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НАСТАН НА НЕДЕЛАТАВОВЕД

Од што е Заев  
„повеќе од задоволен“?

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Кога пропагандата ќе замолкне?

Но и покрај сѐ, за Соросовата 
пропагандна машинерија Ма-
кедонија сè уште е единствени-
от злосторник во Европа кој не-
милосрдно се однесува со овие 
напатени луѓе кои се обидуваат 
по секоја цена да стигнат до 
предвидената дестинација. 

Само неколку дена пред неоче-
куваниот пресврт во полити-
ката на ЕУ кон бегалците, опо-
зициските „стручњаци“ преку 
Соросовите медиуми фрлаа 
дрва и камења по министерот 
за надворешни работи, Никола 
Попоски, поради изјавата дека 
Македонија размислува за из-
градба на ограда на границата 
без притоа да се земе предвид 
сложеноста на проблемот. От-
како Германија кажа „стоп“ и 
ја затвори границата, „експер-
тите“ се збунија и замолкнаа. 

Не може да не се забележи дека 
опозицискиот медиумски на-
пад оди синхронизирано со 
нападите на некои западни ме-
диуми и со реакциите од некои 
меѓународни претставници. Се 

напаѓа секој потег на македон-
ските власти, (каков и да е) а 
во исто време со молчење се 
одобруваат нехуманите реак-
ции од членките на ЕУ. Нивната 
логика оди вака: само македон-
ската полиција тепа, а безбед-
носните служби на западните 
земји со раширени раце ги 
чекаат оние што не го почиту-
ваат редот во земјата во која 
влегле. Македонија е виновна 
што не може да се соочи со по 
7-8 илјади бегалци дневно, но 
не е виновна Грција која орга-
низирано и масовно ги трупа 
на нашата граница. Македонија 
е виновна што размислува да 
се заштити од цунамито кое 
нè очекува ако западот не ги 
отвори границите во најкраток 
рок, но не се виновни Унгарија, 
Австрија и Германија кои ги за-
творија границите. Ним, всуш-
ност, воопшто не им е гајле за 
бегалците. Гледаат само како да 
ги оправдаат илјадниците евра 
што ги добиваат од странски 
донатори. Дури и во случај утре 
целата држава да стане бегал-
ски камп, Соросовите медиуми 

повторно вината ќе ја најдат во 
македонските власти и во „не-
хуманите македонски граѓани“. 

Во исто време, ниту опозици-
ските експерти, ниту нивните 
медиуми не се осмелуваат да ја 
коментираат и да ја анализи-
раат пораката од Европа дека 
„Европската унија не може да 
дозволи неконтролиран влез 
за да не се загрози социјалната 
безбедност на Европејците“. 
Да бидеме на чисто, ставот 
на Брисел е легален, но не е 
оправдан од причина што со 
ваквата политика тие, иако 
најповикани, се оградува-
ат од проблемот и свесно го 
претвораат Балканот во голем 
бегалски камп. Ако ЕУ не може 
да ги прими и ако не преземе 
ништо да го запре бранот (а 
реално има моќ да го стори 
тоа), тогаш каде ќе завршат 
тие луѓе? Се разбира, како и 
што се предвидуваше уште на 
почетокот -  во Македонија и 
во Србија. Повеќе од очигледно 
е дека проблемот на Европа 
веќе го полни и нашиот двор. 
Токму затоа е неверојатно да 
се сфати како може некои ме-
диуми, кои наводно се борат 
за некаква слобода и демокра-
тија, толку безобразно да ги 
манипулираат и навредуваат 
македонските граѓани. 

Лицемерието оди дотаму што 
некои опозициски аналитичари 
дури ја обвинуваат власта дека 
успешно ја користи кризата за 
јакнење на национализмот и 
ширење страв меѓу граѓаните 
од напливот на бегалците. По-
идиотски тези не може да се 
слушнат. Не само Македонците, 
туку цела Европа е преплашена 
од бегалската криза. Зошто ина-
ку Германија би ја затворила 
границата и би си дозволила 
сериозно да ги подрие основни-
те принципи на кои се темели 
Европската унија? Уште пои-
диотски е што се обвинуваат 
македонските граѓани дека се 
нехумани, а во исто време се ве-
лича човечноста на оние што не 
преземаат ништо за да се реши 
проблемот. █

Германија ја спушти рампата за бегалците. По неа истото го стори и Австрија. 
Унгарија покрај бодликавата жица распореди и 6.000 полицајци за да не 
може пиле да прелета преку границата. Во арапскиот „Прирачник за бегалци“ 
Бугарија е претставена како земја која прва треба да се избегнува затоа што 
бегалците крвнички се малтретираат. Србија ги пренасочи бегалците кон 
Хрватска и прашање на време е кога ќе се затвори и таа граница
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Ако ЕУ не може 
да ги прими 
бегалците и 

ако не преземе 
ништо да го 

запре бранот (а 
реално има моќ 
да го стори тоа), 

тогаш каде ќе 
завршат  
тие луѓе?

Среде еуфоричната прослава 
во СДСМ на која недостигаше 
само огномет, особено отско-

кна изјавата на Заев, кој рече дека 
бил „повеќе од задоволен“ од избо-
рот на специјален обвинител. На 
оваа негова изјава сигурно ќе се 
потсетиме повторно, најдоцна до 
април (а може и многу побрзо) за да 
видиме дали, навистина, направил 
добра „зделка“ со изборот на Катица 
Јанева и со Законот за специјален 
обвинител или, пак, како по обичај, 
неосновано ги преувеличува оче-
кувања обидувајќи се да наметне 
некаков притисок врз обвинител-
ката уште од самиот почеток. Во 
меѓувреме, можеме да очекуваме 
од Соросовите перјаници постепе-
но да ги зголемуваат нападите кон 
неа, сѐ со цел Јанева да ги затвори 
политичките противници на СДСМ 
за да може опозицијата, конечно, да 
победи во избори без противник. Но, 
што ако сценариото не се реализира 
според планираното? Тогаш али-
бито за поразот ќе биде без покри-
тие токму поради еуфоријата која 
сега вештачки ја креираат на Павел 
Шатев признавајќи дека добиле и 
повеќе од што барале. 

Од овие причини, се наметнува пра-
шањето: Што го натера Заев да биде 
„повеќе од задоволен“?

Според Законот за специјален обви-
нител, специјалната обвинителка 
Катица Јанева ќе има право сама да 
донесе одлука колку помошници ѝ 
се потребни, но ќе избира од редо-
вите на постојаните обвинители. 
Дали тоа значи дека Заев е повеќе од 
задоволен од работата на актуелни-
те обвинители и целосно им верува 
дека ќе ја истераат работата до крај? 
Дали истите тие обвинители што до 
вчера ги нарекуваше „платеници“ и 
„полтрони на власта“ утре за него 

ќе бидат професионалци? Па, нели 
обвинителството беше под целосна 
контрола на Груевски? 

Дали Заев е повеќе од задоволен 
што предметите нема да се про-
цесуираат во специјален суд, туку 
во истиот тој суд што лидерот на 
СДСМ неброено пати изјави дека 
не го признава? 

Дали Заев е повеќе од задоволен од 
искуството на обвинителката? Ги 
смета ли како издржани забелеш-
ките на дел од стручната јавност 
дека специјалната обвинителка 
во својата кариера не работела на 
случаи на организиран криминал, 
злосторничко здружување, перење 
пари и други сериозни кривични 
дела за кои ќе се бараат докази од 
објавените бомби? 

Дали Заев е повеќе од задоволен 
што специјалниот обвинител ќе 
има само 18 месеци да го истражува 
евентуалниот криминал на власта? 
Пресметале ли кај него во партија-
та само колку време ќе ѝ биде по-
требно за да ги преслуша нелегално 
прислушуваните телефонски раз-
говори? Или „некој“ ќе ѝ помогне 
со „совети“ на кои разговори да се 
задржи? Што е со објавените раз-
говори во кои нема криминал? Ќе 
преземе ли некој одговорност за 
нарушување на приватноста? Никој 
во СДСМ не смее да помисли дека 
специјалниот обвинител ќе ги добие 
само тие снимки што Заев ѝ ги пре-
зентираше на јавноста по сопствен 
избор. На бирото на Јанева ќе мора 
да се најдат сите, ама буквално сите 
снимки, дури и неговите. 

Тука не смее да се заборави ниту 
случајот „Пуч“ каде што лидерот на 
опозицијата ќе треба да даде многу 
сериозни одговори за да ја докаже 

својата невиност, без притоа да се 
демантира самиот во секоја втора 
реченица. Не смеат да се заборават 
ниту аферите на другите членови 
на раководството на СДСМ, вклучу-
вајќи го и последниот скандал со 
„Маѓар телеком“. Од таа една и пол 
година обвинителката добар дел 
ќе треба да посвети и на истрага за 
овие случаи. Ќе има ли доволно вре-
ме да обезбеди издржани докази за 
сите сомнителни случаи или поради 
краткиот период многу афери ќе 
останат нерасчистени засекогаш?  

Ако, сепак, Заев е свесен за сето 
тоа, тогаш е посебно задоволен од 
нешто друго. Дали „независната“ 
специјална обвинителка, нависти-
на, нема да зависи од влијанијата 
на одредени меѓународни фактори, 
кои странските соработници на Заев 
и тоа како се заинтересирани да не 
се откријат? Поради тоа ли на Павел 
Шатев се надеваат дека и овој пат, 
како и во многу други случаи, ќе 
биде простен нивниот криминал? 
Искрено не верувам дека странците 
ќе си дозволат таква дрскост, но, и 
ако се случи тоа, не значи дека кри-
миналците ќе бидат амнестирани од 
одговорноста пред народот. А пре-
судата ќе дојде брзо -  на 24 април. 

Ако Заев и другарите по сето ова 
сметаат дека треба да се повеќе од 
задоволни од добиеното, тогаш шо-
уто може да почне. 



Е д но од сце на ри ја та кое со 
ме се ци го раз ра бо ту ва ат 
за пад ни те, но и дел од бал-

кан ски те без бед нос ни служ би, 
е мож но ста од ма сов ни на па ди 
на фре квент ни ло ка ции во ни за 
глав ни гра до ви на член ки на ЕУ. 
При чи ни да се раз мис лу ва за нај-
ло ши те сце на ри ја има по ве ќе од 
до вол но. На па дот на кан це ла-
ри ја та на са ти рич ни от ма га зин 
„Шар ли Еб до“, ин ци ден тот во 
во зот што со о бра ќа на ре ла ци ја 
Бри сел - Ам стер дам и ин фор ма-
ци и те де ка се кој пе де сет ти бе га-
лец од Си ри ја е по тен ци ја лен те-
ро рист и при кри ен член на ИСИС, 
ја ста ва Евро па пред свр шен чин. 
Кон ти нен тот е без од бра на од на-
луд ни ча ви те идеи на ис ла ми сти-
те што се чат гла ви, па лат жи ви 
лу ѓе и ури ва ат со ве ко ви ста ри 
спо ме ни ци на кул ту ра та са мо 
за тоа што нив но то тол ку ва ње 
на Ку ра нот ве ли де ка че ко рат 
по ис пра вен пат, пат пос лан со 
кр ва ви тра ги од не долж ни ма жи, 
же ни и де ца. Осо бе но што за до-
бро обу чен те ро рист е до во лен 
и кујн ски нож за да пре диз ви ка 
ма сакр и оп шта па ни ка.

Европ ска та праг ма ти ка, ра ци о-
на ли за ци ја и ло ги ка во овој слу-
чај е не моќ на. Не воз мож но е да 
се бо ри те со лу ѓе кои ви стин ски 
ве ру ва ат де ка Гос под ќе ги на гра-
ди за убис тво на сто ти ци не ви ни 
жр тви. Лу ѓе кои не са мо што не 
се ви нов ни за ни што, ту ку нај-
че сто, во оп што не зна ат кои се 
раз ли ки те ме ѓу ши и ти, ала ви ти 
или су ни ти ни ту пак има ат ин-
фор ма ции за тоа кои се еги пет-
ски те Коп ти или си ри ски те Је зи-
ди. Ка ко да се бо ри те со лу ѓе кои 
ве ру ва ат де ка за нив ни те кр ва ви 
пи ро ви во пе ко лот ги че ка ат 40 
де ви ци и ве чен жи вот во бла го со-
стој ба, ко ја во жи во тот нај че сто 
не ја ни по ми ри са ле.

Спо ред сце на ри о то спо ме на то на 
по че то кот на тек стот (до кол ку 
на ви сти на се ос тва ри) за пад на та 
ци ви ли за ци ја за ед но со САД, иа ко 
за се га Аме ри ка е над вор од опас-
но ста со ко ја се со о чу ва Евро па, ќе 
го има нај го ле ми от пре диз вик од 
по бе да та над фа шиз мот во Вто ра та 
свет ска вој на. Глав ни от проб лем во 
ова сце на рио не ма да би дат опе ра-
тив ни те мер ки на европ ски те по-
ли ци и фа ќа ње то на евен ту ал ни те 
на па ѓа чи, ту ку ка ко да се спре чат 
европ ски те гра ѓа ни, осо бе но оние 
што се сим па ти зе ри и чле но ви на 
ра ди кал ни пар тии и дви же ња со 
сво јот од го вор да пре диз ви ка ат 
уште по го лем ха ос.

Зго ле ме ни от број пра те ни ци на 
крај но дес ни чар ски пар тии во 
Европ ски от пар ла мент не по ка жу-
ва са мо на зго ле ме но то не га тив но 
чув ство кон стран ци те и кон не хри-
сти ја ни те од стра на на сѐ по број ни-
от дел од европ ски те гра ѓа ни. Сѐ 
по го ле ма та по пу лар ност на ра ди-
кал ни те дви же ња во Евро па зна чи 
де ка во со стој ба на ра ди ка ли за ци ја 
на од но си те ме ѓу хри сти ја ни те и 
мус ли ма ни те во Евро па, мо же да 
дој де до ин тер вен ци ја на ек стрем-
ни гру пи или на по е дин ци кои во 
име на хри сти јан ска Евро па ќе се 

Не кол ку ме сеч ни те  
нај а ви на про па ганд ни те 
еди ни ци на Ис лам ски от 
Ка ли фат ка ко по ли тич ка 
ор га ни за ци ја ко ја стои 
зад во о ру же на та ор га ни
за ци ја Ис лам ска др жа ва 
(ИСИС), поч наа да ста ну
ва ат ре ал ност. Во Гер ма
ни ја, во гра дот Шту тгарт, 
за прв пат во бе гал ски 
цен тар е уап сен член на 
ИСИС кој се ба рал со 
ме ѓу на род на по тер ни ца 
по ра ди вр бу ва ње на мла
ди ис ла ми сти и нив но  
ис пра ќа ње во Си ри ја и 
во Ирак. Опас но ста е 
јас на и при сут на. За мож
ни те те ро ри стич ки на па
ди во Евро па ве ќе не се 
збо ру ва во ид но вре ме

ИСИС при стиг на сре де  
нај го ле ми от ха ос во Евро па

ТЕ РО РИ СТИ ВО НА ШЕ ТО МА А ЛО

Пишува |  
Го ран Мо ми ро ски

оби дат да го од бра нат кон ти нен-
тот при што во знак на од маз да би 
на па ѓа ле при пад ни ци на ис лам ска-
та  ре ли ги ја.

Сце на ри о то е мно гу ед но став но и си
те го зна ат и ЕУ и НА ТО, но и ли де ри-
те на Ис лам ска та др жа ва на кои им 
е по треб на вер ска ра ди ка ли за ци ја 
на од но си те во Евро па за да по ка же 
де ка мус ли ма ни те се се ко гаш жр-
тви на хри сти ја ни те. Акти ви ра ње 
на не кол ку експ ло зив ни на пра ви во 
ме троа, авто бу си или на пло шта ди 
во европ ски гра до ви не са мо што 
ќе го ур не це лос но со нот за Евро па 
без гра ни ци и за без бе ден кон ти-
нент, ту ку ќе вне се огро мен не мир и 
жел ба за ре ван ши зам кај европ ски-
те ра ди ка ли. Ис лам ска та др жа ва ќе 
сто ри сѐ што мо же да ги пре диз ви ка 
ун гар ски те, гер ман ски те, сло вач ки-
те, бал кан ски те или пол ски те ра ди-
ка ли од си те бои да поч нат на па ди 
на „сѐ што не е хри сти јан ско“ што 
и не е мно гу те шка ми си ја, ако се 
знае де ка са мо во Гер ма ни ја и без 
те ро ри стич ки на па ди од стра на на 
ис лам ски ек стре ми сти во пос лед-

ни ве шест ме се ци има ло пре ку 150 
на па ди врз цен три за бе гал ци и ази-
лант ски цен три во кои се сме сте ни 
99 про цен ти мус ли ма ни.

 По тен ци ја лот на „Не ор га ни зи ра на 
Евро па“ да ги иг но ри ра по ви ци-
те на ле ги тим ни те ин сти ту ции за 
воз др жа ност и да воз вра ти на те-
ро ри стич ки ак ции е огром на. Во 
та ква си ту а ци ја ко ја ве ќе не е са мо 
мал ку ве ро јат но сце на рио, Евро па 
ќе се со о чи со сце ни ка кви што не-
ма ло од про те ру ва ње то на Евре и те 
во сред ни от век, од Кр сто нос ни те 
по хо ди и од оби дот на Хит лер да 
зав ла дее со све тот.

Фа ктот што во Евро па и без по ло-
ви на та ми ли он бе гал ци што го ди-
на ва при стиг на ле од Си ри ја, Авга-
ни стан и од Ирак жи ве ат ре чи си 
120 ми ли о ни мус ли ма ни, ука жу ва 
на тоа де ка ка ков би ло конф ликт и 
на пад од ед на гру па не ма да би де 
пре мол чен од дру га та стра на. Без 
Тур ци ја во Евро па во 2010 го ди на 
жи ве е ле око лу 45 ми ли о ни мус ли-
ма ни што би ло око лу шест про цен-

ти од на се ле ни е то, а во член ки те 
на ЕУ офи ци јал но пред пет го ди ни 
има ло око лу 20 ми ли о ни ис лам ски 
вер ни ци што прет ста ву ва око лу че-
ти ри про цен ти од на се ле ни е то или 
со дру ги збо ро ви, до вол но го лем 
по тен ци јал за ре ли ги о зен су дир од 
до се га не ви де ни раз ме ри.

Ако се су ди спо ред на чи нот на кој 
до се га европ ски те ли де ри го ре-
ша ваа проб ле мот со бе гал ци те, 
не ма про стор за оп ти ми зам ко га 
ќе дој де на ред да се ре ша ва проб-
ле мот со чле но ви те на ИСИС. Всуш-
ност, пра ша ње то на бе гал ци те и 
на европ ски от кон сен зус е пос лед-
на та шан са ста ри от кон ти нент да 
се под го тви за уште по го ле ми от 
пре диз вик што ја оче ку ва. Ако не ма 
до го вор за ди стри бу ци ја на бе гал-
ци те, ако не ма со од вет на раз ме на 
на раз уз на вач ки ин фор ма ции (ка ко 
што ре ал но не ма), то гаш шан си те 
Евро па под го тве на да ги до че ка 
раз у ла ве ни те ек стре ми сти што 

Членки на ЕУ 
Останати
Засилена гранична контрола

Мигрантски рути

АНАЛИЗА
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па ту ва ат или ве ќе до па ту ва ле при кри е ни 
ка ко ви стин ски бе гал ци, се ми ни мал ни. 
Вре ме за под го то вка има сѐ по мал ку, а на-
ско ро мо же би ќе не ма во оп што.

Ли бан ски ми ни стер твр ди де ка 
два про цен та од бе гал ци те  
се те ро ри сти
Ми ни сте рот за обра зо ва ние на Ли бан, 
кој го при дру жу ва ше бри тан ски от пре-
ми ер Ка ме рон за вре ме на по се та та на 
бе гал ски те кам по ви во оваа зем ја, ја по-
твр ди кон тро верз на та ин фор ма ци ја ко ја 
пред еден ме сец ја пре не соа ме ди у ми те на 
остро вот спо ред ко ја, пре ку 4000 ил ја ди 
чле но ви на ИСИС се пре фр ле ни во Евро па 
и че ка ат ко ман да за из вр шу ва ње на те ро-
ри стич ки на па ди. Ми ни сте рот Ели ас Боу 
Са аб твр ди де ка еден од пе де сет си ри ски 
бе гал ци е по тен ци ја лен те ро рист и де ка 
два про цен та од си те си ри ски бе гал ци се 
џи ха ди сти ис пра те ни од Ис лам ска та др-
жа ва во Евро па. Са аб не из ло жи до ка зи 
за ова твр де ње но не сме е ме да се сом не-
ва ме де ка ми ни стер на ед на од др жа ви те 
на Бли ски от Исток ко ја во пос лед ни ве 4о 
го ди ни тр пе ше огром ни раз о ру ва ња ка ко 
ре зул тат на конф ли кти ме ѓу го лем број 
раз лич ни вер ски и ет нич ки фрак ции, знае 
што збо ру ва. Спо ред Са аб, овие ин фил три-
ра ни опе ра тив ци на ИСИС па ту ва ат пре ку 
Тур ци ја и пре ку Гр ци ја, што зна чи де ка 
го лем дел од нив ја ми на ле или до пр ва ќе 
ја ми нат и ма ке дон ска та гра ни ца. █

Ма ке до ни ја не е во Европ ски те  
пла но ви за бе гал ци те
Гер ман ски от ви це кан це лар, Зиг мар Га бри ел, де но ви ве ка жа 
ед на ра бо та ко ја е мно гу важ на за Бал ка нот и пред сѐ, за Ма-
ке до ни ја. Спо ред за ме ни кот на кан це лар ка та Ан ге ла Мер кел, 
Европ ска та уни ја не ма план да ни ги оста ви бе гал ци те нам, 
на Ср би ја или на Бос на и Хер це го ви на. На си те во ЕУ, па и на 
ми ни сте рот за еко но ми ја на нај бо га та та европ ска др жа ва, 
им е јас но де ка то ва рот ќе мо ра да го пре зе мат зем ји те кои 
се дел од ЕУ, а не оние кои по ра ди раз ни при чи ни, не се дел 
од Уни ја та. Гр ци ја, Ун га ри ја и Ита ли ја се др жа ви те кои ќе 
мо ра ат да гра дат кам по ви и при фат ни цен три ка де што ќе 
би дат разг ле ду ва ни ба ра ња та за азил по што мо же да за поч не 
ди стри бу ци ја та на на ма че ни те Си риј ци и на дру ги др жав ја ни. 
По тоа спо ред Бер лин, сто ти ци те ил ја ди бе гал ци ќе мо жат да 
го про дол жат па тот и да ја по пол нат праз ни на та соз да де на 
со бе ла та чу ма во нај го лем дел од европ ски те член ки. 

Сѐ до ту ка за Ма ке до ни ја е до бро, но ло гич но се по ста ву ва 
пра ша ње то да ли ЕУ ќе ја оста ви зем ја та са ма да се со о чи со 
евен ту ал ни те ро ри стич ки гру пи кои, во не мож ност да вле-
зат во ЕУ би се сме сти ле кај нас. Ап се ње то на де се ти на ли ца 
за ор га ни зи ра ње на до бро вол ци за ре до ви те на Ис лам ска та 
др жа ва по ка жа де ка во Ма ке до ни ја има плод но тло за фор-
ми ра ње ра ди кал ни мре жи кои мо жат да би дат ло ги сти ка за 
по се ри оз ни ак ции. Ако Ма ке до ни ја не до бие по мош при со о-
чу ва ње со овие гру пи кои има ат мул ти на ци о на лен ка ра ктер 
и од лич на по вр за ност со кри ми нал ни и со ра ди кал ни вер ски 
стру кту ри, не се иск лу чу ва дра ма ти чен раз вој на на ста ни те 
во кој по ли тич ка та ста бил ност не мо же да се пла ни ра ни ту 
на кра ток рок, а не пак на сре ден или на долг рок. Ка ко и ЕУ 
та ка и Ма ке до ни ја во та ков слу чај ќе мо ра да се под го тви за 
нај ло шо то, со на деж де ка ќе би де по ар но.

КОГА ГЛУМИТЕ ЕУФОРИЧНОСТ, 
А ВИ СЕ ПЛАЧЕ

Се сеќавате ли на опозици-
ските химни за еврокоме-
сарот Јоханес Хан? Да, тие 

беа неизоставен дел од пофал-
ното слово на сите опозициски 
пера и на кажаното од челни-
ците, неписмена реализација на 
скриените желби. Едноставно, 
требаше да дојде и да им даде сѐ 
што не заслужиле. Своите капри-
циозни желби ги базираа на по-
зиции што им се јасни само ним. 
А тоа беа т.н. бомби, чиишто де-
тонации ги слушнаа само страс-
ните поддржувачи, низ чиишто 
вени тече самозамислена сина 
крв. За сите други во држава-
та, со обична, црвена крв и без 

комплекс на предодреденост за 
владеење, се работеше за петар-
ди и за незаконски снимени раз-
говори, пренесени со сопствен и 
сомнителен вовед. Како и да е, 
опозицијата се крстеше во Хан. 
И тој дојде, виде и замина. Со 
реален и објективен став. Си спо-
менувате, следуваше ултра брза 
трансформација на чувствата на 
опозициските „професионалци“, 
кои му закачија дузина афери. 
За неколку часа, разочараните 
опозиционери од Австриецот 
создадоа чудовиште обременето 
со мито и со корупција – секако, 
платени од ВМРО-ДПМНЕ. Исти-
те тие Соросови миленичиња, 

кои дента го фалеа, вечерта веќе 
плукаа по него и радосно еден 
од друг ги препишуваа најгр-
дите писанија за него. Инстант 
трансформација од спасител до 
персона нон грата за само не-
колку часа.
 
За неколку дена им „светна“ 
дека спасот, всушност, бил во 
САД и во доаѓањето на Викто-
рија Нуланд. Повторно химни и 
дузина епови за нејзината ролја 
во Украина, небаре тоа беше 
нешто позитивно. Цел месец 
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АНАЛИЗАПАПАТА ЗАИГРА И ВО ДВОРОТ НА ЗАЕВ

Поучени од минатото, реално е да си го поставите прашањето: Кога 
опозицијата ќе почне да плука по специјалната јавна обвинителка? 
Веројатно, во првиот момент кога ќе покаже дека е реална, објективна 
и професионална и дека не залудно ја заслужила домашната и 
меѓународна поддршка. По аналогија, патетичниот наслов „Ајде Като, 
ајде злато“ ќе го сменат со „Като мори душманке“. Калајџиев веќе почна...
Пишува | Љупчо Цветанковски



пред посетата најавуваа дека ќе 
дојде и ќе реши сѐ. Се разбира, 
во нивна корист. Ја наредија со 
епитети од рангот на булдожер 
и што ли уште не. А таа дојде, 
виде, не коментираше ништо 
и си замина. Ќефот изостана, 
Нуланд беше одмерена и ре-
ална. Но, за разлика од Хан, по 
неа не плукаа затоа што беше 
од САД. Молк кај корисниците 
на ред проекти на УСАИД и на 
американската амбасада и, нај-
важното – таа беше од земјата 
на дарежливиот донатор со 
унгарско потекло. Дојде и до-
говорот во Пржино, глумеа и 
таму, но изборите беа најавата 
за свилениот конец. Непромис-
леното експресно одбивање, 
пак, на понудата за изборен 
бонус за победникот, буквално, 
ја уби лажната еуфорија. Но тие 
што ја создаваа не замолкнаа. 
Принципот е „класика“, дејству-
вање што е силно одобрено од 
партијата. Не дај Боже да на-
пишат програма или да дадат 
каков и да е предлог што ќе 
кореспондира со вистинските 
можности на државата. Тоа е 
еднакво на богохулење. А тие 
атеисти... Настрана што само 
што срцепарателно раскинаа 
со 82 невладини организации. 
Така рече Заев, нели? И така 
„Ајде“ ја притиснаа Катица Ја-
нева, уште неназначена. Непар-
тиски, граѓански. Абе „Ајде“...

СДСМ постојано игра една иста 
политичка игра, која би можела 
да се опише со неколку збора - ви-
новникот мора да биде некој друг, 
а победникот секогаш јас (СДСМ), 
вели проф. д-р Тања Каракамише-
ва-Јовановска, според која за оваа 
партија и не постои друго, а за сѐ во 
државата им се виновни премиерот 
Груевски и „режимот“. 

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: До совр-
шенство ја имаат совладано тезата 
„Нападот е најдобра одбрана“, со едно 
нејзино продолжение во сдсмовски 
стил, „посебно тој што може најбрзо 
да нѐ донесе до власт без избори“. За 
реализација на оваа теза СДСМ има 
подготвено цел плукачки арсенал, 
и во партијата и надвор од неа, во 
форма на скапо платени поддржу-
вачи, кои секогаш се во состојба на 
готовс, само е потребно да добијат 
партиски знак. Во таа плукачка игра 
не е поштеден никој од домашната 
политичка сцена, но, кога е потребно, 
и никој од меѓународната политичка 
сцена. Ако се има партиска процена 
дека плукањето против Хан или Орав 
може да донесе политички поен плус, 
артилеријата п(л)ука беспоштедно. 
За оваа партија сѐ е дозволено, ос-
вен тоа што во демократски услови 
е нормално и разумно да се очеку-
ва од една партија. Во недостиг на 
квалитетна партиска програма, во 
недостиг на квалитетни проекти и 
понуди за подобар живот на граѓа-
ните, раководството на СДСМ целото 
свое време го троши за наоѓање ви-
новници за сите нивни посакувани, 
а нереализирани фрустрации. 

И така, пронаоѓањето квалитетни на-
чини за намалување на невработенос-
та, вели Каракамишева-Јовановска, се 
претставува како предизборен марке-
тинг, а континуираното намалување 
на невработеноста во целиот период 
на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ како 
некаква партиска магија, партиска 
мантра или нешто слично. 

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА:  Сега гледаме 
дека вината за немањето ефект кај јав-
носта каков што посакуваа од нивните 
„бомби“ ја наоѓаат кај јавното обви-
нителство и кај судството во РМ, кои, 
наводно, не постапуваат во согласност 
со европската практика, иако и самите 
немаат поим каква е европската прак-
тика токму за прашањата што ги зло-
употребуваат за дневно-политички 
потреби. За нивниот слаб рејтинг меѓу 
граѓаните, кој, како што се потврдува, 
постојано е во надолна линија или во 
статус кво, виновни се граѓаните на 
РМ, кои, според изјавите на нивните 
најгласни перјаници, немаат доволно 
интелигенција, немаат храброст да 
му се спротивстават на „режимот“, 
дека се проста и неискапена маса, и 
слични негативни квалификации. 
Со еден збор, виновен им е секој што 
не мисли како нив. А нивните мисли, 

КОГА СДСМ ЌЕ ПОЧНЕ ДА ПЛУКА ПО СПЕЦИЈАЛНАТА ЈАВНА ОБВИНИТЕЛКА? дури и човек да има желба 
да ги разбере, не можат да 
се опишат со други зборови, 
освен како крајно деструк-
тивни и крајно неразумни. 
Едноставно, не е нормално, и 
политички е крајно неопор-
туно постојано да се пласи-
раат тези дека сите што не 
мислат како нив се лоши и 
мора да бидат сменети со по-
добри (нормално, по предлог 
на СДСМ), затоа што тоа не 
е, ниту може да биде плат-
форма на која треба да се 
заснова високата политика.
Таквите тези не се добри за 
негување на добри меѓучо-
вечки односи со муштериите 
во локално продавниче, а не, 
пак, за нормално функцио-
нирање на една држава и на 
нејзината национална поли-
тика. Место да продолжува 
со раздорот, со поделбите 
на добри и на лоши луѓе, на 
луѓе од замислениот „режим“ 
и на луѓе што не се дел од 
тој „режим“, место постоја-
но енергијата да ја расфр-
ла во организирање разни 
пленуми, „граѓански плат-
форми“ и слично, место да 
бараат дежурни виновници 
во народот за сѐ и сешто, 
многу подобро за државата, 
но, пред сѐ, за СДСМ би било 
ако раководството, конеч-
но, се фокусира на реалните 
прашања и одговори за по-
литичките, економските и 
за другите теми во државата. 
Ако раководството на СДСМ 
има намера политички да 
преживее и да биде корисно 
за државата и за граѓаните, и 
ако има намера да ја оправда 
основната цел на своето по-
стоење во СДСМ, потребно 
е што поскоро да се врати 
од изместената лента и да 
почне да функционира нор-
мално. И покрај тоа што е 
многу полесно да се трча по 
друг и да се оцрнува за свои 
потреби и интереси, СДСМ, 
конечно, треба да сфати дека 
тоа не поминува кај граѓани-
те и дека не е картата со која 
ќе може да дојде на власт во 
некое догледно време.

Формулата со лажна, евтина еуфорија ја применија и при изборот на специјал-
ниот јавен обвинител. Познавачите велат дека е крајно време партијата да се 
фати за конструктивна работа и да престане со глупирањето. Особено, кога ќе 
земете предвид дека лажната еуфорија е лош рецепт, кој ви носи катастрофал-
ни резултати во низа. Можеби е најлесно и ви лежи на карактерот, но луѓето 
веќе се прашуваат што е поентата на овој мазохизам. Другите, пак, многу 
реално го поставуваат прашањето: Кога опозицијата ќе почне да плука по 
специјалната јавна обвинителка? Веројатно, во првиот момент кога ќе покаже 
дека е реална, објективна и професионална и дека не залудно ја заслужила 
домашната и меѓународна поддршка. По аналогијата што произлегува од 
историјатот на дејствувањето, патетичниот наслов „Ајде Като, ајде злато“ ќе 
го сменат со „Като мори душманке“.  Калајџиев почна и си кажа што му лежи. 
Сѐ друго е само прашање на време. А тие го немаат. Тик-так, тик-так, отчукува 
часовникот. Избори се ближат... 

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: ЗА СДСМ, НАПАДОТ Е НАЈДОБРА ОДБРАНА

Велат дека кога мечката ќе заигра во 
дворот на комшијата, набргу ќе заигра 
и во вашиот. Во СДСМ, пак, имаат друга 
изрека, која вели: Кога папата ќе заигра, 
мириса на промени во партијата. Но не 
во дворот, туку во дневната соба, во 
центарот на случувањата или, подобро 
кажано – промени во раководството. 
Не какви било, туку ригорозни и многу 
болни за тие што ќе ги искусат. Велат дека 
проблемот е голем и кога ќе заигра два-
три чекора во ходник, а се мултиплицира 
и надградува во моментот кога тоа ќе се 
случи во јавност. За жал на многумина 
чауши во партијата, се случи најавата 
за функционерскиот партиски егзодус. 
Партијците сѐ уште раскажуваат за еден 
ваков излет на папата, кога по една 
свадба на поранешна новинарка, на 
која тој вака јавно се отпушти, следуваа 
силни промени во СДСМ. Стравот на 
недоветните е дека по орото во Слатино, 
ќе се повтори епизодата, а тие ќе ја 
доживеат судбината на раководството, 
чијшто лидер денеска има пресуда 
со правосилност, која е прашање на 
време. Бадијала тој е „само“ папа, а тие 
на ранг на Спасител. За голема жал 

на новокомпонираните ороводци на 
партијата, Бранко Црвенковски излезе 
од илегала, заигра и максимално се 
отпушти во Дебарско. Настрана, по 
речиси една цела година откако беше 
како исчезнат во акција. Познавачите 
на состојбите во партијата велат дека 
не се случува често ваков чин, а кога ќе 
се случи, има силна причина за ваквото 
емоционално отпуштање. Најчесто, 
се работи за паѓање тежок товар од 
душата на социјалдемократската 
икона. Тие нирваната ја толкуваат 
како одраз на сѐ подлабокото тонење 
во калта и непромисленоста на неговиот 
наследник. Резултатите на изборите 
за половина година се јасни, а со тоа 
и судбината на врхушката. Има две 
можности – или ќе си заминат мирно, 
или ќе ги сменат. Ова, пак, ќе отвори 
простор и потреба од лидер. Некој што, 
конечно, по толкав пост ќе ги врати 
на старите добри позиции. Познато 
и искусно лице. Што мислите, кој ќе 
биде спасителот? Сто проценти нема 
да биде од Муртино. И ете причина за 
отпуштање и за едно оро. Едноставно, 
време е за славење... █

НЕ МЕЧКАТА, ПРОБЛЕМОТ Е КОГА ЌЕ ЗАИГРА ПАПАТА 
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АНАЛИЗА



Т оа што све до че ње то на 
Сло бо дан Бо го ев ски, 
чо ве кот со лу кра тив на 

(про фи та бил на) би о гра фи ја, ка
ко што са ми от ја опи шу ва, пред 
њу јор шки от суд, до ве де да се 
отво ри при каз на та за Те ле ком 
во ма ке дон ско то Јав но об ви ни-
телс тво по слуш нат глас, да ва 
на деж де ка по ле ка ќе се од мо та 
клоп че то за мно гу те та ка на ре-
че ни „бон бо на-биз нис“, кои ги 
при ти ска ат гра ѓа ни те, а кои на 
нив на ште та им се на мет на ти 
од по зи ци ја на моќ.

Во про це сот про тив трој ца по-
ра неш ни ди ре кто ри на „Ма ѓар 
те ле ком“, кој го отво ри аме ри-
кан ска та Ко ми си ја за хар тии од 
вред ност по ра ди ко руп тив ни 
деј но сти во странс тво, Бо го-
ев ски по со чу ва ими ња на по-
ра неш ни и на акту ел ни функ-
ци о не ри, кои би ле вме ша ни во 
по ли тич ка биз нис-здел ка за да 
спре чат на ма ке дон ски от па зар 
да вле зе кон ку рент ска фир ма. 
На ве де ни се ми ли он ски су ми 
евра за обез бе ду ва ње глав на 
уло га на ма ке дон ски от па зар, 
со што ком па ни ја та би се здо-
би ва ла со про фит на ште та на 
гра ѓа ни те.

Но, не се са мо све до че ња та 
на по ра неш ни от раз уз на вач. 
Исто то дејс тво, но и исти те 
акте ри, се по вто ру ва ат и во 
пре срет на ти те до пи си во 
ком па ни ја та на то гаш ни от 
ди ре ктор Ати ла Сен дреј, кој 
го опи шу ва и на чи нот на кој 
ќе се спре чи по чи ту ва ње то 
на европ ски те нор ми за кон-
ку рент ност на па за рот - во 
слу ча јот, трет те ле ко му ни ка-
ци ски опе ра тор. Ме ѓу на ве де-
ни те се и то гаш ни те пре ми ер 
и ви це пре ми ер Вла до Буч ков-
ски и Рад ми ла Ше ке рин ска, 
Ан дреј Жер нов ски, Ри сто Пе-
нов, по ра неш ни вли ја тел ни 
пра те ни ци во кон крет ни со-
бра ни ски ко ми сии, чел ни ци 
од то гаш ни те ко а ли ци ски 
парт не ри ДУИ, ка ко Али Ах-
ме ти и Му са Џа фе ри, и ред 
дру ги по поз на ти и по не поз-
на ти ими ња за јав но ста.

Све до че ње то на Бо го ев ски, 
ка ко и до ку мен ти те што ги 
об ја ви ин тер нет-пор та лот 
„Ре пуб ли ка“, се га се цел на 
Јав но то об ви ни телс тво. Тоа, 
пак, што се оче ку ва од отво-
ра ње то на пред ме тот е да 
да де од го во ри за спре га та 
на мо ќта ме ѓу по ли ти ка та и 
биз ни сот во Ма ке до ни ја.

Бон бо на-бизнис

Афе ра та „Те ле ком“ се рас чи сту-
ва во Њу јорк би деј ќи во вре ме то 
за ко га се ве ли де ка се слу чу вал 
по тку пот, ун гар ска та ком па ни ја 
ко ти ра ла на Њу јор шка та бер-
за и за тоа под ле жи на аме ри-
кан ски от за кон. Спо ме на ти те 
ими ња од не ко гаш ни от пар ти-
ски врв на СДСМ, пак, до ма се 
поз на ти и по дру ги до ка жа ни 
и не до ка жа ни здел ки.

Слу ча јот „Те ле ком“ и име то Сен-
дреј не се не поз на ти за јав но ста, 
по точ но, за прав на та фе ла во Ма-
ке до ни ја. Исто ка ко и за дру ги 
слич ни слу чаи што би ле отво ра-
ни за ко руп ци ја во ко ја се вме ша-
ни ви со ки по ли тич ки лич но сти, 
се збо ру ва ло за нив, но нај че сто 
за вр шу ва ле без ре зул тат. Ако на 
афе ра та „Те ле ком“ се на до вр зат 
афе ри те „Мај кро софт“, „Гло бал“, 
„Ба чи ло“, „Ар ми ски де ло ви“, ка ко 
и ред дру ги по го ле ми или по-
ма ли, се по ста ву ва пра ша ње то 
кол ку Ма ке до ни ја по се ду ва(ла) 
мож но сти за „бон бо на-биз нис“.

Тер ми нот „бон бо на-биз нис“ 
вле зе во ма ке дон ски от фолк-
лор ка ко си но ним за про да-
ва ње то на ма ке дон ско то еле-
ктро сто панс тво, но и за се кој 
друг биз нис, кој, во спре га со 
по ли тич ка та моќ, за вр шу ва 
на ште та на гра ѓа ни те. И по-
крај го ле ми те про ти ве ња и од 
опо зи ци ја та и од на ро дот, со 
ар гу мен ти де ка тоа не ма да ја 
по до бри сли ка та и са мо ќе ја 
отеж ни жи ве јач ка та на гра ѓа-
ни те – про даж ба та на еле ктро-
сто панс тво бе ше прет ста ву ва-
на ка ко го лем ус пех, од нос но 
„бон бо на-биз нис“. За по тсе ту-
ва ње, за ЕСМ бе ше об ја вен тен-
дер кон кра јот на 2005 го ди на, 
а по не кол ку ме се ци „ЕСМ – ди-
стри бу ци ја“ бе ше про да де на 
не по сред но пред пар ла мен тар-
ни те из бо ри.

И по ра неш ни от ди ре ктор на 
ЕСМ, Пан де Ла за ров, фир ма та 
ја гле дал ка ко „бон бо на-биз нис“. 
Тој ја зло у по тре бил по зи ци ја та 
за да за ра бо ти до пол ни тел ни 
340 ил ја ди евра про ви зи ја при 
на ба вки на опре ма за ХЕЦ „Коз-

јак“ и за РЕК „Ос ло меј“. Од 1996 
го ди на до 1998 го ди на му лег ну-
ва ле па ри на сме тка во бан ка во 
Ун га ри ја. Во 2008 го ди на бе ше 
осу ден на пет го ди ни за твор и 
му беа кон фи ску ва ни по ло ви на 
ми ли он до ла ри. Тој се бра не ше 
де ка се ра бо те ло за нап ла та на 
кон сул тант ски ус лу ги. Пре су да-
та бе ше по твр де на и од апе ла-
ци ски от суд.

Ме ѓу „бон бо ни те“ е и до го во-
рот со „Мај кро софт“ што во 2003 
го ди на го пот пи ша вла да та на 
Вла до Буч ков ски, чи е што име 
и ка би нет се по со чу ва ат пред 
су дот во Њу јорк во све до че ња та 
и во до ка зи те про тив трој ца та 
ди ре кто ри на „Ма ѓар те ле ком“. 
Пот пи сот на до го во рот е на Рад-
ми ла Ше ке рин ска, чи е што име, 
пак, во до ку мен ти те од Сен дреј 
стои ка ко од го вор на за до не су-
ва ње то на за кон ски те ре ше ни ја, 
кои, ка ко што стои, се по „ме ра“ 
на ун гар ска та ком па ни ја.

„Мај кро софт“ то гаш со до го-
во рот до би око лу 3,5 ми ли о ни 
до ла ри, три па ти по ве ќе од по-
треб но то, за што ре а ги ра ше и 
то гаш ни от чу вар на на род ни от 
тре зор, гу вер не рот Пе тар Го-
шев. За по тсе ту ва ње, слу ча јот 
не до би за врш ни ца по ра ди ин-
тер вен ци ја на Бран ко Цр вен-
ков ски од по зи ци ја на пре тсе-
да тел на др жа ва та.

Ка ко слу чај без ре ше ние, по-
доц на, во 2008 го ди на, оста на 
и „Гло бал“, во кој глав на рол ја 
има ше стру мич ки от гра до на-
чал ник Зо ран За ев, со че тво-
ри ца со ра бот ни ци. По ли ти-
ка та нај ди рект но се вме ша во 
за пи ра ње на овој слу чај, отка ко 
Цр вен ков ски со од лу ка за або-
ли ци ја го за тво ри слу ча јот.

Оваа ку са ни за - но са мо по ра ди 
про сто рот во не дел ни кот - е са мо 
по тсе ту ва ње на „бон бо на-биз ни-
сот“, чи и што по че то ци се вре жа-
ни во ма ке дон ска та исто ри ја од 
оса мо сто ју ва ње то и од сме на та 
на еко ном ски от си стем, ко га се 
слу чу ва ше при ва ти за ци ја та пре-
ку обез вред ну ва ње на ком па ни-
и те и пре зе ма ње од то гаш ни те 
по ли тич ки функ ци о не ри.

Ма ке дон ска та по ли тич ка исто ри ја има не кол ку „слав
ни“ из ја ви што ве ќе, си гур но, се дел од фолк ло рот. Би
деј ќи сѐ што е по вр за но со 15 сеп тем ври „осо бе но“ се 
наг ла су ва, се ко ја де лов на здел ка на ште та на гра ѓа ни
те се на ре ку ва „бон бо набиз нис“. Афе ра та „Те ле ком“, 
по об ја ве но то све до че ње на Сло бо дан Бо го ев ски, пак 
ги отво ра пра ша ња та кол ку ва кви „бон бо набиз нис“ се 
слу чу ва ле на ште та на гра ѓа ни те и да ли Јав но то об ви
ни телс тво ќе мо же да ги рас чи сти ста ри те сме тки и да 
ги вра ти кра ци те на „окто по дот“ од 90ти те ка де што 
им е ме сто то  во исто ри ја та

Кол ку „бон бо ни“  
има Ма ке до ни jа?

ЌЕ ГИ ЗА ТВО РИ ЛИ АФЕ РА ТА „ТЕ ЛЕ КОМ“ СТА РИ ТЕ РА НИ? АКТУЕЛНО

Пишува |  
Наум Стоилковски
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Ќе отво ри ли истра га та  
и дру ги слу чаи?
Во по но ви от фолк ло рен реч ник 
дла бо ко е вле зе на и ре че ни ца та 
„Не СДСМ, ту ку ’све ти’ СДСМ ако е 
ин вол ви ран не ма да би де по ште-
ден“, ка жа на од Бран ко Цр вен ков-
ски во еден дра ма ти чен го вор во 
пар ла мен тот во про лет та 1997 го-
ди на, во својс тво на пре ми ер и ли-
дер на то гаш вла де јач ки от СДСМ. 
По вод бе ше афе ра та „ТАТ“, но и 
„окто по дот“, кој „пу штил кра ци 
на се ка де во др жа ва та“. Не го ва та 
из ја ва ста на си но ним за не ус пеш-
на та би тка на со ци јал де мо кра ти те 
со ко руп ци ја та и со кри ми на лот. А 
ка ко што те чат го ди ни те, на ви де-
ли на из ле гу ва де ка „окто по дот“ не 
мо же да се бо ри про тив се бе. Во тој 
кон текст, не смее да се изо ста ват 
и акту ел ни те слу чаи за ко руп ци ја 
и за ба ра ње ми то од акту ел ни от 
ли дер на СДСМ.

Во 2005 го ди на, еден не дел ник 
во Ма ке до ни ја об ја ви фа кси ми ли 
од швај цар ски бан ки, кои по ка-
жу ваа 12 ми ли о ни аме ри кан ски 
до ла ри на сме тка на Цр вен ков ски. 
Слу ча јот за вр ши на суд, но отка-
ко по ра неш ни от пре тсе да тел го 
ту же ше за кле ве та пр ви от чо век 
на не дел ни кот. Спо рот го до би, а 
фа кси ми ли те беа оце не ти ка ко 
фал си фи кат. Оваа афе ра и де нес е 
пред мет на шпе ку ла ции и на ко-
мен та ри.

- Не поч на оваа ра бо та во 2006 
го ди на. Ту ку во 1994 го ди на - по-
со чу ва по ра неш ни от об ви ни тел Со-
тир Ко стов, кој до да ва де ка тоа што 
из ле гу ва се га на по вр ши на не ја 
из не на ду ва јав но ста, тоа што ра ко-
водс тво то на Сен дреј ра бо те ло не-
чес но; до де ка со не ка кви спон зорс-
тва се гра де ше по зи ти вен имиџ, 
под ма са се жне е ле го ле ми па ри. 
Тие би ле тол ку моќ ни да си обез-
бе дат да не им вле зе кон ку рен ци ја 
пре ку под мит ли ви те по ли ти ча ри, 
ка де што, всуш ност, е и ос но ва та 
на „бон бо на-биз ни сот“.

- Об ви ни телс тво то тре ба да по-
ка же хра брост и да поч не да ја 
рас чи сту ва афе ра та, да по ве де 
по стап ка, ако е по треб но и про-
тив Н.Н. на по че ток. А по тоа, кон-
крет но, да се ви ди кој зе мал па ри, 
кој да вал па ри, па и ка де за та и ла 
истра га та то гаш, во тоа вре ме - 
по со чу ва Ко стов кон крет но за слу-
ча јот „Те ле ком“. Тоа, пак, мо же да до-
ве де и до по че ток на рас вет лу ва ње 
на но ви афе ри за кои се збо ру ва ло 
во јав но ста.

- Ко га се „чеп ка“ ед на не чес на ра-
бо та, ќе се нај дат нај мал ку две-
три ли нии што ќе од ве дат во друг 
пра вец и до дру ги здел ки, до дру-
ги слу чаи - об јас ну ва по ра неш ни от 
об ви ни тел.

Глав на та ра бо та е во истра га та, во 
пре ткри вич на по стап ка, ин ди ци и те 

АКТУЕЛНО

да по ми нат во ос но ви за сом не ва-
ња, ос но ва ни сом не ни ја и то гаш 
ќе се дој де и до до ка зи те, по со чу-
ва ат прав ни ци те. Да се нај де ка де 
и ка ко влег ле па ри те. Друг пат се 
до ку мен ти те. Тоа што по ми ну ва 
вре ме то не зна чи де ка е во ко рист 
на под мит ли ви те. При мер за тоа е 
ус пеш но то спро ве ду ва ње на истра-
га та за пре фр ла ње то на па ри те на 
Ла за ров. На тоа мо же да се до да де 
и про ме на та на „пра ви ла та на игра“ 
во Швај ца ри ја од ка де што се об ја ву-
ва ат ими ња та на ли ца та и на фир-
ми те што има ат тај ни бан кар ски 
сме тки. По ин фор ма ци ја та де ка кај 
нив има ат сме тки и ма ке дон ски др-
жав ја ни, Јав но то об ви ни телс тво во 
мај отво ри пред мет по до прен глас.

За се га дел од спо ме на ти те ими ња 
во све до че ње то на Бо го ев ски и во 
пи шу ва ња та на Сен дреј пре ку ме ди-
у ми те се огра ди ја од об ви ну ва ња-
та, на ре ку вај ќи ги кле ве та. Но тоа 
не ма да го трг не впе ре ни от прст 
на јав но ста кон нив. За тоа на оваа 
истра га, но и на тие до кои би мо же-
ла да до ве де, ка ко што ве ли Ко стов, 
мо же да се гле да и ка ко на пре сврт-
ни ца, ко ја, на кра јот, би го сме сти ла 
мен та ли те тот на „окто по дот“ та му 
ка де му е ме сто - во исто ри ја та. Са
мо та ка ма ке дон ски те гра ѓа ни ќе 
мо жат да нај дат уте ха за на не се-
ни те не прав ди од ми на то то, но и 
си гур ност де ка не ма по втор но да 
би дат жр тви на не кој нов ва ков 
„бон бо на-биз нис“. █

Парите и геополитиката 
можат да ја промената 
ситуацијата
Дел од аналитичарите не ја ис-
клучуваат можноста врз низата 
одлуки во грчката политика ди-
ректно влијание да имаат руски 
деловни или политички струк-
тури, кои поаѓајќи од интересите 
на Кремљ се обидуваат да смират 
или да загреат тензии во одреде-
ни региони од Земјината топка. 
Во тој контекст не можат целосно 
да се исклучат последиците врз 
дипломатските чекори од шпеку-
лациите за изградба на гасоводот 
„Турски тек“, кој доколку поминува 
низ Македонија и продолжи кон 
Србија и Унгарија, на Грција ќе ѝ 
носи милијарди евра. Сума што за 
секоја политичка партија во Грција 
е многу покорисна од ирационал-
ниот спор за името. Исто како што 
неодредените најави од Кина и од 
Србија за изградба на брзи пруги и 
за спроведување на проектот Дунав 
- Морава - Вардар - Солунски Залив 
понекогаш ги омекнуваат срцата 
на „чуварите на црвените линии за 
името“. Чувањето на отворен кори-
дор за бегалците кон Македонија е 
уште една потенцијална причина за 
испраќање макар и лажни сигнали 
за добрососедство од Грција кон Ма-
кедонија. Македонија не треба да се 
плаши од овие сигнали, без разлика 
од која инстанција во Грција и да до-
аѓаат, па макар тоа да е тврдокорни-
от националист Самарас. Доколку 
има искрена и потврдена желба за 
решавање на спорот, а притоа двете 
страни да го зачуваат достоинство-
то и националните интереси, тогаш 
Македонија треба да преговара со 
секого, па дури и со луѓето што во 
последниве 25 години се причина 
за историска неправда и за тоа што 
Македонија сѐ уште не е членка на 
НАТО и на ЕУ.  █

Знаат ли Кумуцакос и неговиот 
шеф нешто што не знаеме ние, па 
сега се обидуваат да се приклучат 

на процесот што може да значи крај 
на непријателството меѓу владите во 
Атина и во Скопје, или, пак, се работи за 
уште една скриена игра на Самарас во 
која СИРИЗА треба да биде извадена на 
лизгавиот терен на спорот за името и 
поразена со старите националистички 
финти на шефот на Неа демократија?
 
Според  Јоргос Кумуцакос, кандида-
тот за пратеник од опозицијата, кој 
кариерата ја почна како портпарол на 
министерката за надворешни работи 
во времето на Караманлис , Дора Ба-
којани, дојде време да се најде решение 
за името. Поранешниот европратеник, 
а сега човекот што ја поставува дипло-
матската агенда на Неа демократија, 
ова го кажа на предизборен настан 
во Атина. За разлика од претходните 
изборни кампањи кога сегашната опо-
зиција го користеше името само за фа-
лење колку е партијата непопустлива 
или за да нападне некого дека е „мек 
кон скопското прашање“, сега Куму-
цакос, кој е шеф на одделот за надво-
решна политика на Нова демократија, 

името го стави во сериозен контекст и 
зборуваше за приоритетите на грчка-
та дипломатија и за начините на кои 
неговата партија би ја водела грчката 
надворешна политика доколку дојде 
на власт по изборите на 20 септември. 
Сепак, не треба да се биде наивен  и да 
се верува дека нешто драматично се 
променило кај грчката десница, која со 
умерена политика уште на почетокот 
на деведесеттите години на минатиот 
век можеше да здобие пријателски на-
строена држава на северната граница. 
Досегашното искуство вели дека не-
кој или некои процеси го натерале 
Самарас спорот за името да го стави 
во сериозно пакување, место да го ко-
ристи само за евтин популизам. Дали, 
можеби, се работи за притисок од САД, 
Германија или од некој трет фактор 
или, пак, кај него постои страв дека 
премиерот Ципрас би можел без голем 
потреси да го затвори прашањето за 
името по спроведувањето на меморан-
думот за разбирање што го предложи 
министерот Коѕијас? Не може да остане 
тајна што стои во заднината, но, во 
секој случај, добро е што Самарас при-
знава дека името мора да биде решено, 
иако само во кампања. 

НОВА ДЕМОКРАТИЈА СО НОВА ТАКТИКА

Кој се возбуди од 
меморандумот за 
разбирање?

Пишува | Горан Момироски

Дваесет години откако актуелниот шеф на грчката опозиција ги урна 
можниот договор за името и тогашната грчка влада, и пет години откако ја 
презеде премиерската позиција, по што ја водеше владата во јануари, Неа 
демократија јавно го нагласува проблемот за името. Што стои во заднината на 
инсистирањето на главниот дипломатски стратег на Самарас името, заедно со 
Турција и со Кипар, да стане приоритет во грчката надворешна политика? 
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ЕКОНОМИJА

Континуираното намалување на стапката на невработеност преку 
отворање нови работни места се должи на мерките за поттикнување 
на вработувањата кај домашните компании и на влезот на нови 
странски инвестиции. Сето тоа овозможило во вториот квартал од 
годинава, во споредба со првиот квартал, статистиката да покаже 
дека бројот на невработени се намалил за повеќе од 5.500 лица. 
Во однос на истото тримесечје минатата година, бројката  на 
невработени се намалила за 13.729 лица

Пишува | Александрија Стевковска  

Владините 
активни 
мерки за 

вработување 
овозможија 

отворање ра-
ботни места 
и помош за 

компаниите, 
како и за 
старт-ап 
бизнисот

ВЛАДИНИТЕ МЕРКИ ГО РЕШАВААТ НАЈЖЕШКИОТ ПРОБЛЕМ - НЕВРАБОТЕНОСТА

Има повеќе невработени 
мажи од жени

За петнаесет години стап-
ката на невработеност е 
намалена за 11,9 проценти 

поени, односно од 2005 годи-
на досега се отворени речиси 
200 илјади нови работни места. 
Ова го докажуваат последните 
официјални статистички пода-
тоци, според кои во вториот 
квартал од годинава стапката 
на невработеност се спушти-
ла на историски 26,8 отсто, со 
тенденција за натамошно на-
малување. Колку за споредба, 
во 2005 година невработеноста 
изнесуваше рекордни 38,7 от-
сто. Континуираното намалу-
вање на стапката на неврабо-
теност преку отворање нови 
работни места се должи на 
мерките за поттикнување на 
вработувањата кај домашните 
компании и влезот на новите 
странски инвестиции. Во вто-
риот квартал од годинава, во 
споредба со првиот квартал, 
статистиката покажува дека 
бројот на невработени се на-
малил за преку 5.500 лица. Во 
однос на истото тримесечје 
минатата година, бројката  на 
невработени се намалила за 
13.729 лица. Во второто три-
месечје од 2015 година, имало 
956.174 лица активно населе-
ние од кои вработени 699.578, 
а 256.596 лица се невработени. 
Стапката на активност во овој 

период е 57 отсто, стапката 
на вработеност е 41,7 отсто. 
Статистиката забележи дека 
имало повеќе невработени 
мажи, отколку жени.

Забележливо е опаѓање на стап-
ката на невработеност кај сите 
старосни групи, но најмногу е 
изразена кај младите лица од 
15 до 24-годишна возраст. Така 
кај оваа старосна група, во вто-
риот квартал од годинава стап-
ката на невработеност изнесу-
ва 46,3 отсто, што претставува 
намалување од 8,9 процентни 
поени, во споредба со вториот 
квартал лани, кога стапката 
на невработеност изнесуваше 
55,2 отсто. Континуирано на-
малување на невработеноста 
се забележува и кај другите ста-
росни групи. Кај тие од 25 до  49 
години, како и кај постарите, 
од 50 до 64 години, стапката 
на невработеност е намале-
на за половина процентен 
поен. Најголем процент на 
вработеност, традиционал-
но, има во преработувачката 
индустрија, земјоделството, 
трговијата и во финансиски-
те дејности.

Континуираното на-
малување на не-
вработеноста е 
долгорочен 

процес, кој во последните не-
колку години се должи на по-
веќе мерки и активности што 
ги воведе Владата. 

█ Намалувањето на стапката 
на невработеност се должи на 
неколку фактори, меѓу кои, по-
значајни се следниве:

	Ефективно спроведување 
на владините мерки за са-
мовработување. Дадената 
шанса ја искористија по-
голем број порано невра-
ботени лица и со финан-
сиската и друга помош од 
надлежните институции 
отворија свој личен или 
фамилијарен бизнис во 
кој најдоа работа и егз-
истенција.

	Отворањето нови индус-
триски и слободни ца-
рински зони, како и за-

силените активности во 
порано отворените зони 
условија соодветно зго-
лемување на бројот на 
вработени во тамошните 
капацитети и соодветно 
намалување на бројот на 
невработени во земјата.

И во услови на ната-
мошни турбуленции во 
светската економија, 
македонската еконо-
мија ја одразува својата 
кондиција на солидно 
ниво, со повеќемесечен 
непрекинат растеж, кој, 
нормално, предизвикува 
отворање соодветен број 
нови работни места, а 
со тоа и постепено 
намалување на 
стапката на неврабо-
теност во земјата - вели 
универзитетскиот про-
фесор Томе Неновски.

Владините активни мерки 
за вработување овозможија 
отворање работни места и 
помош за компаниите, како 
и за старт-ап бизнисот. Тие 
освен што придонесуваат 
невработените лица полесно 
да најдат вработување, исто 
така, им овозможуваат и да 

отворат сопствен бизнис преку 
мерката за самовработување, 
а компаниите истовремено се 
стимулираат да отворат нови 
работни места преку поволни 
кредити и грантови, со што ис-
товремено го унапредуваат и 
сопствениот бизнис.

Проектот „Македонија 
вработува“, исто така, се 
покажа како вистин-
ски погодок за 
врабо тување 

придонес има привлеку-
вањето нови странски ин-

вестиции во земјава. Бројот 
на вработените во странските 
компании, кои се сместени во 
зоните, но и надвор од нив, 
континуирано расте. Само во 
оваа година е проектирана 
бројка од околу 5.000 реали-
зирани вработувања во ком-
паниите лоцирани во зоните. 

Во истражување на реномира-
ната консултантска куќа „Ер-
нест и Јанг“ за новоотворени 
работни места од странски 
инвеститори, Македонија се 
најде во првите 15 држави, и 
тоа со најголем напредок. И 
ММФ прогнозираше дека за 
две до три години во зоните 
ќе се отворат повеќе од 30.000 
нови работни места. █

на сите старосни групи 
невработени лица. Така со 

мерките што се нудат пре-
ку овој проект, за само четири 

месеци се отворени 5.500 нови 
работни места.

Од друга страна, во отворање-
то нови работни места клучен 
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Р а сте ни е то што кај нас, 
во Ма ке до ни ја, го на ре-
ку ва ме ана сон, не е ана-

сон во бо та нич ка смис ла, ту ку 
е круп но се мен ва ри е тет на 
фе ни ку лу мот. Фе ни ку лу мот 
де нес се одг ле ду ва на го ле-
ми по вр ши ни во цен трал на и 
во јуж на Евро па, во ази ски те 
зем ји (Ин ди ја, Ки на, Ја по ни-

ја), во Афри ка (оа зи те на Са ха-
ра), во Бра зил и во Ар ген ти на. 
Свет ско то про из водс тво на 
фе ни ку лум, ана сон и ко ри јан-
дер се про це ну ва на око лу 500 
ил ја ди то ни. Нај го ле ми про-
из во ди те ли на се ме, а во ед но 
и из воз ни ци, се Си ри ја, Иран, 
Тур ци ја, Ма ро ко и дру ги ме-
ди те ран ски зем ји.

Во Ма ке до ни ја, глав но, се 
одг ле ду ва во цен трал ни те и 
во јуж ни те де ло ви, а осо бе-
но во по ши ро ко то по драч је 
на Ве лес. На ша та зем ја има 
по вол ни ус ло ви за одг ле ду-
ва ње на фе ни ку лум. За жал, 
точ ни те по вр ши ни на кои 
се одг ле ду ва ова рас те ние, 
офи ци јал на та ста ти сти ка та 
не ги бе ле жи. Фе ни ку лу мот 
што се одг ле ду ва кај нас е 
за ста пен пре ку две го диш ни 
или три го диш ни мес ни сор ти 
- по пу ла ции. Ве ге та ци ја та на 
ед но го диш ни от фе ни ку лум 
е ре ла тив но дол га и трае од 
125 до 130 де на и се слу чу ва 
се ме то да не со зрее, па за тоа 
про из во ди те ли те се ори ен-
ти ра ни кон по ве ќе го диш но 
одг ле ду ва ње на ед на иста 
по вр ши на.

Фе ни ку лу мот е топ ло љу би во 
рас те ние и ба ра уме ре на кли-
ма со топ ли ле та и со бла ги 
зи ми. За вре ме на ве ге та ци-
ја та му е по треб на по ви со-
ка тем пе ра ту ра, осо бе но во 
цве та ње то, и то гаш нај до бра 
е тем пе ра ту ра та од 20 до 22 
Цел зи у со ви сте пе ни. Ако за 
вре ме на цве та ње то за ла ди 
или при дожд ли во вре ме 
оп ло ду ва ње то е не це лос но, 
при но сот е по мал.

Фе ни ку лу мот не ма по себ ни ба-
ра ња во од нос на пре ткул ту ра та, 
но при о ри тет се да ва на жит ни-
те кул ту ри. Име но, по же тва та 
на жи та та има до вол но вре ме 
за спро ве ду ва ње на агро тех-
нич ки те мер ки. Пре ткул ту ри-
те не тре ба да се од ед но исто 
се мејс тво (на при мер, мор ков, 
маг до нос, ко пар итн.) по ра ди тоа 
што има ат за ед нич ки штет ни ци, 
бо ле сти и по ра ди до ми нант ни те 
пле вел ни ви до ви. На исто то ме-
сто фе ни ку лум мо же да се одг ле-
ду ва са мо по 3-4 го ди ни.

За да по ник не бр зо и рам но мер-
но, на фе ни ку лу мот му е по треб-
на до бро обра бо те на поч ва со 
мно гу вла га. Фе ни ку лу мот има 
ре ла тив но дол га ве ге та ци ја и 
за тоа мо ра да се сее што е мож-
но по ра но во про лет, до сре ди-
на та на март.

Се ме то од фе ни ку лу мот со зре ва 
не рам но мер но. Во на ши ус ло ви 
се бе ре рач но, обич но два па ти. 
Прв пат во сре ди на та на август, 
а вто ри от кон кра јот на сеп тем-
ври. При по ви со ка агро тех ни-
ка се еви ден ти ра ни при но си од 
пре ку 1.200 кг од хе ктар. Же тва-
та тре ба да поч не ко га се со зре-
а ни 50-55 от сто од пло до ви те, 
би деј ќи та ка се ме то по мал ку 
се оси пу ва. █

Пишува | Александрија Стевковска

Аро ма тич ни  
пло до ви кои  
на о ѓа ат ши ро ка 
при ме на

|  ЗЕМJОДЕЛСТВОМАЛИ БИЗНИС СОВЕТИ 

Ана со нот или фе ни ку лу мот е ле ко ви то, аро ма тич но, 
за чин ско рас те ние. Се ме то (Foeniculi fructus) од ова 
рас те ние со др жи од 2 до 7 от сто ете рич ни мас ла, 
око лу 18 от сто обич но мас ло, око лу 20 от сто про те и
ни и око лу 5 от сто ше ќер. Мас ло то и се ме то од фе ни
ку лум се ко ри стат во ме ди ци на та про тив по ду е ност, 
за за јак ну ва ње на апе ти тот и за ле ку ва ње на рес пи ра
тор ни за бо лу ва ња. Во пар фи ме ри ја та и во коз ме ти
ка та се ко ри сти за изра бо тка на  то а лет ни во ди и за 
пра ве ње па ста за за би. Во пре хран бе на та ин ду стри ја 
се ко ри сти за пра ве ње ра ки ја  ана сон ка, ма сти ка, 
ли ке ри, бон бо ни, гу ми за џва ка ње итн. На ро дот при
го тву ва и чај за ле ку ва ње на ор га ни те за ва ре ње и на 
ор га ни те за ди ше ње
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де ка не кој ле чи фру стра ции 
врз нив но то де те?! Ка ко 
мо жеш на тој мил и не вин 
пог лед да му упа ту ваш на-
вред ли ви збо ро ви?  Ка ко 
ти зас пи ва ше до ма отка ко 
ќе го да де ше де те то кое си 
го истра у ма ти зи ра ла на ро-
ди те ли те кои ти да ва ат за 
пар че леб?! Имаш ли свои де
ца, вну ци?! Тоа пра ша ње си 
го по ста вив уште од пр ви-
от мо мент ко га ми се зга ди 
гле дај ќи ка ко мал тре ти раш 
еден нов жи вот, ед но не ви-
но чо веч ко су штес тво?! Зар 
ва ка ги ис чу ва сопс тве ни те 
де ца? Зар не кој по ова би ти 
доз во лил да им се приб ли-
жиш на сопс тве ни те вну ци, 
се ка ко, до кол ку ги имаш?

И тре ба да си бла го дар на 
на тие ро ди те ли што имаш 
мож ност во мо мен тов да 
би деш во при твор. Да беа 

БРАНКО  
ТРИЧКОСКИ

ЗО РАН  
ЗА ЕВ

На што ќе личи Ма-
кедонија да подигне 
ограда со која ќе ги 
спречува бегалците 

да излезат од Европската унија (Грција) со 
идеја да ги спречи преку трета земја (Србија) 
да влезат во Унијата (Унгарија)!!!???

А на што личат ликови кои не гледаат 
подалеку од носот и размислуваат со гла-
вата на тој што ги плаќа? 

Јас сум повеќе од за-
доволен, имаме закон 
што гарантира целос-
на автономија на спе-
цијалниот обвинител.

До кога ќе биде Заев презадоволен? До 
изборите во април најмалку трипати 
ќе го смени мислењето за специјалната 
обвинителка и ќе плаче дека законот 
не е добар.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
САШО 
ОРДАНОВСКИ

Изборот на г-ѓа Ја не-
ва е самоубиство на 
СДСМ. Нема шанси да 
ги добијат изборите.

А да беше избран Калајџиев за специјален 
обвинител, СДСМ ќе ги добиеше изборите. 
Штета, ја испуштија шансата во последен 
момент.

ГОРДАН  
КАЛАЈЏИЕВ

Кога ќе разбереме 
дека покажувањето 
на тоа сочувство е, 
можеби, поважно за 
нас, отколку за самите бегалци? Луѓето што 
немаат сожалување за туѓата мака, најчесто 
немаат свест ни за причините за сопствена-
та беда и очај во кои живеат. И затоа, можеби, 
ги заслужуваат.

... рече Ордановски и Германија ја затвори 
границата. Сега пред неговите финанси-
ери ќе треба да објаснува на кого мислел 
кога пишувал? 

МИРЈАНА  
НАЈЧЕВСКА

Драги мои машино-
во зачи, да бевте лу
ѓе на место, сега ќе 
штрајкувавте на спе-

цифичен начин. Ќе возевте бесплатно. Тоа се 
вика борба за своите и правата на другите.

Ете, од Најчевска дознавме дека и ма-
шиновозачите не биле луѓе. Следното 
прашање е што направила бесплатно во 
животот за самата да се смета за човек?

Јас еднаш веќе све-
дочев и доколку 
повторно бидам по-
викан, можам само да 
останам на тоа што веќе сум го кажал. Има 
премногу докази кои се тука и кои му се на 
располагање на обвинителот.

Нормално дека нема да каже ништо по-
веќе. Што би одговорил на прашањата 
дали и колку провизија земал за посре-
дувањето во поткупувањето и од кои при-
чини решил да проговори? 

СЛО БО ДАН  
БО ГО ЕВ СКИ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

РEKOA И:

█ Са кав да на пи шам же на-мон струм, но де фи ни тив но 
овој мон струм не го зас лу жу ва збо рот же на, ед но став но 
са мо мон струм.

█ Ох ду ша ма ла, се спа си од мон стру мот. Дај Бо же сè да 
би де во ред и да не ма пос ле ди ци. А оваа умо бол на та 
да… не из ле зе од за твор!

█ Зо што ли це то ѝ е зат скри е но? Тре ба цел свет да ја ви ди 
и да ја пре поз нае. Ва ка, и ако ја осу дат, кој га ран ти ра 
де ка таа не ма да го на пра ви исто то отка ко ќе из ле зе? 
Сре ќа е са мо што ро ди те ли те сфа ти ле де ка не што се 
слу чу ва, пред да за вр ши и тра гич но.

не кои дру ги, ве ру вам, во 
нај ма ла ра ка би би ла во 
бол ни ца... Им за ви ду вам на 
тр пе ни е то и на кон тро ла та 
врз се бе што ја има ат. Да бе
ше не кој друг, ве ру вам и јас, 
не ќе имав си ла да до др жам 
да стиг нам до по ли ци ја... 

По ка жи же но мал ку ка е ње... 
Приз нај го де ло то, по ка жи 
де ка се чув ству ваш ви нов-
на, изра зи ка е ње за она 
што го на пра ви и со кое го 
згро зи це ли от Бал кан. И не 
оби ду вај се да се изв ле чеш 
со евти ни те фин ти де ка 
се ра бо ти за не за кон ски 
при ба ве ни до ка зи... До ма 
мо жам да ста вам ми ли он 
ка ме ри и ни кој не ма да ми 
за бра ни што да пра вам во 
сопс тве ни от двор. Смеш но е 
да го ис по ли ти зи раш слу ча-
јов за да до би еш под др шка 
за сло бо да.... █ (Р.Р.)

Ро де нa: 
1954 го ди на

За ни ма ње: 
да дил ка

Хо би: 
мал тре ти ра ње де ца

Има ше ни за на ста ни, 
по ли тич ки, еко ном-
ски, има ше ми ли он 

из ја ви, се по ја ви Бран ко... 
Ама ни што од тоа не ја раз-
бра ну ва јав но ста ка ко што 
ја раз бра ну ва да дил ка та... 
Ќе бе ше смеш но таа да не 
се нај де ше на ме сто то Лич-
ност на не де ла та. Гре во та за 
де те то што се нај де во це-
ла та оваа не среќ на при каз-
на. Но, да дил ка та зас лу жу-
ва се ка ква осу да. При твор, 
за твор ска каз на... Се то тоа 
е каз на, но ни ту ед на каз-
на не ма да би де до вол на за 
да го при фа тат ро ди те ли те 
она што му бе ше сто ре но на 
нив но то де те...

Не кои ве лат, бес па ри ца та 
си го пра ви сво е то. Ама, ако 
не маш ра бо та, по сто јат ми-
ли он на чи ни чес но да за-
ра бо тиш за пар че леб. Би 
ра бо те ла сѐ, би про да ва ла 
сем ки на ули ца, но знам де
ка не би ра бо те ла шан кер ка 
или кел нер ка... Ед но став но 
сум нес мас на, не ме би ва за 
тоа. Не мам нер ви да ги тр-
пам оние кои по ло ви на час 

се мис лат што им се ја де, 
или да се искон тро ли рам 
ко га на пу дре на та гос по ѓа 
ќе ми го вра ти ка фе то за-
што пе на та би ла по гу ста 
од онаа што таа са ка ла да 
го кон су ми ра... 

Па та ка и не среќ на та Т.С. 
мо же ла да нај де друг на-
чин да за ра бо ти – чи сте ње 
ста но ви, хи ги е ни чар ка во 
фир ма, пра ве ње вкус ни 
киф лич ки и сит ни ко ла-
чи ња.... Ама ете, таа из бра-
ла да би де да дил ка иа ко, 
ба рем спо ред ви де о то, таа 
ни ту има љу бов за де ца, ни
ту има осет за во зра ста на 
де те то. Ба шка изг ле да же-
на та има не ка ков проб лем 
со кон ди ци ја та на ра ка та.... 
Па зна е те ли вие кол ку кон-
ди ци ја тре ба за да ни шкаш 
де те... И тоа де вет ме сеч но...

По бо гу, же но.  Мо ја та вну ка 
ко ја има са мо че ти ри го ди-
ни е пов ни ма тел на со сво и-
те кук лич ки откол ку ти со 
де те то за кое те пла ќа ат да 
го чу ваш. Ма ла та вни ма ва 
да не го чук не, неж но го ни-
шка за да не му го, ка ко што 
ве ли, рас тре се мо зо че то...
Зар ич не те пе че со ве ста за 
тра у ми те што му ги пра виш 
на тоа не ви но де те?! Со кој 
образ се ва де ше де ка не си 
ви нов на?!  Ка ко ро ди те ли-
те пет ме се ци не сфа ти ле 

Да дил ка та Т.С.

НАЈ ДИ ЖЕ НО ДРУГ НА ЧИН ЗА ЛЕ ЧЕ ЊЕ ФРУ СТРА ЦИИ
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ЗА КОН ИМА, РЕД НЕ МА

Де те то е ма леч ко за вo гра-
дин ка. Мо е то е ве ќе три 
го ди ни и не мо же да се на-

вик не на гра дин ка, ан га жи рав же
на да го чу ва. Мо е то де те рас те 
со ба ба. Ќер ка ми ја оста вам кај 
те тка ѝ, сре ќа се стра ми не ма 
ра бо та, па ми се на о ѓа... 

Ова се че сти раз го во ри ме ѓу 
мла ди те ро ди те ли. Стра вот да 
се оста ви де те то во гра дин ка, 
со ве ту ва ње то од до кто ри да 
не се но си де те то во гра дин ка 
до три го ди ни, жел ба та да му 
се овоз мо жат нај до бри ус ло ви 
на нај ми ло то ги те ра ро ди те-
ли те да  ба ра ат же ни што ќе е 
гри жат за нив ни те де ца. 

Ме ста та за ог ла су ва ње се пре-
пол ни со ог ла си од ти пот ба-
рам да дил ка или чу вам де ца. 
Не о дам на има ше еден ог лас во 
кој кри те ри у ми те за да дил ка та 
беа тол ку ви со ки, што лу ѓе то 
се мај та пеа со же на та што го 
ог ла си ла. Но пос лед ни от слу-
чај со ше е сет и ед но го диш на та 
скоп јан ка што мал тре ти ра ше 
де вет ме сеч но де те по ка жу ва 
де ка и не е тол ку ед но став но 
да се нај де же на што ќе го чу
ва ва ше то де те. По крај тоа, во 
ва ши от дом при фа ќа те не поз-
на та лич ност за ко ја ни кој не 
га ран ти ра, а таа ста ну ва дел од 
ва ше то се мејс тво. 

Искус тва та на ро ди те ли те се 
раз лич ни – од не за до вол ни 

скоп јан ка за искус тво то со да-
дил ка та што ѝ го чу ва ла си нот. 

Има мно гу при ме ри ко га де-
ца та си ги ба ра ат да дил ки те 
ду ри и за вре ме на ви кен ди те, 
ко га ро ди те ли те се ту ка за да 
се гри жат за нив.  Но има и по-
и на кви при каз ни...

█ За де те то се гри же ше же на 
што ми бе ше со пре по ра ка од 
род ни ни. Се ра бо те ше за нив-
на род ни на. До а ѓа ше се кој 
ден ко га из ле гу вав ме за на 
ра бо та и оста ну ва ше до де ка 
да се вра ти ме до ма. Со се ди те 
во не кол ку на вра ти ме пра-
шу ваа ко ја е же на та што до-
а ѓа, но, ве ро јат но, ни кој не се 
ос ме ли да ми ка же што гле да 
се кој ден. Еден ден слу чај но 
се вра тив од ра бо та. Бев вчу-
до ви де на... Же на та оста ви ла 
играч ки на зем ја, де те то са мо 
се за ни ма ва, а таа си те ра биз-
нис во мо јот стан. Прес ме та-

ла де ка ѝ е по исп лат ли во да чу ва 
де ца и исто вре ме но да се за ни ма ва 
со тоа што ѝ е про фе си ја, ме сто да 
има са лон и да пла ќа ки ри ја. Па та
ка мо јот стан си го пре тво ри ла во 
фри зер ски са лон. Ѝ до а ѓа ле лу ѓе 
до ма кај ме не, ту ка им ми е ла ко са, 
ту ка ги стри же ла, ги фе ни ра ла. 
Зго ра  на сѐ, дел од хра на та што 
ја оста вав за де те то, си ја но се ла 
до ма за неј зи на та вну ка...  – ве ли 
ед на мај ка што има не га тив но искус-
тво со нај ме на да дил ка. 

Ли цен ци те се са мо те о ри ја, 
но не и пра кти ка
Искус тва та се раз лич ни, оче ку ва ња-
та го ле ми, од го вор но ста ни ка ква... 
За кон има, ред не ма. Спо ред  За ко нот 
за за шти та на де ца, се кое фи зич ко 
ли це што са ка да вр ши згри жу ва-
ње де ца мо ра да има ли цен ца. Но од 
де кем ври 2013 го ди на, ко га е до не-
сен овој за кон, до кра јот на ју ли, не 
е из да де на ни ту ед на ли цен ца на 
фи зич ко ли це. Си те  3.667 ли цен ци 
се од не су ва ат на ли ца од уста но ви и 
од аген ции за чу ва ње де ца.

█ Со во ве ду ва ње на мож но ста фи-
зич ко ли це са мо стој но да вр ши 

одре де ни ра бо ти од 
деј но ста згри жу-

ва ње и  вос пи-
та ние на де ца 
ка ко про фе-
си о нал на деј-
ност со со од-
вет на ли цен ца 
за ра бо та, од 
фи зич ки ли ца 
што не се во 
ра бо тен од-
нос во уста-

но ви за де
ца до се га 

ни ед но не под не ло ба ра ње за из да-
ва ње ре ше ние за ра бо та ка ко фи-
зич ко ли це – ве лат од Ми ни стерс тво-
то за труд и за со ци јал на по ли ти ка.

А, спо ред За ко нот, за да се стиг не до 
ли цен ца, пред сѐ е по треб но ли це то да 
има нај мал ку сред но обра зо ва ние,  да 
не му е од зе ме но вр ше ње то ро ди тел-
ско пра во,  да има оп шта и по себ на 
здрав стве на спо соб ност,  да не му е 
од зе ме на или огра ни че на де лов на та 
спо соб ност, да не му е изре че на каз на 
со пра во сил на суд ска пре су да со ко ја 
е осу де но за кри вич но де ло за се меј-
но на силс тво, од зе ма ње ма ло лет но 
ли це, не гри жа или зло у по тре бу ва ње 
ма ло лет но ли це или ро дос квер на-
ве ње, за кри вич но де ло од гру па та 
де ла про тив по ло ва та сло бо да, без 
ог лед на изре че на та санк ци ја, и кај 
кое во сог лас ност со за кон е утвр де но 
ди скри ми на тор ско од не су ва ње. За 
по ла га ње ис пит за ли цен ца ли це то 
мо ра да до ста ви ле кар ско уве ре ние за 
здрав стве на со стој ба, пси хо фи зич ки 
да е здра во, ка ко и по твр ди за не о су-
ду ва ност и за не од зе ме но вр ше ње 
ро ди тел ско пра во. 

По крај тоа, да дил ка та тре ба да склу чи 
до го вор со ро ди те ли те во кој се уре-
ду ваат  вре ме то, ме сто то, на чи нот, 
ви дот и обе мот на ус лу ги те што ги да
ва фи зич ко то ли це.  Но, иа ко За ко нот 
пред ви ду ва каз ни за тие што не ма да 
ги по чи ту ва ат за кон ски те ре гу ла ти-
ви, до се га не се из да де ни ли цен ци. 
Гло ба та е од 100 до 150 евра за фи-
зич ки те ли ца што ќе чу ва ат де ца без 
ли цен ца. Иста та каз на е пред ви де на 

и до кол ку да дил ка та мал тре ти ра 
и по ста пу ва не чо веч ки со де ца. 

Од Ми ни стерс тво то ве лат 
де ка до се га не е каз не та 

ни ту ед на да дил ка. 

█ Ми ни стерс тво то 
за труд и за со ци-

јал на по ли ти ка 
не мо же да вр ши 
над зор над фи-
зич ки ли ца што 
чу ва ат де ца во 

до маш ни ус ло ви, а не ма ат до би-
е но ре ше ние за вр ше ње на оваа 
ра бо та или не се ан га жи ра ни пре-
ку аген ци ја. Се вр ши над зор са мо 
над фи зич ки те ли ца што има ат 
до би е но ре ше ние за вр ше ње на 
оваа ра бо та од стра на на ми ни-
стерс тво то, та ка што фи зич ко то 
ли це мо ра да во ди еви ден ци ја за 
да де ни ус лу ги и со кое ли це има 
склу че но до го вор. Во из ве шта јот 
до ста вен до ми ни стерс тво то точ но 
е на ве де но ка де ги да ва ат ус лу ги-
те, во кој пер и од и на кое ме сто. На 
тој на чин инс пе кто ри те мо жат во 
се кое вре ме да на пра ват увид за 
фи зич ки те ли ца што вр шат згри-
жу ва ње де ца во до маш ни ус ло ви 
– ве лат од Ми ни стерс тво то за труд 
и за со ци јал на по ли ти ка.

Аген ции има, ан гаж ма ни не ма
Иа ко во зем ја ва по сто јат аген ции 
што да ва ат ус лу ги и не га на де ца од 
пре ду чи лиш на во зраст, ро ди те ли те 
ре тко ги ко ри стат нив ни те ус лу ги.

█ Во аген ци и те за згри жу ва ње ли ца 
има ли ста на фи зич ки ли ца што 
би да ва ле ус лу га од деј но ста згри-
жу ва ње и  вос пи та ние на де ца, но 
две те аген ции, кол ку  што се ре ги-
стри ра ни до се га со ре ше ние, не-
ма ат склу че но ни ту еден до го вор 
со ро ди те ли за згри жу ва ње де ца 
– ко мен ти ра ат од  Ми ни стерс тво то.

Од аген ци и те ве лат де ка до се га не-
ма ле проб ле ми со тие да дил ки што се 
ан га жи ра ни пре ку нив. Се пак лу ѓе то 
сѐ уште ја не ма ат на ви ка та за чу ва-
ње де ца да се обра ќа ат  до аген ции.

█ Ко га об ја ву ва ме ог лас за ра бот-
но ан га жи ра ње да дил ки, ба ра ме 
од ли це то да ни при ло жи по твр да 
де ка не е осу ду ва но, де ка не му 
е од зе ме но ро ди тел ско то пра во 
и за дол жи тел но да има доз во ла 
за ра бо та, ли цен ца из да де на од 
Ми ни стерс тво то за труд и за со ци-
јал на по ли ти ка. На ша та аген ци ја 
ра бо ти спо ред ме ѓу на род ни стан-
дар ди и е обу че на пре ку до пол ни-
тел ни ин терв јуа и те сти ра ња да 
из вр ши до пол ни тел на се лек ци ја 
на кан ди да ти те. Се слу чу ва од 100 
на пра ве ни ин терв јуа да ан га жи-
ра ме са мо се дум до осум ли ца - ве
ли Са ња Ари за но ва, упра ви тел ка на 
скоп ска аген ци ја за чу ва ње и за не га 
на де ца од пре ду чи лиш на во зраст. █

Иа ко во зем ја ва по сто јат Аген ции што 
да ва ат ус лу ги и не га на де ца од пре ду-
чи лиш на во зраст, ро ди те ли те ре тко ги 

ко ри стат нив ни те ус лу ги

до пре за до вол ни. Трг ну вај ќи 
од сопс тве но то искус тво, ед на 
мај ка ве ли де ка де те то го до-
ве ру ва те на не поз на та лич ност 
и не зна е те што се слу чу ва до-
де ка не сте до ма.

█ Мо јот син го чу ва ше ед на 
же на од со седс тво то. Же на та 
бе ше до ма, не ма ше ра бо та, 
не ма ше ни де ца. Жи ве е ше са
ма.  Не ка ко во му а бет дој дов-
ме до тоа таа да се гри жи за 
не го. Син ми се вр за за же на-
та мно гу по ве ќе од што бе ше 
вр зан за не го ви те ба би.  Се-
ко гаш нај а ден, се ко гаш чист, 
се кој ден на у чил по не што 
но во. Ми ну ваа го ди ни те 
и ве ќе не ни тре ба ше 
да дил ка. Но син ми 
про дол жи да оди кај 
со се тка та, да ја по се-
ту ва, ко га е бол на да ѝ 
ку пу ва сѐ што ѝ тре ба. 
Дој де вре ме ко га тој 
се гри же ше за неа. 
Еден ден же на та 
нѐ на пу шти... Син 
ми мно гу те шко го 
под не се неј зи но-
то за ми ну ва ње... А 
по неј зи на та смрт 
уви дов ме де ка таа, 
бу квал но, го до жи-
ву ва ла ка ко свое 
де те – ми го пре пи-
ша ста нот во кој 
жи ве е ше – рас-
ка жу ва ед на 
60-го диш на 
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ТЕМА НА НАЕДЕЛАТА

Во Ма ке до ни ја не ма 
да дил ки со ли цен ца
Спо ред  За ко нот за за шти та на де ца, се кое фи зич ко ли це 
што са ка да вр ши згри жу ва ње де ца мо ра да има ли цен ца. 
Но, од де кем ври 2013 го ди на, ко га е до не сен овој за кон, 
до кра јот на ју ли, не е из да де на ни ту ед на ли цен ца на 
фи зич ко ли це. Си те  3.667 ли цен ци се од не су ва ат на  
ли ца од уста но ви и  од аген ции за чу ва ње де ца
Пишува | Бил ја на За фи ро ва

Искус тва та на 
ро ди те ли те се 
раз лич ни – од 

не за до вол ни до 
пре за до вол ни. 
Трг ну вај ќи од 
сопс тве но то 

искус тво, ед на 
мај ка ве ли де ка 
де те то го до ве-

ру ва те на не ко ја 
лич ност и не 
зна е те што се 

слу чу ва до де ка 
не сте до ма



В о пе ток ќе се од бе ле жи На ци-
о нал ни от ден на Ка та ло ни ја, 
но и по че то кот на важ на из-

бор на би тка.

На 27 сеп тем ври Ка та ло ни ја ќе из-
ле зе на гла са ње на ре ги о нал ни из-
бо ри, кои се нај а ву ва ат ка ко втор 
круг од гла са ње то за не за вис ност. 
Ми на та та го ди на, во не о фи ци јал ни-
от ре фе рен дум, на из лез eност од 40 
про цен ти, 80 про цен ти од гла са чи-
те гла саа да ја на пу штат Шпа ни ја.

По те гот за не за вис ност на Ка та-
ло ни ја мо же да ја фр ли ЕУ во но ва 
по ли тич ка кри за и да соз да де ха ос 
во шпан ска та еко но ми ја, ко ја ту ку-
што из ле гу ва од дол га кри за.

Ка та ло ни ја е ин ду стри ски и еко-
ном ски цен тар на Шпа ни ја, но се-
па ра ти стич ко то дви же ње ве ќе со 
де це нии е во по раст. Еве зо што не-
за вис на та по кра и на та би мо же ла 
да ста не след ни от го лем проб лем 
на Евро па.

Што се слу чу ва во  
Ка та ло ни ја?

На 27 сеп тем ври ќе се из би ра ат 
135 пра те нич ки ме ста, а из бор-
на та кам па ња за поч на со пол на 
па реа на 11 сеп тем ври. Изг ла-
са ни от пар ла мент ќе го изг ла са 
пре тсе да те лот на Ка та ло ни ја.

Се оче ку ва пар ти и те што се за-
ла га ат за не за вис ност да до би-
јат пред ност на из бо ри те - по 
трет пат во пос лед ни те пет го-
ди ни - и по крај тоа што мо же да 
за вр шат со ко а ли ци ја.

По сто е ле по дел би ме ѓу пар-
ти и те што се за от це пу ва ње, 
но, се га тие се по де ле ни во две 
гру пи - Да, ние мо же ме (Sí que 
es pot) и За ед но за Да (Junts pel 
Sí). Вто ра та гру па ја вклу чу ва и 
по ли тич ка та пар ти ја на акту ел-
ни от пре тсе да тел на Ка та ло ни-
ја (и ини ци ја тор на из бо ри те), 
Ар тур Мас.

Уште еден кан ди дат на За ед но за Да  
е тре не рот на Ба ерн Мин хен и по ра-
неш ни от шеф на ФК Бар се ло на, Пеп 
Гвар ди о ла, иа ко тој не ма да го за зе ме 
сво е то ме сто ако по бе ди. - Кол ку по-
ве ќе лу ѓе гла са ат, тол ку по до бро ќе 
би де за Ка та ло ни ја, Шпа ни ја и за 
Евро па - ре че тој во ју ли.

Зо што Ка та лон ци те са ка ат  
не за вис ност?

Од го во рот на ова пра ша ње се на вра ќа 
до 1469 го ди на, ко га кру на та на Ара-
гон и на Ка та ло ни ја пад на во ра це те 
во Ка сти ли јан ци те со склу чу ва ње то 
на бра кот ме ѓу Фер ди нанд од Ара гон 
и Иза бе ла од Ка сти ли ја. Ка та ло ни ја 
би ла моќ на су ве ре на др жа ва со свој 
пар ла мент сè до 1162 го ди на, ко га се 
обе ди ни ла со Ара гон. Но, обе ди ну ва-
ње то со Ка сти ли ја оз на чи ло не што 
ка ко обрат но пре зе ма ње. Др жа ва та 
Ка та ло ни ја офи ци јал но бе ше уки на-
та во 1714 го ди на; мно гу ми на Ка та-
лон ци ве ру ва ат де ка от то гаш нив на та 
кул ту ра, тра ди ци ја и ја зик по сте пе но 

се уни шту ва ат, до стиг ну вај ќи го 
дно то под ди кта ту ра та на ге не ра-
лот Фран ко (1939-1975).

По об но ву ва ње то на де мо кра ти-
ја та кон кра јот на ’70-ти те, Ка та-
ло ни ја е ед на од 17 авто ном ни 
за ед ни ци во Шпа ни ја. Но, по-
ви ци те за це лос на не за вис ност 
про дол жи ја да рас тат, осо бе но по 
фи нан си ски от крах од 2007-2008 
го ди на и по мер ки те за ште де ње 
на мет на ти од по ра неш ни от со ци-
ја ли стич ки пре ми ер, Хо зе Лу ис 
Ро дри гез За па те ро, и од не го ви от 
кон зер ва ти вен нас лед ник, Ма ри-
ја но Ра хој.

Ед на од глав ни те поп ла ки на Ка-
та лон ци те е тоа што нив ни те да-
ноч ни при хо ди ги суб вен ци о ни-
ра ат дру ги те де ло ви на Шпа ни ја: 
во 2010 го ди на, Ка та лон ци те ѝ 
пла ти ја да нок и да вач ки од 61,87 
ми ли јар ди евра на шпан ска та 
вла да, од кои им се вра ти ја са мо 
45,33 ми ли јар ди евра.

Ка та лон ска та вла да со оп шти де ка 
ќе до би е ла на зад осум про цен ти од 
сво јот БДП, ако не мо ра ла да на пра-
ви фи скал ни транс фе ри за шпан-
ски те вла сти.

Но, се раз би ра, не са ка ат си те Ка-
та лон ци не за вис ност. Про фе де ра-
ли стич ки те гру пи ја вклу чу ва ат и 
пар ти ја та на Ра хој - цен трал но-дес-
ни чар ска та На род на пар ти ја и Со ци-
ја ли стич ка та пар ти ја на Ка та ло ни ја 
- ре ги о нал ни от огра нок на глав на та 
цен трал но-ле ви чар ска опо зи ци ска 
пар ти ја во Шпа ни ја, Со ци ја ли стич-
ка та ра бот нич ка пар ти ја.

Не ли ми на та та го ди на се одр жа 
ре фе рен дум за не за вис ност?

На не кој на чин, да; 2,2 ми ли о ни гла-
са чи од 5,4 ми ли о ни ква ли фи ку ва ни 
го да доа сво јот глас на не о фи ци-
јал ни от ре фе рен дум на 9 но ем ври 
2014 го ди на, ка де 80,7 про цен ти се 
из јас ни ја за не за вис ност на Ка та ло-
ни ја. Цен трал на та вла да во Ма дрид 
же сто ко се бо ре ше да го бло ки ра 
гла са ње то.

Што ќе се слу чи ако  
се па ра ти стич ки пар тии  
дој дат на власт?

Ако бло кот што се за ла га за не за-
вис ност го до бие мно зинс тво то, тој 
би мо жел да пре зе ме че ко ри да се 
на пра ви фор мал на дек ла ра ци ја за 
не за вис ност во рок од 18 ме се ци, 
ка ко на при мер, из го тву ва ње на ка-
та лон ски устав.

 Акти ви сти те што се за ла га ат за не-
за вис ност се за ка ни ја де ка ќе на пра-
ват ит на дек ла ра ци ја ако Ма дрид се 
оби де да го за пре про це сот.

- Ние сме се ри оз ни во вр ска со ова 
и си те тре ба да раз бе рат де ка ќе го 
на пра ви ме тоа – из ја ви за „Ел Па ис“ 
Ра ул Ро ме ва, кан ди дат на За ед но за Да.

- Се оби дов ме на се кој друг мо жен 
на чин, но тие не ни доз во лу ва ат. 
Ова е мож ност да го на пра ви ме 
тоа што не мо жев ме да го на пра-
ви ме на 9 но ем ври и да до би е ме 
де мо крат ски ман дат - ве ли тој.

Мас отво ре но збо ру ва ше за по-
ста ву ва ње на др жав ни стру кту ри, 
ка ко што е нов да но чен ор ган, со-
ци јал на си гур ност, дип ло мат ска 
служ ба, цен трал на бан ка, па ду ри 
и од бран бе на си ла. - Не воз мож но 
е Ка та ло ни ја да не ма сопс тве на 
од бран бе на стру кту ра, ду ри и да 
е пос ла ба - из ја ви тој за „ФТ“ прет-
ход на та не де ла.

Та кви те по те зи ќе на и дат на же сто-
ко спро тив ста ву ва ње во Ма дрид, 
ако не и на ди ре ктен аларм. - Не за-
вис но ста на Ка та ло ни ја ни ко гаш 
не ма да се слу чи. Тоа е глу пост 
- из ја ви пре ми е рот Ра хој.

И на са ми от Ра хој му прет стои бор ба 
за оста ну ва ње на власт, со тоа што 

Мно гу про син ди кал ни гла са чи се 
од лу чи ја да оста нат до ма, со ог лед 
на не о фи ци јал но ста на гла са ње то. 
Се пак, Ар тур Мас из ја ви де ка гла-
са ње то по ка жа де ка Ка та ло ни ја го 
зас лу жи пра во то на ре фе рен дум. 
Иа ко Ма дрид од би ва ше да го сме-
ни ста вот, во ја ну а ри тој по ви ка на 
пред вре ме ни ре ги о нал ни из бо ри за 
сеп тем ври, а од ре зул та ти те за ви си 
и пра ша ње то за про дол жу ва ње на 
бор ба та за оса мо сто ју ва ње.

Оби дот за не за вис ност  
на Ка та ло ни ја е след на та  
гла во бол ка на ЕУ

Ка та ло ни ја е ин ду стри ски  
и еко ном ски цен тар на 

Шпа ни ја, но се па ра ти стич
ко то дви же ње ве ќе со  
де це нии е во по раст.  

Еве зо што не за вис на та  
по кра и на  би мо же ла да 

ста не след ни от го лем  
проб лем на Евро па

СВЕТНА ПО ВИ ДОК НО ВА КРИ ЗА ВО ЕВ РО ПА

Артур Мас

Маријано Рахој
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С та ри от град Сто би „…
Stobis, vetere urbe…“, 
ка ко што го на ре ку ва 

рим ски от исто ри чар Ли виј, бил 
по диг нат на вле вот на Цр на Ре
ка во Вар дар и прет ста ву вал нај-
го ле ми от град во се вер ни от дел 

на рим ска та про вин ци ја Ма ке-
до ни ја, а по доц на гла вен град 
на про вин ци ја та „Македонија 
Секунда“ и зна ча ен ур бан, во ен, 
ад ми ни стра ти вен, тр гов ски и 
ре ли ги о зен цен тар на две го-
ле ми им пе рии: рим ска та и ра-
но ви зан ти ска та.

Сме стен во ср це то на Ма ке до-
ни ја, на кр сто па тот ме ѓу егеј-
ски от свет и цен трал ни от Бал-
кан, во те кот на це ло куп ни от 
пер и од од сво е то по сто е ње, тој 
прет ста ву вал сре ди ште во кое 
се сле ва ле кул тур ни те при до-
би вки на ан тич ки от свет.

Де нес, оста то ци те од овој на-
да ле ку поз нат ар хе о ло шки 
ло ка ли тет се ед на кво лес но 
при стап ни од ме ѓу на род ни-
от авто пат Е-75, што го чи ни 
Сто би мош не по пу лар на ту ри-
стич ка де сти на ци ја во Ма ке-
до ни ја. Ноќ на та илу ми на ци ја 

на град ски те бе де ми и откри-
е ни те град би до пол ни тел но 
ја наг ла су ва ат не го ва та атра-
ктив ност и уба ви на.

Мо за и кот со вкуп на по
вр ши на од осум де сет и 
два ква драт ни ме три, е 
еден од нај у ба ви те мо за
и ци откри е ни во Сто би, 
на кој во осум ква драт ни 
по ли ња се прет ста ве ни 
зо о морф ни фи гу ри ком
би ни ра ни со ге о ме три
ски мо ти ви, из ве де ни со 
раз но бој ни кам чи ња

Откри ен наj у ба ви от  
уни ка тен мо за ик во Сто би

АР ХЕ О ЛО ШКИ ОТ ЛО КА ЛИ ТЕТ Е МОШ НЕ ПО ПУ ЛАР НА ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА

Пишува | Не ве на По пов ска

Шпа ни ја тре ба да одр-
жи оп шти из бо ри до 20 
де кем ври. Тој ќе се оби де 
да ги за др жи сво и те гла са-
чи со тоа што ќе за зе ме твр до ко-
рен став во вр ска со ка та лон ски от 
се па ра ти зам.

Ду ри и ако се па ра ти сти те фор-
ми ра ат мно зинс тво, не за вис-
но ста не ма да се слу чи, ве лат 
ана ли ти ча ри те од „Кре дит свис“, 
ука жу вај ќи на ед на ан ке та од 
ју ли што по ка жу ва де ка ка та лон-
ска та под др шка за от це пу ва ње 
од 50 про цен ти од пред две го-
ди ни пад на ла на 40 про цен ти.

- Про дол жу ва ме да ве ру ва ме де
ка се це си о ни стич ка та страст 
е од го вор на фи скал на та дис-
цип ли на. Го лем дел од неа ќе 
се сре ди ако вла да та во Ма дрид 
по втор но пре го ва ра за ин тра ре-
ги о нал ни те транс фе ри со Ка та-
ло ни ја и на ре ги о нот му се доз-
во ли да има по го ле ма да ноч на 
авто но ми ја - ве лат тие.

Та кви те пре го во ри не ма да се 
слу чат пред оп шти те из бо ри, за 
кои Мас ве ти де ка ќе се бо ри ка
ко тре то гла са ње за не за вис ност.

Ка ко ќе функ ци о ни ра  
не за вис на Ка та ло ни ја?

Дек ла ра ци ја та за не за вис ност 
би мо же ла да пре диз ви ка кри за 
во Шпа ни ја и во ЕУ. По сто јат го-
лем број мож ни сце на ри ја:

• Ка та ло ни ја ќе про дол жи 
ка ко авто ном на др жа ва во 
рам ки те на Шпа ни ја, нај ве-
ро јат но и со по го ле ми ов ла-
сту ва ња

• Ка та ло ни ја ќе ста не но ва 
член ка на ЕУ пре ку спо год-
бе но ре ше ние со Шпа ни ја

• Ка та ло ни ја ќе ста не дел од 
Европ ска та асо ци ја ци ја за 
сло бод на тр го ви ја, слич но 
ка ко Швај ца ри ја или Нор ве-
шка, или ќе фор ми ра не ка ков 
би ла те ра лен до го вор со ЕУ

• Ка та ло ни ја ќе би де отфр ле на 
од ЕУ, со тоа што Шпа ни ја ќе 
на пра ви сè што е во неј зи на 
моќ за да ја изо ли ра от це пе-
на та др жа ва на ме ѓу на род но 
ни во.

Да ли Ка та ло ни ја ќе пре жи вее 
ка ко не за вис на др жа ва?

Од го во рот за ви си од ус ло ви те на 
раз во дот на ре ги о нот од Шпа ни ја.

От це пу ва ње то ќе им на ште ти и на 
Ка та ло ни ја и на Шпа ни ја за кра тко 
вре ме, но, нај мал ку еден из ве штај 
по со чи де ка до 2030 го ди на, ре ги о-
нот мо же зна чи тел но да се по до бри 
ка ко не за вис на др жа ва.

Цен та рот за ме ѓу на род ни ра бо ти во 
Бар се ло на, во со ра бо тка со Цен та-
рот за европ ски по ли тич ки сту дии 
во Бри сел по твр ду ва: От це пу ва ње то 
на Ка та ло ни ја од Шпа ни ја е од ко рист 
за Ка та ло ни ја во си те слу чаи, што, во 
го ле ма ме ра, го одра зу ва по зи тив-
но то вли ја ние од пре ки ну ва ње то на 
фи скал ни те транс фе ри на Ка та ло ни ја 
до оста на ти от дел на Шпа ни ја.

Ка та лон ско то БДП из не су ва 209 ми-
ли јар ди евра, приб лиж но ка ко пор ту-
гал ско то. Но, еко но ми ја на Ка та ло ни-
ја си гур но ќе пре тр пи пос ле ди ци по 
от це пу ва ње то, ка ко што е слу ча јот со 
Че шка и Сло вач ка, по нив на та при ја-
тел ска по дел ба во 1993 го ди на.

Ако Ка та ло ни ја би де исфр ле на од ЕУ, 
таа ќе мо ра да во ве де но ва ва лу та; 
да го вра ќа јав ни от долг во стран ска 
ва лу та без при стап до па за ри те на об-
врз ни ци; и ќе има огра ни чен при стап 
до па за рот на ЕУ. Исто та ка, не ма да 
мо же да по ба ра по мош од Европ ски-
от ме ха ни зам за ста бил ност (ЕСМ) 

и од Европ ска та цен трал на 
бан ка (ЕЦБ).

Шпа ни ја ќе ста не нај го лем тр-
гов ски парт нер на Ка та ло ни ја, но 
Ма дрид би мо жел да по ба ра да се на-
до ме стат не кои од ми ли јар ди те што 
ќе ги из гу би од да ноч ни те при хо ди 
од ре ги о нот, со тоа што ќе на мет не 
ца рин ски та кси на ка та лон ски те сто-
ки и ус лу ги.

Стран ски те ин ве сти то ри мо же би ќе 
раз мис лат два па ти за да ин ве сти ра ат 
во от це пе на та др жа ва до де ка по стои 
прав на и по ли тич ка не ста бил ност.

Да ли не за вис на Ка та ло ни ја  
мо же да оста не во ЕУ?

Ова оста ну ва ка ко не од го во ре но 
пра ша ње, исто ка ко и шкот ска та 
кам па ња за не за вис ност од ми на-
та та го ди на.

Са ма та вла да на Ка та ло ни ја, во ед на 
сту ди ја што го разг ле ду ва ше овој 
проб лем, приз на де ка ЕУ мо же да од-
бие да за поч не раз го во ри за по втор но 
при ма ње во Уни ја та, или по ра ди тоа 
што не е под го тве на да ја приз нае Ка-
та ло ни ја ка ко др жа ва или за тоа што 
пре го во ри те за членс тво на Уни ја та 
се бло ки ра ни.

Се пак, таа, исто та ка, го истак на ек-
стрем но фле кси бил ни от и праг ма-
ти чен став на ЕУ во ре ша ва ње то на 
не пред ви де ни проб ле ми.

Се раз би ра, се кој та ков по вто рен влез 
во ЕУ ќе би де ос по ру ван од Ма дрид, 
кој ќе сме та на под др шка та на Бер лин. 
Та ка, Ан ге ла Мер кел би мо же ла да ги 
има пос лед ни от збор - не што што на 
Гр ци те им е до бро поз на то. █

Каталонија

СВЕТ

Из вор: „Те ле граф“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Го по се тив ме овој ло ка ли тет би деј-
ќи та му се во тек кон зер ва тор ско-
ре ста вра тор ски ра бо ти на мо за и-
кот од нар те ксот на Епи скоп ска та 
ба зи ли ка. Тоа е ба зи ли ка та на епи-
скоп Фи лип, ко ја да ти ра од по че то-
кот на ше сти от век.

- Мо за и кот со вкуп на по вр ши-
на од осум де сет и два ква драт-
ни ме три е еден од нај у ба ви те 
мо за и ци откри е ни во Сто би, на 
кој во осум ква драт ни по ли ња 
се прет ста ве ни зо о морф ни фи гу-

ри ком би ни ра ни со ге о ме три ски 
мо ти ви, из ве де ни со раз но бој ни 
кам чи ња. Про е ктот прет ста ву ва 
про дол жу ва ње на кон зер ва ци-
ја та на мо за и кот од нар те ксот 
на Епи скоп ска та ба зи ли ка, ко ја 
за поч на со не го во то от стра ну ва-
ње од ори ги нал на та по зи ци ја во 
2012 го ди на - ни ре коа упа те ни те.

Во мо мен тов се вр ши чи сте ње, 
кон со ли ди ра ње и ли е ње на но ва 
ва ро ва под ло га на раз лич ни те 
фраг мен ти.

- По чи сте ње то, тие се фи кси ра ат 
на но сач од алу ми ни ум ско са ќе. 
Со фи на ли зи ра ње на ра бо та та, 
след на та го ди на, мо за и кот ќе би
де под го твен да се вра ти на зад на 
ори ги нал на та по зи ци ја во ба зи-
ли ка та - ве лат от та му.

Во из ми на ти от пер и од, на ар хе о-
ло шки от ло ка ли тет Сто би, во це-
лост бе ше за вр шен и про е ктот за 
кон зер ва тор ско-ре ста вра тор ски 
ра бо ти на мо за и кот во Ста ра та епи-
скоп ска ба зи ли ка, кој е нај го ле ми-
от до се га поз нат по ден мо за ик во 
Ма ке до ни ја.

Исто та ка, на ло ка ли те тот Сто би 
има и стру чен тим од ов ла сте ни 
кон зер ва то ри кој ра бо ти и на кон-
зер ва ци ја та и на ре ста вра ци ја та 
на те а та рот.

- Со за вр шу ва ње то на ар хе о ло-
шки те истра жу ва ња во источ-
на та по ло ви на на цен трал ни от 
цир ку ла рен ко ри дор, се отво ри 
мож но ста за кон зер ви ра ње на 
два та ѕи да кои го фор ми ра ат 
ко ри до рот, ка ко и за ре ста вра-
ци ја на оште ту ва ња та на сво дот. 
Кон зер ва тор ски те актив но сти 
се за поч на ти и во мо мен тот се 

кон со ли ди ра ат цир ку лар-
ни те ѕи до ви. Цен трал ни-
от цир ку ла рен ко ри дор на 
те а та рот е дел од си сте мот 
за дви же ње на пуб ли ка та и 
има им пре сив на ви со чи на 
од око лу шест ме три, до де-
ка не го ва та ши ро чи на е 2,5 
ме три. Источ на та по ло ви на 
на ко ри до рот, ко ја е пред-
мет на ово го ди неш ни те ар-
хе о ло шки истра жу ва ња и 
кон зер ва ци ја е дол га око лу 
40 ме три - об јас ну ва ат ар хе-
о ло зи те.

Во те кот на месеците мај и 
ју ни, во Сто би се од ви ваа ар-
хе о ло шки истра жу ва ња на 
Хра мот на Изи да и на Те а та-
рот. Иско пу ва ња та во се кто рот 
Храмот на Изи да беа на со че ни 
кон до ку мен ти ра ње на про-
сто рот око лу хра мот, при што 

се истра жу ваа оста то ци од об-
је кти од доц на та ан ти ка, фор-
ми ра ни на овој про стор во 5-6 
век, отка ко хра мот из ле гол од 
упо тре ба.

- Ин те рес но откри тие прет-
ста ву ва еден мал нат пис на 
мер мер по све тен на бо жес-
тве на та двој ка Изи да и Се-
ра пис, кој ука жу ва на фа ктот 
де ка об је ктот не бил по све тен 
са мо на Изи да, ту ку и на неј-
зи ни от со пруг. По чи ту ва ње то 
на кул тот на Изи да и Се ра пис 
во Сто би е поз на то уште во 
ми на то то, ка ко ре зул тат на 
по ве ќе на о ди. Хра мот бе ше 
откри ен во 2008 го ди на, а 
откри ти е то на мер мер на та 
скулп ту ра на Изи да во 2012 
го ди на ко неч но ја ре ши ди-
ле ма та за де ди ка ци ја та на 
об је ктот - ве лат ар хе о ло зи те.

Иско пу ва ња та на те а та рот 
про дол жи ја во источ на та по-
ло ви на на цен трал ни от цир-
ку ла рен ко ри дор и источ ни от 
ра ди ја лен ко ри дор. До кра јот 
на ју ни, ко ри до ри те беа ре чи-
си це лос но истра же ни до ори-
ги нал ни те ни воа на из град ба 
и ко ри сте ње во вре ме то ко га 
функ ци о ни рал те а та рот. Во 
из ми на ти те три го ди ни беа 
вни ма тел но до ку мен ти ра ни 
и си те по доц неж ни фа зи на 
ко ри сте ње на про сто рот, поч-
ну вај ќи од вто ра та по ло ви на 
на 4 век ко га те а та рот е на пу-
штен, па сѐ до 12-14 век ко га 
ко ри до ри те за пос ле ден пат 
би ле дел од об је кти за жи ве-
е ње. Источ на та по ло ви на на 
цен трал ни от цир ку ла рен ко-
ри дор има дол жи на од око лу 
44 ме три, ши ро чи на од 2,5 ме-
три, а не го ва та ви со чи на би ла 
око лу 6 ме три. █

Ноќ на та илу-
ми на ци ја на 

град ски те бе-
де ми и откри-
е ни те град би 

до пол ни тел но 
ја наг ла су ва-
ат не го ва та 

атра ктив ност и 
уба ви на
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Т е о до ра Ко стов ска, пси хо лог по дип ло ма, ина ку 
учи тел по умет ност на жи ве е ње, за ед но со не вроп-
си хи ја та рот, про фе со рот Ме то ди Че пре га нов, на пи-

шаа две кни ги „Стрес, не со ни ца, ан кси оз ност, де пре си ја“ 
и „Стре сот и ние“ и се га ра бо тат на тре та та кни га во ко ја 
ќе се збо ру ва за агре си ја та и за љу бо вта.

█ Со про фе со рот Ме то ди Че-
пре га нов под го тву ва те но ва 
кни га „Од агре си ја та до љу-
бов“. До ка кви соз на ни ја дој-
до вте до де ка ра бо те вте на 
оваа кни га?
КО СТОВ СКА: Тоа се аку му ли-
ра ни зна е ња или дол го вре ме 
наб љу ду ва ње во од нос на сѐ 
она што се слу чу ва пра ктич но 
и праг ма тич но во жи во тот, сѐ 
она што ни го од зе ма тр пе ни-
е то, ни ја стес ну ва свес но ста, 
сѐ она што нѐ пра ви тоа што 
не сме, сѐ она што ни ја од зе-
ма на ша та ви стин ска при ро да, 
а тоа е љу бо вта. Тоа го има ат 
и бе би ња та. Ко га го во ри ме за 
агре си ја, го во ри ме од ас пект на 
на гон. Во ко ја на со ка тој ќе се 
раз вие, ка ко ќе се упра ву ва со 
не го, ка де ќе се на со чу ва, ка де 
кон стру ктив но то ќе пре ми не 
во де стру ктив но. Си те тие ра-

бо ти ни те жеа. Агре сив ни се 
де ца та во гра дин ки те, во учи-
ли шта та, оној си лен плач – не 
мо же да не воз не ми ру ва. Мо јот 
ас пект на гле да ње на чо ве кот 
е хо ли стич ки – не раз дел на за-
ед ни ца по ме ѓу те ло то, ин те ле-
ктот, умот и ду хот или ду ша та. 
Таа е вна тре во нас. Ни кој не 
мо же да збо ру ва за агре си ја та 
над вор, ако не ја сов ла дал сопс-
тве на та агре си ја. Кои се тие 
си ту а ции што ќе го на те ра ат 
да го зго ле ми то нот на гла сот, 
да ли тоа го пра ви со се ма свес-
но, или тоа му до а ѓа од на тре. 
Чо ве кот сам од лу чу ва ка ко ќе 
по ста пу ва, што ќе пра ви, ка ко 
ќе се од не су ва во жи во тот.

█ Мо же ли љу бо вта да ја по-
бе ди агре си ја та?
КО СТОВ СКА: Ап со лут но да. 
Ко га го во рам за љу бо вта во оп-
што, не мис лам на емо ци и те. 
Љу бо вта не е тоа. Не мис лам 
на де лов ни от прин цип „те са-
кам - ме са каш“. Тоа е па за ре ње. 
Не ре а ли зи ра на љу бов не е ни-
што дру го освен агре си ја. Ни-
кој не мо же мир но да при фа ти 
де ка да ва тол ку мно гу љу бов, а 
ни што не му се вра ќа. Ко га чо-
ве кот ќе го си ту и ра сво е то жи-
ве е ње вна тре во се бе, ко га си те 
по ри ви, на го ни, жел би, по тре би, 
са ка ња и по са ку ва ња ќе до би јат 
ви стин ска фор ма, ко га ќе има ме 
ка па ци тет, фле кси бил ност, ко га 
ќе има ме кон такт со се бе – тоа е 
љу бов. Љу бо вта е единс тве на та 
си ла ко ја ѝ се спро тив ста ву ва на 
ен тро пи ја та.

█ Жи ве е ме во оп штес тво чии 
сло е ви поч ну ва ат да ко ро ди-
ра ат. Од ка де до а ѓа сѐ по и зра-
зе на та агре сив ност, ка ко во 
на ста пот на лу ѓе то во се којд-
нев на та ко му ни ка ци ја, та ка 
и кај де ца та?
КО СТОВ СКА: Се кој чо век е да-
ру ван со не што до бро. Ако чо-
ве кот не ги ре а ли зи ра сво и те 
по тре би, еве ги на го ни те. Ако 
не ги ре а ли зи ра сво и те дар би, 
да ро ви, та лен ти, то гаш при род-
но се слу чу ва не за до волс тво. 
Штом чо ве кот е не за до во лен, 
штом има мно гу ра бо ти што ги 
голт нал, ги по тис нал, ра бо ти 
кои не ус пе ал да ги сов ла да, не 

ус пе ал да ги суб ли ми ра, би деј ќи 
жи во тот е па ту ва ње, то гаш се 
ра ѓа агре си ја та. Сли ко ви то, тоа 
мо же да го опи ше ме ка ко праз-
ни и пол ни са до ви. Ко га еден 
сад ќе се на пол ни, не ми нов но 
тре ба да се ис праз ни. Тре ба да 
зна е ме ка ко да го на пра ви ме 
тоа праз не ње. Тоа не тре ба да 
би де де стру ктив но. Ако не си го 
да де ме сво е то пра во да жи ве е-
ме во љу бов, да го обез бе ди ме 
тоа врз но тки во, то гаш ста ну ва-
ме оту ѓе ни од се бе. Оту ѓе но ста 
нѐ пра ви агре сив ни за тоа што 
сме не си гур ни во се бе. Кон фу-
зи ја та и не за до волс тво то што 
ро ди те ли те го но сат со се бе и 
не зна ат што да пра ват со нив, 
авто мат ски им се пре не су ва на 
де ца та. Ако има ат ло ши при-
ме ри на иден ти фи ка ци ја, де ца-
та ги прес ли ку ва ат. Не сме е ме 
да се чу ди ме од ка де се де ца та 
агре сив ни ко га жи ве е ме во ера 
на комп ју те ри. Ка ков е све тот во 
кој тие жи ве ат? Тоа е илу зи ја на 
ло ши те мом ци кои се над вор на 
екра нот и јас до бри от, кој тре ба 
да ги уби јам. Се то тоа пра ви де-
ца та емо тив но да не со зре ва ат 
до бро. Тие сво ја та емо тив ност 
не мо жат пра вил но до бро да ја 
ар ти ку ли ра ат. Се ка ко де ка не мо
же да ги за бра ни ме комп ју те ри-
те, но мо ра да по стои хар мо ни ја. 
Кол ку вре ме по ми ну ва ат пред 
еле ктрон ски те уре ди, тол ку 
вре ме тре ба да би дат во при ро-
да. За жал, има ме адо лес цен ти 
кои се емо тив но де ге не ри ра ни, 
за тоа што се уп ла ше ни од тоа да 
би дат емо тив ни.

█ Агре си ја та ста на на чин на 
ко му ни ка ци ја ме ѓу лу ѓе то. 
Ка ко да го нај де ме ми рот во 
се бе?
КО СТОВ СКА: Тоа е пат. Ко га 
ќе дој де ме до не што што се 
ви ка полн сад, тој не ми нов-
но ќе по ба ра да се ис праз ни, 
го зна е ле ние тоа ра ци о нал-
но или не. Сѐ она што се ви ка 
агре сив но е всуш ност праз-
не ње на пол ни от сад. Ко га ќе 
си по све ти ме мал ку вре ме на 
се бе, од нос но ко га ќе обез бе-
ди ме буд но се бе наб љу ду ва ње, 
ка кви се мо и те мис ли, што е 
она што го ја дам, то гаш ќе го 
нај де ме ми рот во се бе.

█ Вие сте учи тел по умет ност на жи ве-
е ње. Што ги учи те Ва ши те уче ни ци?
КО СТОВ СКА: По сто јат тех ни ки, по стои 
зна е ње. Зо што сме агре сив ни? За тоа што 
не ма ме аде кват но зна е ње, пра ктич но при-
мен ли во зна е ње ка ко да упра ву ва ме со се
бе. Са мо мал ку за ста ни и ви ди ка ко ди шеш. 
Зди вот е вр ска та ме ѓу на ши от емо ти вен и 
ра ци о на лен со став. Во по че то кот тоа е тех-
ни ка ко ја ја сов ла ду ва ме, а по тоа ста ну ва 
на чин на жи ве е ње. Ние има ме прем но гу 
ин фор ма ции, но тоа не е зна е ње. И еду-
ка ци ја та е про цес. Ма са од ин фор ма ции 
са мо пра ват кон фу зи ја во гла ва та. Тие не ве 
пра ват емо тив но ин те ли ген тен, не ма да ви 
овоз мо жат кон такт со сво ја та вна треш ност, 
ин ту и ци ја, вна треш ни по ри ви. Ин ту и ци ја-
та е не при кос но ве на и се кој од нас ја има. 
Пра ша ње е кол ку ја раз ви ва и кол ку умее 
да ја слу ша и да ја ко ри сти. Екви ва лет но, 
бит но е да се раз ви ва и ра ци о нал на та и 
емо ци о нал на та ин те ли ген ци ја. По тре бен 
е ба ланс и са мо та ка ќе на у чи ме да ја ко-
ри сти ме и ле ва та и дес на та хе ми сфе ра во 
мо зо кот. Не при ја те лот не е над вор од нас, 
ту ку во нас. Чо век пр во тре ба да со бе ре 
си ла, да поч не про цес на ин трос пек ци ја, 
за да дој де до се бе о бо жа ва ње.

█ За кој чо век мо же ме да ка же ме де ка 
е сре ќен чо век?
КО СТОВ СКА: Тој мо мент е мно гу суб је-
кти вен. За ме не сре ќен чо век е оној што 
ус пе ал да го споз нае сво јот не при ја тел, 
мир но да се наб љу ду ва се бе си, си те свои 
по ри ви, со си те свои не га тив ни ас пе кти. 
Оној чо век што ус пе ал да се сов ла да стра-
вот е сре ќен чо век. █

ЗДРАВJЕ

Има адо лес цен ти кои  
се емо тив но де ге не ри ра ни, 
за тоа што се уп ла ше ни  
да би дат емо тив ни
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Оту ѓе но ста нè пра ви агре сив ни за тоа што сме 
не си гур ни во се бе. Кон фу зи ја та и не за до волс-
тво то што ро ди те ли те ги но сат со се бе и не 
зна ат што да пра ват со нив, авто мат ски им ги 
пре не су ва ат на де ца та, ве ли Ко стов ска
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Во те кот на це ли от XIX и во по че то кот на ХХ век, во раз во јот 
на оп штес тве нопо ли тич ки те од но си во Ос ман ли ска та Им пе
ри ја и кај ма ли те бал кан ски др жа ви, од кру ци јал но зна че ње 
би ла по ли ти ка та на Го ле ми те си ли. Во Бал ка нот се чув ству ва
ло вли ја ние од но ви те мо дер ни оп штес тве ни фе но ме ни, кои 
из вр ши ле дра ма тич ни транс фор ма ции и мо дер ни за ци ја во 
по ве ќе сег мен ти од со ци јал но то, еко ном ско то и по ли тич ко то 
жи ве е ње во За пад на Евро па
Пишува | д-р Ди ми тар Љо ров ски Вам ва ков ски

П ро све ти телс тво то, ро ман-
тиз мот и не ок ла си циз мот 
вли ја е ле во бор ба та на хри-

сти јан ски те на ро ди про тив ос ман-
ли ска та до ми на ци ја, при што ду хот 
на сло бо да та из ви рал од Фран цу-
ска та ре во лу ци ја, чии уни вер зал ни 
ви зии би ле до жи ву ва ни ка ко средс-
тво за ос ло бо ду ва ње од раз лич ни-
те по тис ну ва ња и до ми на ции во 
нај раз лич ни те сег мен ти од се којд-
нев ни от жи вот на по е ди не цот. Во 
овој кон текст, од по себ на важ ност 
би ла и по ја ва та на оп штес тве ни-
от фе но мен на мо дер на та на ци ја 
и от ту ка и на на ци о нал на та иде о-
ло ги ја. Иде и те на овие фе но ме ни, 
про ди рај ќи на Бал ка нот, а ис преп-
ле те ни со ло кал ни те мен та ли те ти 
и со вли ја ни е то на пра вос ла ви е то и 
ос ман ли ски от ми лет си стем, при-
до не ле во фор ми ра ње то и по на-
та мош ни от раз вој на бал кан ски те 
на ции-др жа ви.

Од дру га стра на ге о по ли тич ки те 
ин те ре си на Го ле ми те си ли има ле 
важ на уло га во од но си те на Бал-
кан ски от По лу о стров. Во тој кон-
текст „ма ке дон ско то пра ша ње“ 
прет ста ву вал са мо еден сег мент 
од т.н. Источ но пра ша ње. По ра ди 
сво ја та стра те шка ме сто по лож ба, 
Бал ка нот во те кот на це ли от XIX 
век, па сè до по че то кот на Пр ва та 
Свет ска вој на бил по ле на си лен 
ан та го ни зам и кон фрон та ци ја ме ѓу 
го ле ми те европ ски си ли, по себ но 

ме ѓу Ав стро-Ун га ри ја и Ру си ја, или 
та ка на ре че ни те. „по ве ќе за ин те ре-
си ра ни те си ли“. Бри тан ски от пре-
ми ер и ми ни стер за над во реш ни 
ра бо ти, лор дот од Солз бе ри, Ро берт 
Га скоњ-Се сил, во 1897 го ди на на 
след ни от на чин го де фи ни рал го-
ле ми от проб лем на то гаш на та дип-
ло мат ска со вре ме ност: „Ка ко да се 
иск лу чат Тур ци те од ка ква би ло 
фор ма на власт во об ла сти те на 
Ос ман ли ска та Им пе ри ја, а исто-
вре ме но да се за др жи неј зи на-
та не за вис ност и те ри то ри ја лен 
ин те гри тет“. Лор дот од Солз бе ри 
фа ктич ки ја прес ли кал ре ал на та 
по ли ти ка кон ко ја се стре ме ле Го-
ле ми те си ли. Од ед на стра на, пре-
ку огра ни чу ва ње, т.е. „иск лу чу ва-
ње“, на ап со лу ти стич ка та власт 
на сул та нот, европ ски те си ли се 
нат пре ва ру ва ле за вли ја ние и за 
вна треш но ме ша ње во по ли ти ка-
та на Ви со ка та Пор та, што са мо по 
се бе зна че ло сво е ви ден про те кто-
рат. Од дру га стра на, пак, по ра ди 
ме ѓу себ ни те кон фрон та ции и ан-
та го ни зам во тој пер и од, Го ле ми те 
си ли цвр сто сто е ле на прин ци пот 
за ста тус-кво, од нос но за за чу ву ва-
ње на те ри то ри јал ни от ин те гри тет 
на им пе ри ја та, за не ма ру вај ќи ги 
во нај го лем про цент ба ра ња та на 
бал кан ски те на ро ди. Оби ду вај ќи се 
да ги за шти тат сво и те ин те ре си во 
Ос ман ли ска та Им пе ри ја, се ко ја од 
го ле ми те европ ски си ли се оби ду-
ва ла да го на мет не сво е то вли ја-

ние врз Ви со ка та Пор та, но и врз 
по ли ти ки те на ма ли те бал кан ски 
др жа ви, а со тоа, ин ди рект но, и врз 
нив ни те про па ганд ни ин сти ту ции 
во им пе ри ја та.

Разг ле ду ва ње то на си те, поз на ти 
и до стап ни, ме ѓу на род но-прав ни 
акти, кои ја тан ги ра ат суд би на та 
на Ма ке до ни ја, по ка жу ва ед на по-
сто ја на тен ден ци ја, ма ке дон ски от 
ет ни кум да не се приз на ва ка ко суб-
јект во ме ѓу на род ни те-по ли тич ки 
од но си. Ва кви от од нос на го ле ми те 
си ли ре зул ти рал од нив но то тра-
ди ци о нал но и оп што при фа те но 
гле ди ште за од но си те ме ѓу суб је-
кти те на ме ѓу на род ни те од но си 
до Пр ва та свет ска вој на. Це ла та 
исто ри ја на овие од но си, во Евро-
па, јас но по ка жу ва де ка ос нов но то 
на че ло за соз да ва ње но ви др жа ви е 
прин ци пот на рам но те жа на си ли-
те и си сте мот на ком пен за ции. Ако 
ед на др жа ва до би е ла при до би вки 
на ед на стра на, за дру га та вед наш 
мо ра ло да сле ду ва ком пен за ци ја. 
Ток му ов де ле жи и проб ле мот на 
Ма ке до ни ја.

Во овој текст ќе при ка же ме хро-
но ло шко пре зен ти ра ње на до ку-
мен ти, поч ну вај ќи со ме ѓу на род-
но-прав ни те акти ка ко ре зул тат 
од Го ле ма та Источ на кри за (1875-
1881). Тоа зна чи де ка „ма ке дон ско-
то пра ша ње“ не би ло тан ги ра но од 
Го ле ми те си ли пред 1876 го ди на во 
скло пот на ре зул ти ра ње то на од но-
сот на си ли те на Бал ка нот.

СПО ГОД БА ТА МЕ ЃУ РУ СИ ЈА 
И АВСТ РО-УНА ГА РИ ЈА
(Рајх штад, 26 ју ли 1876 го ди на)

Спо год ба та прет ста ву ва устен до го-
вор ме ѓу им пе ра то ри те на Ав стро-
Ун га ри ја и Ру си ја, по стиг нат при 
нив на та сред ба во за мо кот Рајх-
штад. Ос нов на цел на спо год ба та 
би ла ре гу ли ра ње на со стој би те на 
Бал ка нот кои би мо же ле да еруп-
ти ра ат ка ко ре зул тат на срп ско-
цр но го гор ско-ос ман ли ска та вој на. 

Во овој до го вор се за бе ле жу ва по ли-
ти ка та на рам но те жа во од но си те и 
по дел ба та на сфе ри на вли ја ние. Од 
спо год ба та по сто јат две ва ри јан ти, 
на пра ве ни од ед на та и од дру га та 
стра на, кои бит но се раз ли ку ва ат. 
Ме ѓу тоа во од нос на Ма ке до ни ја, во 
од нос на Ру ме ли ја, ка ко што во нив е 
по ме сте но, ед ног лас но би ло пред ви-
де но соз да ва ње на не за вис но кне жес-
тво. Единс тве на та раз ли ка би ла во 
од нос на го ле ми на та на те ри то ри ја та 
ко ја тоа не за вис но кне жес тво би ја 
има ло. Име но,

Ру ска ва ри јан та: „Ако нај пос ле, ка
ко ре зул тат на ус пе хот на хри сти-
ја ни те на ста пи пот пол но рас па-
ѓа ње на Ос ман ли ска та Им пе ри ја 
во Евро па, Бу га ри ја и Ру ме ли ја би 
мо же ле да обра зу ва ат не за вис ни 
кне жес тва во нив ни те при род-
ни гра ни ци. Епир и Те са ли ја би 
мо же ле да се при со е ди нат кон 
Гр ци ја“.

Ав стро ун гар ска ва ри јан та: „Бос-
на, Ру ме ли ја и Ал ба ни ја ќе мо жат 
да ста нат авто ном ни др жа ви. Те-
са ли ја и остро вот Крит тре ба да 
би дат при со е ди не ти кон Гр ци ја...“

ТАЈ НА КОН ВЕН ЦИ ЈА МЕ ЃУ РУ СИ ЈА 
И АВСТ РО-УН ГА РИ ЈА
(Бу дим пе шта, 15 ја ну а ри 1877 
го ди на)

Кон вен ци ја та би ла склу че на ка ко 
ре зул тат на по тре ба та на Ру си ја 
да ја обез бе ди ав стро ун гар ска та 
не у трал ност во од нос на прет-
стој на та ру ско-ос ман ли ска вој на. 
Ка ко пос ле ди ца на тоа, Ру си ја ѝ ја 
от ста пи ла Бос на и Хер це го ви на 
на Ав стро-Ун га ри ја. Во од нос на 
оста на ти те де ло ви на ос ман ли-
ски от Бал кан, стои:

„член 3. Во слу чај на те ри то-
ри јал ни из ме ни или рас па ѓа-
ње на Ос ман ли ска та Им пе ри-
ја, се иск лу чу ва соз да ва ње на 
го ле ма обе ди не та сло вен ска 
или дру га др жа ва; на про тив 
Бу га ри ја, Ал ба ни ја и оста на-
та та Ру ме ли ја би мо же ле да 
ста нат не за вис ни др жа ви“.

И во овој слу чај, ста ну ва јас но 
де ка име то „Ма ке до ни ја“ се из-
бег ну ва и се упо тре бу ва ад ми-
ни стра тив но-те ри то ри јал но то 
име ну ва ње во ос ман ли ска та др-
жа ва, што по драз би ра де ка под 
нај го лем дел од те ри то ри ја та на 
„оста на та та Ру ме ли ја“ се од не су-
ва на те ри то ри ја та на исто ри ска 
Ма ке до ни ја.

Ма ке до ни ја во ме ѓу на род ни те до го во ри и ин те ре си те 
на го ле ми те си ли

КОН ВЕН ЦИ ЈА ЗА 
ВОС ПО СТА ВУ ВА ЊЕ РЕД НА 
БАЛ КАН СКИ ОТ ПО ЛУ ОСТ РОВ
(Истан бул, 23 де кем ври 1876 
го ди на – 20 ја ну а ри 1877 го ди на)

Ин тен зи ви ра ње то на во е ни те су ди ри 
за вре ме на Го ле ма та Источ на кри-
за ги при ну ди ло европ ски те си ли и 
Ви со ка та Пор та да из нај дат ре ше-
ние кое би го со чу ва ло сул та но ви от 
су ве ре ни тет во Евро па, а исто вре-
ме но би ја по до бри ла по лож ба та на 
хри сти ја ни те пре ку во ве ду ва ње на 
ре фор ми. По ра ди ова, во Истан бул 
би ла сви ка на кон фе рен ци ја на ко ја 
прет став ни ци те на Го ле ми те си ли 
тре ба ло да из го тват про ект  за ре фор-
ми во европ ски от дел од им пе ри ја та.

Во про е ктот, во де лот Ц, со нас лов 
„Бу га ри ја“, бил сме стен про ект за 
т.н. ор ган ски пра вил ник, кој тре-
ба ло да се во ве де во си те об ла сти 
на ос ман ли ски от Бал кан. Име но, 
би ло пред ви де но:

До да ток под Ц:
Бу га ри ја
Про ект за ор ган ски пра вил ник
Ќе би де фор ми ран од го ре на ве-
де ни те те ри то рии и сог лас но со 
при ло же на та кар та, два ви ла е ти 
кои ќе би дат упра ву ва ни спо ред 
по до лу из ло же ни те раз ра бо те ни 
фор ми.
...„За па ден ви ла ет кој ќе го има за 
гла вен град Со фи ја, ќе би де со ста-
вен од сан џа ци те: Со фи ски, Ви-
дин ски, Ни шки, Скоп ски, Би тол-
ски (без две те јуж ни ка зи), еден 
дел од Сер ски от сан џак (три те 
се вер ни ка зи) и од ка зи Стру ми ца, 
Ти квеш, Ве лес и Ко стур“.

Овој про ект на ор ган ски от пра-
вил ник не трг ну вал од ет нич ки те 
прин ци пи. Од нос но во со ста вот на 
за пад ни от ви ла ет, т.е. во нај го лем 
дел со ста вен од те ри то ри ја та на 
Ма ке до ни ја, се на о ѓа ле и Со фи ски-
от, Ви дин ски от и Ни шки от сан џак. 
Факт кој јас но ука жу ва де ка не се ра-
бо ти за ет нич ка, ту ку за ге о граф ска 
тер ми но ло ги ја, е тоа што во тек стот 
би ле упо тре бе ни тер ми ни те „хри-
сти ја ни“ и „мус ли ма ни“ без нив но 
по кон крет но де фи ни ра ње. █

(ПРО ДОЛ ЖУ ВА)

www.republika.mk34 петок, 18 септември 2015 година www.republika.mk 35петок, 18 септември 2015 година



Култура

1
Длабоко во душата

Јасмина 
Кадра

2
Балканска 
психологија
Стефан
Влахов - Мицов

3
Козметика  

на непријателот
Амели 

Нотомб

4
Освојувачот
Кон
Игулден
 
 

 5
Фактура

Јонас  
Калшон

КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА[  АНТОЛОГИЈА  ]

Винсент Ван Гог (1853-
1890) е холандски постмо-
дернистички сликар чии 
дела имале големо влијание 
врз уметноста во 20 век по-
ради живите бои и отслику-
вањата на чувствата. Денес 
се смета за еден од најцене-
тите сликари воопшто.

Ова е еден од двата ав-
топортрета на Ван Гог со 
преврзано уво. Овој авто-
портрет е насликан во 1889 
година. █

УБАВИТЕ ЖЕНИ

Убавите жени

во мојот народ 
тие брзо прецутувале 
како цут 

од кајсија 
како мајски јоргован. 
О неправда! 
Тие им припаѓале 

на неизбрани мажи, 
нивните коси 

дење сплетени во прцлиња 
ноќе распуштени 

по градите и колковите. 
Нивниот постап на препелица 
набрзо го 

сопинала унечка, 
нивната младост поминувала 
како мирис на липа 

што го одвева ветрот. 
Набрзо тие седнувале на порта 
со наведната глава 

и издадени коленици, 
со нечујна издишка. 
Убавите жени, несреќните жени 
тие брзо прецутувале 
како цут од кајсија 
како мајски јоргован.

Блаже Конески (19211993)

Автопортрет на Ван Гог

Го ди наш на та се лек ци ја уште ед наш го по твр ди „Пур га то ри је“ 
ка ко ва жен те а тар ски фе сти вал на кој е воз мож но да се ви дат 
из во нред ни умет нич ки де ла од нај раз лич ни те а тар ски умет ни
ци, ре жи се ри, акте ри, сце но гра фи, ко сти мо гра фи, ком по зи то
ри, ба ле та ни, ве лат во Ма ке дон ски от на ро ден те а тар

На Ме ди те ран ски от те а тар ски фе-
сти вал „Пур га то ри је“, што се одр жа 
во Ти ват, Цр на Го ра, Ма ке дон ски от 
на ро ден те а тар ги освои на гра ди-
те за нај до бра прет ста ва во це ли на 
за прет ста ва та „Жи во тот на Мо ли-
ер“ и на гра да та за нај до бар актер, 
ко ја Ни ко ла Ри ста нов ски ја до би 
за уло га та на Мо ли ер.

На гра ди те им беа до де ле ни на за-
тво ра ње то на 10. ју би леј но из да-
ние на Фе сти ва лот на ме ди те ран-
ски от те а тар „Пур га то ри је“ 2015, 
на 10 сеп тем ври, во Ти ват.

Жи ри то со ста ве но од Ма ни Го то-
вац - те а тро лог, пре тсе да тел ка та 
Та ња Бо шко виќ - актер ка и Зо ран 
Жи вко виќ – про ду цент, по шест 
оди гра ни прет ста ви во офи ци јал-
на та се лек ци ја, до не се ед ног лас на 
од лу ка на гра да та за нај до бра прет-
ста ва да ја до де ли на прет ста ва та 
„Жи во тот на Мо ли ер“ во про дук-
ци ја на Ма ке дон ски от на ро ден те-
а тар, а на гра да та за нај до бар актер 
да му ја до де ли на акте рот Ни ко ла 
Ри ста нов ски за уло га та на Мо ли ер.

„Жи во тот на Мо ли ер“  
- нај до бра прет ста ва  
на фе сти ва лот во Ти ват

Ти ват ски от те а тар ски фе сти вал, во 
ор га ни за ци ја на Цен та рот за кул ту ра 
во Ти ват, за поч на со спе кта ку лар на та 
из вед ба на мју зик лот „Ма ма миа!“ на 
бел град ски от Те а тар на Те ра зие, на 25 
ју ни на лет на та сце на во Ти ват. Се ле-
ктор ка та Та ња Ман диќ Ри го нат од бра 
прет ста ви кои све до чат за жел ба та на 
те а тар ски те твор ци те а та рот да би де 
ме сто ка де оп штес тво то и чо ве кот 
се пре ис пи ту ва ат на умет нич ки мо-
ќен на чин, од дла бо ки те по ри ви на 
кре а тив но ста, меч та та, по ле ми ка та 
и кре а тив ни от дух, ка де те ми те јас но 
се изо стру ва ат без ог лед на жа нрот, 
прет ста ви во кои актер ски те до стиг-
ну ва ња се на ви со ко ни во, ка ко и си те 
дру ги еле мен ти на те а тар ски от чин.

- Го ди наш на та се лек ци ја уште ед-
наш го по твр ди „Пур га то ри је“ ка ко 
ва жен те а тар ски фе сти вал на кој е 
воз мож но да се ви дат из во нред ни 
умет нич ки де ла од нај раз лич ни те а-
тар ски умет ни ци, ре жи се ри, акте ри, 
сце но гра фи, ко сти мо гра фи, ком по-
зи то ри, ба ле та ни - ве лат во Ма ке дон-
ски от на ро ден те а тар.  █ (Н.П.)

СОВРШЕНОТО МОМЧЕ
THE PERFECT GAY

Заработка: 25.900.000 $

Жанр: трилер
Режија: Дејвид М. Розентал

Актери: Сана Латан,  
Мајкл Илај,  

Морис Честнат

ПОСЕТА
THE VISIT

Заработка: 25.400.000 $

Жанр: хорор
Режија: М. Најт Шималан

Актери: Оливија Дејонг,  
Ед Оксенбулд,  

Деана Данаган

ВОЕНА СОБА
WAR ROOM

Заработка: 7.800.000 $

Жанр: драма
Режија: Алекс Кендрик

Актери: Присила Ц. Ширер,  
Т. Ц. Стелингс,  

Карен Еберкромби

ПРОШЕТКА ВО ШУМАТА
A WALK IN THE WOODS

Заработка: 4.700.000 $

Жанр: комедија
Режија: Кен Квапис

Актери: Роберт Редфорд,  
Ник Нолти,  

Ема Томсон

НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: 
ОДМЕТНИЦИ

MISSION IMPOSSIBLE – 
ROUGE NATION

Заработка: 4.100.000 $

Жанр: акција
Режија: Кристофер Мекори

Актери: Том Круз,  
Ребека Фергусон,  

Џереми Ринер

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

МНТ ОСВОИ НА ГРА ДА ЗА НАЈ ДО БРА ПРЕТ СТА ВА,  
А НИ КО ЛА РИ СТА НОВ СКИ ЗА НАЈ ДО БРА УЛО ГА
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█ Ток му на „Ма на ки скрипт кор нер“ 
фил мот „Ла зар“ ја поч нал сво ја та 
при каз на. Среќ ни сте што ма ке дон-
ска та и свет ска та пре ми е ра ќе би дат 
ток му на „Ма на ки“?
РИ СТОВ СКИ: Да, се ка ко де ка сум сре-
ќен. Во раз вој ни от пер и од на овој про-
ект фил мот бе ше во се лек ци ја на фе сти-
ва ли те во Со лун, Со фи ја, Трст и „Бра ќа 
Ма на ки”, ка де што до бив ме на гра да за 
сце на рио, и се га го за тво ра ме кру гот со 
пре ми е ра на фе сти ва лот „Бра ќа Ма на-
ки”. Фе сти вал ска та по ли ти ка е се ко гаш 
не пред вид ли ва. „Ла зар”, до би по ка на од 
по ве ќе фе сти ва ли, и тре ба ше свет ска та 
пре ми е ра да ја има ме на фе сти ва лот во 
Мон тре ал и вед наш пос ле тоа да дој-
де ме во Би то ла со ма ке дон ска пре ми-
е ра. Но, во ме ѓу вре ме до бив ме мно гу 
по а тра ктив на по ка на за нат пре вар на 
фе сти вал од А–ка те го ри ја, кој за жал 
до 22 сеп тем ври не сме е ме да го об ја-
ву ва ме, и се пов ле ков ме од Мон тре ал 
за ра ди екск лу зи ви те тот за ме ѓу на род-
на пре ми е ра. За сре ќа на ма ке дон ски те 
љу би те ли на фил мот и на фе сти ва лот 
„Бра ќа Ма на ки”, и на мое го ле мо за до-
волс тво, ди ре кто рот на овој фе сти вал 
има ше раз би ра ње и нак ло ност и при фа-
ти „Ла зар”да има ма ке дон ска од нос но 
свет ска пре ми е ра во Би то ла.

█ При каз на та во фил мот е за Ла зар 
и То ни, чи ја те шка еко ном ска со-
стој ба ќе ги втур не во не ле гал ни от 
свет на швер цу ва ње еми гран ти. Да
ли фил мот е реф ле кси ја на оп штес-
тво то во кое жи ве е ме?
РИ СТОВ СКИ: Да. „Ла зар“ е инс пи ри ран 
од на ста ни и лу ѓе кои лич но ги поз на-
вам и кои од еко ном ски от без из лез во 
дол ги от тран зи ци ски пер и од на на ша-
та др жа ва оста ве на на мар ги ни те на 
ЕУ, се впу шта ат во швер цу ва ње еми-
гран ти. Ова е све тот на при каз на та 
на „Ла зар”, ина ку са ма та при каз на е 
мно гу по ве ќе - љу бов на дра ма за еден 
без чув стви те лен млад чо век, кој отко га 
ќе се за љу би, за поч ну ва да се сог ле ду-
ва се бе си, за поч ну ва емо ци о нал но да 
се осве сту ва и ја откри ва ху ма но ста 
во се бе.

█ Ка ква фе сти вал ска ид ни на му 
пред ви ду ва те на „Ла зар“?
РИ СТОВ СКИ: Се на де вам де ка „Ла зар“ 
ќе би де при ка жан на по ве ќе фе сти ва ли. 
Ве ќе има ме по ка ни од фе сти ва ли во 
Фран ци ја, Лу ксем бург, Есто ни ја, по тоа 
нај ве ро јат но ќе сле ду ва ат фе сти ва ли 
во Се вер на Аме ри ка, Јуж на Аме ри ка, 
Ази ја и та ка на та му. Па ра лел но со ова, 
ние пла ни ра ме скоп ска пре ми е ра и 
ки но ди стри бу ци ја во Ма ке до ни ја до 
кра јот на го ди на ва, ве ру вам не ка де во 

но ем ври. Би деј ќи фил мот е ко про дук-
ци ја на Ма ке до ни ја-Хр ват ска-Бу га ри-
ја-Фран ци ја, под др жа на од „Еу ри маж“, 
се ко ја зем ја-ко про ду цент има об вр ска 
да го ди стри бу и ра фил мот во ки но во 
сопс тве на та зем ја, па та ка ве ру вам 
де ка во на ред ни те не кол ку ме се ци 
„Ла зар“ ќе вле зе и во ки на та во Па риз, 
За греб и Со фи ја, а по тоа се на де вам и 
во не ко ја дру га зем ја. По тоа сле ду ва 
те ле ви зи ска и ин тер нет ска ди стри-
бу ци ја.

█ Жи ве е те во Ка на да ве ќе ед на де-
ка да. Ка ко от та му гле да те на ма ке-
дон ски от филм и на ма ке дон ска та 
ки не ма то гра фи ја?
РИ СТОВ СКИ: Со тоа што сум во Ка на-
да, не кои ра бо ти ми се мал ку по о чиг-
лед ни. Ма ке дон ски от филм мо ра ме 
да го гле да ме ка ко кул ту рен про дукт, 
а не ка ко па за рен. Ма ке до ни ја не ма 
па зар за филм. На ша та пуб ли ка не е 
тол ку го ле ма за да се про из ве ду ва ат 
фил мо ви те па зар но, и ки не ма то гра-
фи ја та да по рас не за ра ди тоа. На ши те 
те ле ви зии, со чес ни иск лу чо ци, ни ту 
ко фи нан си ра ат, ни ту отку пу ва ат ма-
ке дон ски фил мо ви. За свет ски от па-
зар, на ши те фил мо ви се не при фат ли-
ви, нај пр во за ра ди ја зи кот, а по тоа и 
за ра ди мно гу дру ги фа кто ри. Ре тки те 
фе сти вал ски ус пе си го про на о ѓа ат 

сво е то ме сто на ме ѓу на род ни от па-
зар, но тоа е ми но рен про фит за да 
се гле да фил мот по и на ку, освен ка ко 
кул ту рен про дукт. До кол ку се фо ку-
си ра ме на тоа да се про из ве ду ва ат 
ква ли тет ни фил мо ви, кои пред сè ќе 
би дат умет нич ки сил ни и уни кат ни, 
шан са та за ус пех е мно гу по го ле ма, 
откол ку да се оби ду ва ме да ими ти-
ра ме ко мер ци ја лен мо дел од го лем 
филм ски па зар.

█ Што им не до сти га на ма ке дон-
ски те фил мо ви за да мо же да ус-
пе ат на свет ски те па за ри?
РИ СТОВ СКИ: Прем но гу ра бо ти. 
Пред сè по сто јат два ге не рал ни ти
па на свет ски филм ски па зар: по пу-
ла рен или та ка на ре чен мејн стрим 
филм и умет нич ки филм. Мејн стрим 
фил мо ви те се пред сè хо ли вуд ски 
блок ба сте ри кои се про из вод на 
мно гу го ле ма и ор га ни зи ра на ин-
ду стри ја и чи нат од два е се ти на до 
две сте ми ли о ни до ла ри и по ве ќе. 
Ние со ни што не мо же ме да се ква-
ли фи ку ва ме на тој па зар. За уте ха, 
до ду ша, е де ка ни ед на дру га зем ја 
освен Анг ли ја и мар ги нал но Фран-
ци ја, не мо же. Дру ги от па зар е не-
ко мер ци јал ни от па зар, кој,глав но, 
се од не су ва на фе сти вал ска екс по-
зи ци ја и ли ми ти ра на ди стри бу ци ја. 
Овој па зар, ако мо же ме во оп што да 
го на ре ку ва ме па зар, е иск лу чи тел-
но те жок, за тоа што функ ци о ни ра 
по спро тив ни прин ци пи од мејн-
стрим па за рот. Исто та ка, би деј ќи 
мејн стрим фил мот е за тво рен по-
ве ќе-по мал ку за си те дру ги освен 
за Хо ли вуд, кон ку рен ци ја та од Ки на 
и Ру си ја, до Иран, Ар ген ти на, Тур-

ци ја, Ро ма ни ја и Тај ланд е точ но во 
овој мал ли ми ти ран па зар. Јас лич но 
мис лам де ка до кол ку ма ке дон ски те 
фил мо ви има ат го лем умет нич ки 
ква ли тет и ка па ци тет, то гаш во све-
тот на филм ски те фе сти ва ли, и спе-
ци ја ли зи ра на ди стри бу ци ја мо жат 
да се про би јат, но тре ба мно гу да се 
ра бо ти за тоа. На ша та филм ска про-
дук ци ја до ско ро бе ше ин ци дент на. 
Мис лам де ка мо ра да се соз да ва ат 
ус ло ви за пра ве ње филм, исто та ка 
мо ра да се на пра ви мно гу ри го роз-
на нат пре ва ру вач ка сре ди на ов де 
кај нас, за да би де ква ли тет но тоа 
што се про из ве ду ва, за да мо же да 
из ле зе над вор од Ма ке до ни ја и да 
би де ква ли те тен ре пре зент.

█ Да ли умет но ста тре ба да би де 
ан га жи ра на?
РИ СТОВ СКИ: Ин те рес но и комп лекс-
но пра ша ње. „ Да ли тре ба?...“ Мис лам 
де ка умет но ста е екс пре си ја ко ја се 
ме ну ва ка ко што се ме ну ва ци ви-
ли за ци ја та и не сум си гу рен де ка 
не кој мо же да знае „да ли тре ба“ и 
„ка ко тре ба“. Од ко га по стои умет-
но ста, умет ни ци те се оби ду ва ле да 
споз на ат не кои уни вер зал ни ви сти-
ни и има ги на тив но да ги иско му-
ни ци ра ат низ раз лич ни ме ди у ми. 
До кол ку реф ле кси и те од по тра га та 
по споз на ние е ан га жи ра но, то гаш и 
умет но ста е ан га жи ра на. Но то гаш се 
ан га жи ра ни и ма те ма ти ка та и фи-
зи ка та, и та ка на та му. До кол ку пак, 
ка ко ан га жи ра ност се по драз би ра 
по ли тич ки, со ци ја лен, еко ном ски 
или ка ков би ло друг кон текст, то гаш 
и не збо ру ва ме за умет ност, ту ку за 
про па ган да или за за ба ва, (по пу лар-

но на ре че на ен тер тејн мент). Мно гу че сто, 
ко га по врш но се тол ку ва ре пре зен та тив на-
та умет ност, по себ но онаа од хри сти јан ска 
Евро па, од Ви зан ти ја па сè до по че то кот на 
мо дер низ мот, иста та мо же да се про тол ку ва 
ка ко про па ганд на есте ти ка и де ко ра тив но 
за на ет чис тво, ан га жи ра на да ја про мо ви ра 
цр ков но-ари сто крат ско-бур жо а ска та до ми-
на ци ја и идеи. Да му слу жи и го про мо ви ра ре-
жи мот. Не мно гу по и на ку од ко му ни стич ка та 
про па ганд на есте ти ка, или за пад на та поп и 
пост поп есте ти ка. Но, ко га мал ку под ла бо ко 
ќе се заг ле да ме во ви стин ски те умет нич ки те 
де ла, ду ри и не кои цр ков ни ли тур гии, или 
ка ко кон траст, не кои про па ганд ни фил мо ви 
на Еј зен штајн, гле да ме де ка одат мно гу под-
ла бо ко во по тра га по уни вер зал на та ви сти на 
од по врш ни от ре пре зен та ти твен на ра тив. 
Се на де вам де ка ус пе ав на кра тко да го об-
јас нам мо е то гле да ње и мо јот став по ова 
мно гу комп лекс но пра ша ње, но за да би дам 
уште по ед но ста вен и по ја сен, на крај са мо 
би до дал „Да ли е Шекс пир ан га жи ран?“Ако е, 
то гаш умет но ста тре ба да би де ан га жи ра на. 
Ако не е, то гаш не тре ба.

█ На кој нов про ект ра бо ти те се га?
РИ СТОВ СКИ: Мо јот нов про ект ра бот но се 
ви ка „Све ќар ка та“. Сце на ри о то е на Грејс 
Лиа Тро је, а про е ктот за се га го раз ви вам со 
фран цу ски от ко про ду цент од „Ла зар“, Ги јом 
де Сил. Прем но гу е ра но да откри вам де та ли 
за овој про ект, но ве ќе кон ку ри рав ме за под-
др шка во на ша та аген ци ја за филм, на ско ро 
ќе го прет ста ви ме на се ми нар во Фран ци ја. 
Се на де вам де ка ќе вле зе ме во про дук ци ја 
до кра јот на 2016 го ди на. Акти вен и ка ко 
про ду цент, и во пер и о дов ра бо ти ме на под-
го то вки за сни ма ње на де би тант ски от филм 
на Ма ри ја Џи џе ва, „Жр тва“ по сце на рио на 
Ог нен Ге ор ги ев ски, за кој ве ру вам де ка ве ќе 
на про лет ќе за поч не ме со про дук ци ја. █

КУЛТУРА

Со свет ска та и со ма ке дон
ска та пре ми е ра на фил мот 
„Ла зар“ на ма ке дон ски от 
ре жи сер Све то зар Ри стов
ски, се отво ра 36. из да ние 
на Ин тер на ци о нал ни от 
фе сти вал на филм ска 
ка ме ра „Бра ќа Ма на ки“ 
во Би то ла, кој ќе трае до 
27 сеп тем ври. Ова е трет 
филм на Ри стов ски, кој по 
ин тер на ци о нал ни от ус пех 
со пр ве не цот „Илу зи ја“ во 
Ка на да го сни ми и фил мот 
„Драг гос по ди не Геј си“. 
Ри стов ски ед на де це ни ја 
жи вее во Ка на да, а ќе би де 
при су тен на пре ми е ра та во 
Би то ла, со по го ле ми от дел 
од еки па та

Ма ке дон ски от филм да го гле да ме ка ко кул ту рен про дукт
СВЕ ТО ЗАР РИ СТОВ СКИ, ФИЛМ СКИ РЕ ЖИ СЕР

Раз го ва ра ше |  
Але ксан дра М. Бун да лев ска
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Р о ма нот „Се ќа ва ње на љу бо вта“ 
од Али сон Рич ман чи та те ли-
те во Ма ке до ни ја го из браа за 

нас лов на ле то то. Де ло то на Рич ман 
бе ше но ми ни ра но за нај до бар ро ман 
во 2014 го ди на во САД. „Се ќа ва ње на 
љу бо вта“ е ре ал на, ви стин ска дра ма, 
при каз на сме сте на по ме ѓу вол шеб-
на та уба ви на на Пра га и мо дер ни от 
Њу јорк. При каз на ста ра пе де се ти на 
го ди ни со по ра ка ко ја веч но ќе жи вее 
во ср ца та на ми ли о ни те чи та те ли 
ши рум све тот... Со автор ка та на ро-
ма нот раз го ва рав ме за тво ре ње то, 
за инс пи ра ци ја та...

█ Зо што од лу чи вте да ста не те пи-
са тел? Ка ко се слу чи тоа?
РИЧМАН: Јас сум ќер ка на ап стра ктен 
сли кар и на еле ктро ин же нер. Низ 
умет нич ка та ле ќа на мај ка ми на у чив 
да го це нам све тот. Со неј зи но то уче-
ње сфа тив де ка сè око лу нас има сво ја 
бо ја и свој со став. Од та тко ми на у чив 
де ка чо ве кот ни ко гаш не мо же не што 
со се ма да раз бе ре, ако не го раск ло-
пи на со став ни те де ло ви и по тоа по-
втор но не го со ста ви. Пи шу ва ње то за 
ме не е ком би на ци ја од наб љу ду ва ње 
на све тот око лу ме не – не го ви те бои, 
свет ли на та и сен ка та, исто вре ме но 
на о ѓај ќи смис ла во си те не го ви сло-
же ни де ло ви. Пр ви от ро ман поч нав 
да го пи шу вам по за вр шу ва ње то на 
фа кул те тот. Отсе ко гаш ме фас ци ни-
ра ла иде ја та за ау тсај дерс тво и оние 
кои се прив ле че ни од зем ји кои не им 
се та тко ви на. Мо јот прв ро ман има ше 

нас лов „Си нот на рез ба рот на ма ски“ 
и во не го се збо ру ва ше за ја пон ски 
умет ник кој са кал да па ту ва во Па риз 
и да сли ка за ед но со им пре си о ни сти те. 
Бе ше из да ден ко га имав 26 го ди ни.

█ Ко га пи шу ва те ро ман, што ви е 
нај те шко?
РИЧМАН: Мис лам де ка по че то кот 
е се ко гаш нај те жок. Мно гу е важ но 
да го за ро би те вни ма ни е то на чи-
та те лот и да му ја раз бу ди те љу бо-
пит но ста. Се ко гаш се оби ду вам да го 
на пра вам тоа, та ка што ро ма ни те ги 
поч ну вам со не од го во ре ни пра ша ња, 
па чи та те лот се ко гаш е мо ти ви ран да 
про дол жи да чи та. На при мер, зо што 
Јо зеф и Лен ка дол ги го ди ни мис ле ле 
де ка оној дру ги от е мр тов? Кои би ле 
нив ни те дру ги со пруж ни ци со кои се 
вен ча ле по вој на та? И нај важ но, ка ко 
пре жи ве а ле? Ако чи та те лот е за ин-
те ре си ран за овие пра ша ња, то гаш 
ќе про дол жи да чи та!

█ Ај де да поз бо ру ва ме мал ку за „Се-
ќа ва ње на љу бо вта“. Зап ле тот е на-
ви сти на тро га те лен и воз буд лив, 
ве ли ко душ но дви жеч ки. Да ли се 
те ме ли на на стан кој мо же би се слу-
чил во ва ше то се мејс тво? За тоа што 
е мно гу де та лен, осо бе но ко га ста-
ну ва збор за жи во тот во ло го ри те и 
во ге то то. Бе ше ли по треб на обем на 
истра жу вач ка ра бо та за тоа?
РИЧМАН: Ни е ден член од мо е то се-
мејс тво не бил во Евро па во те кот на 
Вто ра та свет ска вој на, ама јас имам 
евреј ско по тек ло. Се пак, ос нов на та 
мо ти ва ци ја за да ја на пи шам оваа кни-

га ми бе ше умет нич ки от дух. Да ли 
умет ник мо же да соз да де не што, и 
по крај тоа што сè му е зе ме но? Ни ка-
де не про чи тав де ка умет ни ци те во 
кон цен тра ци о ни те ло го ри ус пе ва ле 
да си го за др жат тво реч ки от дух и да 
соз да дат умет нич ки де ла отка ко им би
ло зе ме но сè што има ле. Ток му тоа ме 
мо ти ви ра ше да ја на пи шам Се ќа ва ње 
на љу бо вта. Ко га ми наа шест ме се ци, а 
јас сè уште истра жу вав за оваа кни га, 
слуш нав за двој ка ко ја би ла раз де ле на 
ре чи си ше е сет го ди ни, а по тоа по втор-
но се срет на ле на свад ба та на нив ни те 
вну ци. Ама, тој дел од при каз на та се 
по ја ви отка ко поч нав да ја истра жу вам 
умет нич ка та стра на на ро ма нот.

█ Кои се ва ши те оми ле ни авто ри?
РИЧМАН: Го са кам Га бри ел Гар си ја 
Мар кез, Ијан Мек ју ан, Кар лос Ру из 
За фон, Ни кол Кра ус и мо јот нов фа-
во рит, Ен то ни Дор.

█ Мис ли те ли де ка ко ри ца та 
игра важ на уло га во про даж-
ба та? 
РИЧМАН: Ап со лут но. Уба ви те 
и ско кот ли ви чи тач ки клу бо ви 
се ко гаш би ле прив леч ни за лу-
ѓе то. Мо рам да ви приз на ам де ка 
ко ри ца та на ма ке дон ско то из да-
ние на Се ќа ва ње на љу бо вта ми 
е нај о ми ле на. Ра стре пе ре на та 
пе пе ру тка е тол ку пре крас на и 
ја за ро бу ва се та уба ви на и крш-
ли вост на љу бо вта за ко ја се збо-
ру ва во кни га та.

█ Има те ли оми ле ни па ра гра-
фи во Се ќа ва ње на љу бо вта? 
Јас имам мно гу.
РИЧМАН: Мо и те оми ле ни ре че-
ни ци се нај ве ро јат но овие: „За 
да пре жи ве ам во но ви от и су ров 
свет, мо рав да се убе дам се бе си 
де ка љу бо вта е ка ко умет нич ка 
сли ка. Не га тив на та праз ни на 
ме ѓу лу ѓе то е важ на исто кол-
ку и по зи тив ни от про стор што 
го за фа ќа ме. Воз ду хот ме ѓу на-
ши те зас па ни те ла и зди во ви те 
ме ѓу раз го во ри те се бе ли ло то на 
плат но то. Дру ги те на ши ми го ви 
– сме а та и се ќа ва ња та – се дви-
же ња на че ткич ка та на пра ве ни 
во те кот на вре ме то“.

█ Ка ко ги прет ста ву ва те ли-
ко ви те во ва ша та кни га? 
Мис лам, ка ко ги ожи ву ва те 
на оној осо бен на чин? Што ја 
пра ви Мар та да би де Мар та, 
а Јо зеф да би де ток му она ков 
ка ков што е – Јо зеф?
РИЧМАН: Ин те рес но пра ша-
ње. Мо же би ќе зву чи по мал-
ку на луд ни ча во, ама ли ко ви те 
всуш ност збо ру ва ат со ме не. Во 
гла ва та им ги слу шам гла со ви-
те, нив ни те мис ли се во мо јот 
ум и дла бо ко во ср це то ги чув-
ству вам нив ни те емо ции. Тоа 
мо рам да го пре то чам на се ко ја 
стра ни ца.

█ Мис ли те ли де ка по и на ков 
зап лет, по и на ква зад ни на би 
соз да ла и по и на кви ли ко ви во 
Се ќа ва ње на љу бо вта? Мо же 
ли да по стои по и на ква при-
каз на со исти те ли ко ви? Што 
би се слу чи ло ако тие по и на ку 
ре а ги ра ат во да де ни те окол-
но сти? Отсе ко гаш сум се пра-
шу ва ла за овие ра бо ти.
РИЧМАН: Мис лам де ка по и на-
ков зап лет во огром на мер ка 
би ги сме нил и ли ко ви те. Ако 

Лен ка ги оста ве ла ро ди те ли те, 
нај ве ро јат но ќе за вр ше ла ка ко 
Ама ли ја. Се ко ја од лу ка што ја 
пра ват ли ко ви те има вли ја ние 
врз оста то кот од нив ни те жи во-
ти. Сме не те ед на од тие од лу ки 
и сè дру го во кни га та ќе би де 
по и на ку.

█ Очиг лед но е де ка мно гу го 
са ка те Ан то ан де Сен Ег зи пе-
ри и не го ви от Ма ли от принц. 
Пре кра сен по да рок е ро ман 
за не го и за не го ва та инс пи-
ра ци ја да го на пи ше Ма ли от 
принц. Ку ќа та на пис ма та поч-
ну ва со ци тат од иста та кни га. 
Зо што ток му тој?
РИЧМАН: Ед на од те ми те во 
Ку ќа та на пис ма та, мо јот нов 
ро ман, кој се по ја ви во САД ми-
на та та есен е ка ко ние, лу ѓе то, 
ус пе ва ме да ко му ни ци ра ме без 
збо ро ви. Ма ли от принц крие 
две при каз ни. Ед на та е на пи-
ша на за де ца, а онаа под ла бо-
ка та е за во зрас ни те. И со др жи 
скри е на по ра ка: де ка мо же ме да 
љу би ме и да се гри жи ме за дру-
ги те ду ри и од да ле чи на, ду ри и 
по смрт та. Во Ку ќа та на пис ма та 
мо и те ли ко ви ко му ни ци ра ат 
пре ку му зи ка и кни ги, но и пре-
ку нив ни те ср ца.

█ Откри вте ли не што из не на-
ду вач ко не са мо за вас, ту ку и 
за оние око лу вас, пи шу вај ќи 
ја Се ќа ва ње на љу бо вта? За тоа 
што јас сум убе де на де ка се кој 
ро ман, осо бе но ва ков – емо ти-
вен, та жен, а се пак пре полн со 
на деж – мо ра да има не ка кво 
вли ја ние врз скри е но то, вна-
треш но би тие на се кој автор.
РИЧМАН: Да, соз да ва ње то на 
Се ќа ва ње на љу бо вта има ше 
огром но вли ја ние врз ме не. Ме 
при ну ди да ја раз бе рам огром-
на та моќ на чо ве ко ви от дух. Ние 
сме мно гу по сил ни откол ку што 
мис ли ме. Исто та ка, ми ја откри 
и мо ќта на љу бо вта, на се ќа ва-
ња та и на кре а тив ни те умет но-
сти. Си те овие не шта мо же да нè 
хра нат во мрач ни и во те шки 
ми го ви мно гу по ве ќе откол ку 
што мо же ме да си за мис ли ме.

█ Да ли че сто ви се ја ву ва ат 
чи та те ли? Што нај че сто ви 
ве лат? Во пос лед но вре ме по-
сто јат мно гу со ци јал ни мре-
жи, па убе де на сум де ка има те 
ши ро ка мре жа след бе ни ци.

РИЧМАН: Обо жа вам ко га ми пи шу-
ва ат чи та те ли те, а до би вам по ра ки 
од лу ѓе то од це ли от свет. Фа ла му на 
Бо га за пре во дот на Гугл! Со ци јал-
ни те мре жи нè збли жу ва ат, а си те 
мои чи та те ли ми да ва ат огром на 
под др шка за ро ма нот. До би вам и 
мно гу еле ктрон ски по ра ки во кои 
ве лат де ка кни га та ги расп ла ка ла 
и де ка Се ќа ва ње на љу бо вта им е 
оми лен ро ман.

█ Што го пре тво ра зап ле тот, иде-
ја та, во до бра при каз на? Што е 
не оп ход но ед на иде ја да се пре-
тво ри во до бро че ти во? За тоа што 
очиг лед но е де ка во Се ќа ва ње на 
љу бо вта сте ја втка и ле ва ша та ду
ша во жи во тот на ли ко ви те. 
РИЧМАН: Мис лам де ка и пи са те лот, 
а не са мо чи та те лот, тре ба да би де 
љу бо пи тен за ли ко ви те и за кра јот 
на нив но то па ту ва ње. Јас ви стин ски 
чув ству вав де ка ги жи ве ам жи во ти-
те на мо и те ли ко ви.

█ Сте со ну ва ле ли де ка не ко гаш 
ќе ста не те пи са тел ка?
РИЧМАН: Да, отсе ко гаш сум са ка ла 
да ста нам пи са тел ка!

█ Во кој жанр би ги вбро и ле ва-
ши те ро ма ни?
РИЧМАН: Исто ри ска и ли те ра тур-
на фик ци ја.

█ Ка ко ги про мо ви ра те ва ши те де ла?
РИЧМАН: Па ту вам низ САД, и збо-
ру вам за мо и те ро ма ни и де ла. Имав 
пре крас на мож ност да збо ру вам и 
во Ита ли ја. Би са ка ла да дој дам еден 
ден и во Ма ке до ни ја! █

Мо рам да ви приз на ам де ка ко ри ца та на ма ке
дон ско то из да ние на „Се ќа ва ње на љу бо вта“ ми 
е нај о ми ле на. Ра стре пе ре на та пе пе ру тка е тол ку 
пре крас на и ја за ро бу ва се та уба ви на и крш ли
вост на љу бо вта за ко ја се збо ру ва во кни га та, 
ве ли Рич ман

Али сон Рич ман:  
Мно гу е важ но да го  
за ро би те вни ма ни е то  
на чи та те лот!

РО МА НОТ „СЕ ЌА ВА ЊЕ НА ЉУ БО ВТА“ Е ХИТ НА ЛЕ ТО ТО И НАЈ ДО БАР РО МАН ВО САД ЗА 2014

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кинопроекциите во 

„Милениум“

важи од 18.9. - 24.9.2015

50
попуст

денари

КУЛТУРА

Мо рам да ви 
приз на ам де
ка ко ри ца та 

на ма ке-
дон ско то 

из да ние на 
Се ќа ва ње на 
љу бо вта ми 
е нај о ми ле-
на. Ра стре-
пе ре на та 

пе пе ру тка е 
тол ку пре-
крас на и ја 
за ро бу ва се
та уба ви на и 
крш ли вост 
на љу бо вта 
за ко ја се 

збо ру ва во 
кни га та
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МАЛИТЕ ПАРИ НА ГОЛЕМИТЕ БРАЌА И НЕМОРАЛНИТЕ ФАРМИ

Пишува | Марина Костовска

Петицијата со 100.000 потписи за прекин на реалните шоуа во Србија, не 
ги даде очекуваните резултати. Емисиите „Големиот брат“ и „Фарма“, исто 
срање во различно пакување, сè уште се на програмите на телевизии со 
национална концесија низ целиот регион. Дури неодамна тие се ставени во 
категоријата за лица над 16 години и со тоа преместени во терминот по 22 
часот. По искуствата од минатите години за тоа што се случува кога во куќа 
на неколку месеци затворате дваесетина луѓе („Кој овде нема да полуди, не е 
нормален“), ова требаше да се направи уште на почетокот

Блуд и разврат за задоволување на нечии ниски страсти
ССССС
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Реалните шоуа во моментот се хит 
низ светот, но додека во САД, лу-
лката на ваквиот  тип емисии, се 

оди напред кон продукции кои покрај 
забавување на публиката, имаат за цел 
да направат нешто (како разни пре-
образби на луѓе, помош на заболени, 
преуредување или градење на нов дом, 
помош во бизнисот), овде сè уште се оди 
на најевтината варијанта. Тоа е една 

куќа, камери во секој ќош, неограниче-
но јадење и пиење и луѓе на кои им се 
плаќа по некој ситнеж за секоја кавга, 
за секои разголени гради и за секој секс. 
Со колку повеќе, толку повесело.

Тоа е програма која се емитува неколку 
месеци и се храни од најниските страс-
ти на публиката. Преку ноќ се создаваат 
„ѕвезди“, кои веднаш потоа се забораваат. 

Вики и Кики
Сестрите Виолета и Кристина 
Ралеви од Скопје беа вистински 
хит во 2009 година на просто-
рите. Вики беше првата Маке-
донка што влезе во „Големиот 
брат“. Уште првата ноќ спиеше 
со 13 години постариот фризер 
Карло Загорац од Белград, сек-
суален чин што беше прикажан 
низ целиот регион. Кога беше 
исфрлена од куќата, на нејзино 
место влезе нејзината сестра 
близначка Кики, која остана до 
самиот крај на шоуто. Вики и 
Карло по шоуто останаа уште 
една година заедно, а фризерот 
едно време среќата си ја побара 
и во Скопје, работејќи во позна-
тото фризерско студио „Ин“. 

Денес  ретко кој се сеќава на 
близначките од Скопје. Кристи-
на се омажи во 2014 година, а 
не е познато што и како работи 
Вики.

Лестер и Цеце
Скопјанецот Никола Настевски – Лестер двапати 
се испроба на „Големиот брат“. Во 2011 година, 
тој го привлече вниманието на публиката со 
изведувањето на стриптиз во српската верзија 
на „Големиот брат“. Една година подоцна, тој 
победи во „Големиот брат“ – Бугарија, шоу што 
не беше прикажувано во Македонија. 

Во ова шоу до самиот крај остана и манекенка-
та Цеце Орешкова од Неготино, која подоцна 
изјави дека само за еден месец во Бугарија, 
станала поголема ѕвезда од шест години работа 
во Македонија. 

Денес и двајцата работат како модели, Лестер 
во Дубаи, а Цеце низ Македонија.

Анета Наковска
Македонската фолкерка во „Го-
лемиот брат“ замина во 2013 го-
дина и остана запаметена само 
по туширањето кое беше при-
кажано на телевизија и каде без 
цензура беше прикажана гола. 
Неа не и одеше добро комуни-
кацијата со останатите станари, 
повеќето од српско говорно под-
рачје и брзо ја напушти куќата.

Драги Шпага
И Македонија имаше обид са-
мостојно да создаде реални 
шоуа од овој тип и тоа уште во 
2004 година. Тогаш победник 
на „Тоа сум јас“, шоу што се сни-
маше во куќа во Скопје, сличен 
формат на „Големиот брат“, 
беше Драги Шпага, познат лик 

од Скопје, кој бил дел и од неколку македонски порнофилмови. 

Шоуто се прикажуваше на МТВ, а подоцна имаше обиди за негови 
варијации на други телевизии.

„Операција триумф“ 
Шоуто имаше само една сезо-
на и покрај огромната гледа-
ност низ целиот регион. Иако 
главно беше шоу за потрага по 
таленти, концептот вклучува-
ше и следење на кандидатите 
во куќата во која беа сместени, 
додека тие се подготвуваат за 
следниот настап.

Шоуто немаше втора сезона, 
затоа што продукцијата смета-
ше дека организирањето кон-
церт секоја недела е прескапо 
и дека најдобро би било да 
го исфрлат тој дел од шоуто.

Во истата куќа следната 
година се одржуваше „Го-
лемиот брат“.

Христијан Тодоровски – Кико
Кога во 2013 година влезе во „Фарма“, Србите 
го најавуваа како македонскиот Џастин Џибер. 
Пејачот  Христијан Тодоровски – Кико, кој неко-
гаш се прослави во „Македонскиот идол“, кај нас 
ќе остане запаметен преку легендарното интер-
вју за неговите „сексуални подвизи“ и неговата 
омилена поза – онаа на вклучена рингла. По 
две недели, тој беше исфрлен од  реалното шоу.

Во моментот во „Големиот брат“ учествува 
и травестит од Тетово, а еден од српските 
кандидати, Кристијан Голубовиќ, треба да го 
напушти шоуто бидејќи му почнува затворската 
казна. Од неговиот  тим бараат граѓаните да 
соберат 50.000 гласа за петиција тој да остане 
на слобода, барем додека заврши шоуто.

Жаре Бербер, Тони Зен, Александра Накова,  
Ана Стојановска и Пеце Котевски

Огромната популарност што ја доби за време 
на прикажувањето на „Операција триумф“, 
само месеци подоцна згасна, па српската 
натпреварувачка Милица Мајсторовиќ се 
обиде да си го одземе животот поради не-
успешните обиди за музичка кариера.

Во четирите сезони на регионал-
ното шоу „Преживеан“ главно 
беа изоставени секс-скандалите 
и сè што ги прати другите досе-
га наведени шоуа. Оставени на 
остров да ги преживеат игрите 
на продукцијата, но и психолош-
ките игри од останатите канди-
дати, учесниците беа најмногу 
фокусирани да се докажат пред 
себеси, да го совладаат гладот, 
нервозата од неспиењето и на-
порната работа.

Во првата сезона немаше ма-
кедонски претставник, но за-
тоа веќе во 2009 година, први 
претставници во ова шоу беа 

Пеце Котевски, полициски ин-
спектор и билдер од Битола 
и актерката Ана Стојановска, 
кои не издржаа многу недели 
на островот на Филипините.

Во ВИП изданието на шоуто, 
во 2010 година, скопскиот ра-
пер Тони Зен стигна до самото 
финале и за малку го изгуби 
првото место.

Во 2012 година, исто така во 
ВИП издание, Македонија ги ис-
прати дотогаш не многу позна-
тата Александра Накова, мане-
кенка од Гевгелија и водителот 
и забавувач Жаре Бербер.
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Животот на Кипар е, наједноставно кажано, отпуштен, 
без гужви и без метеж, но и малку поскап. Кипраните 
разговорот го започнуваат со зборовите сига, сига, што 
значи полека и отпуштено, и позитивната енергија што 
зрачи на секој чекор е неверојатна
Пишува | Ја на Јо си фо ска

Родното место на божицата 
Афродита ќе ве освои на прв поглед

Некаде помеѓу Европа, 
Азија и Африка, се наоѓа 
островот на љубовта и на 

убавината, Кипар. Со својата 
пријатна клима, сончеви плажи, 
модро море и со спектакуларни-
те пејзажи, оваа островска земја 
нуди магичен спој на романти-
ка и на релаксираност. 

Кипар е мала земја, но е трет 
остров по големина во Средо-
земното Море, по Сицилија и 
по Сардинија. Може да се каже 
дека тоа е земја на контрасти. 
Плажите, космополитските 
градови и луксузните хотели, 
ги менуваат планини со борова 
шума и живописни планински 
селца. Има 340 сончеви денови 
во годината, и тоа е една од ра-
ботите што го прават идеално 
одредиште за одмор, а истовре-
мено и многу пожелно место за 
живеење. Растителниот свет на 
островот е многу разновиден и 

претставува рај за сите љубите-
ли на природата. Искористете ги 
убавите септемвриски денови за 
да ја посетите оваа атрактивна 
туристичка дестинација.

За да стасате до Кипар, најдо-
бро е да изберете авионски 
превоз. Аранжманите на ту-
ристичките агенции најчесто 
вклучуваат превоз со авион и 
сместување, од околу двесте 
евра, во најевтина варијанта, 
па нагоре, а постои можност 
и сами да си го организирате 
патувањето. Со нискобуџет-
ните авиокомпании се наоѓа-
ат поевтини летови, зависно 
од периодот, но со поаѓање од 
Белград. Од средината на сеп-
тември има авионски билети 
и за околу сто евра. Исто така, 
пожелно е на островот да имате 
автомобил, па доколку не сте со 
свое возило, може да изнајмите 
од агенциите за изнајмување.

Поделен на два дела, а 
сепак прекрасна целина
Старите Латини биле првите 
кои на Кипар му го дале името 
што го носи и денес. Зборот Ки-
пар (на латински „Cuprus”), зна-
чи бакар, па богатството со оваа 
руда било причина овој остров 
во минатото да биде еден од 
најзначајните трговски центри.
Животот на Кипар е, наједнос-
тавно кажано, отпуштен, без 
гужви и без метеж, но и малку 
поскап. Кипраните разговорот 
го започнуваат со зборовите 
сига, сига, што значи полека и 
отпуштено, и позитивната енер-
гија што зрачи на секој чекор е 
неверојатна.

Кипар станува независна репу-
блика во 1960 година, по осумде-
сет и двегодишното британско 

владеење, кое оставило силно 
влијание на начинот на живот, 
па и денес таму се вози на левата 
страна од улицата. Поделен е на 
два дела, на грчки и на турски, а 
познати се градовите: Ларнака, 
Пафос, Лимасол и Никозија, кој 
е главен град и на турскиот и 
на грчкиот дел. Никозија е по-
делена со таканаречена зелена 
линија, односно демилитаризи-
рана зона на ОН. Старото јадро 
на градот, Лаики Цитонија (што 
на грчки значи добро соседство), 
е опкружено со венецијански бе-
деми од 16 век. Шармантни мали 
камени улици низ кои морате да 
се провлечете ќе ве однесат до 
бројни музеи, продавници и та-
верни, кои ќе ве вратат во некои 
минати времиња.

Градот Пафос, пак, со причина е 
ставен на листата на УНЕСКО за 
заштита на културното богат-
ство. Ова е најсликовитото место 
на брегот на Кипар, а најубав е 
во пролет. До денес се сочувани 
остатоци од преубавиот храм 
на Афродита, каде што, според 
легендата и древните обичаи, 
девиците ја губеле невиноста со 
првиот странец што ќе наидел. 

КИПАР, ОСТРОВОТ НА БОГОВИТЕ И НА ЉУБОВТА

Карпите создадени од Афродита како атракција и 
храна со одличен вкус
На туристите, дефинитивно, 
најатрактивни им се таканаре-
чените „Карпи на Афродита“. Се 
наоѓаат на приближно половина 
пат на автопатот од Лимасол кон 
Пафос. Карпите на Афродита се 
дело на природата, но нивното 
митолошко објаснување е многу 
поинтересно. Имено, легенда-
та вели дека грчката божица 
на љубовта и на убавината, Аф-
родита, се родила од морската 
пена токму на ова место. На ова 
исто место и првпат заплакала, 
а нејзините солзи се претвориле 
во карпи. Според митологија-
та, оној што овде ќе се искапе 
(помеѓу нејзините солзи), ќе го 
следи љубов цел живот.

И покрај уникатната убавина на 
секој дел од островот, некогаш-
ното мало рибарско место Аја 
Напа (Света Напа) е најпопулар-
но летувалиште на Кипар. Ова 
мало место ги собира младите 
луѓе желни за ноќен живот. Но. 
иако Аја Напа пред сè е позната 
по ноќниот живот, многумина 
се согласуваат дека има и нају-

бави плажи на островот. Покрај 
бројните клубови и кафулиња, 
во Аја Напа се наоѓа и древна-
та гробница Макронисос, како 
и заливот Капе Греко, за кој се 
верува дека е дом на опасното 
митско чудовиште на Аја Напа.

Освен уживањето во песочните 
плажи и во прошетките, никако 
не пропуштајте да ја вкусите 
храната на Кипар, која е спој на 
грчката, медитеранската и на 
турската кујна, базирана пред 
сè на месо, салати и овошје. Са-
мите Кипрани велат дека тајна-
та е во состојките – овошјето и 
зеленчукот кои растат во земја-
та на љубовта. Вреди да се проба 
локалното сирење „халоуми“, 
кое е вистински специјалитет и 
го нема на друго место. Се прави 
од козјо, овчо и од кравјо млеко, 
а најчесто го јадат така што мал-
ку ќе го потпечат на жар. Ска-
рата е многу популарен начин 
на подготвување месо и риба, а 
за мезе се јаде традиционален 
оброк составен од дваесет раз-
лични помали јадења. █



АТРАКТИВНО ТАЊА КОКЕВ | МОДНА ДИЗАЈНЕРКА

www.republika.mk46 петок, 18септември 2015 година www.republika.mk 47петок, 18 септември 2015 година

Мислам дека е 
време полека да 
се обидеме на 
меѓународниот 
пазар
Во Скопје, па и во Македонија, веќе има сериозен број деловни 
жени, кои освен во канцеларија, голем дел од работното време 
го поминуваат и на деловен ручек или на вечера. Некако ми 
недостасуваше гардероба која ќе биде и деловна и секојдневна, 
но сепак, со еден дизајнерски печат, гардероба која малку ќе 
излегува од клишето на костим или здолништепанталони за на 
работа, вели Кокев

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

█ Честитки и за успешната ре-
вија во преубавиот амбиент на 
Куршумли ан. Задоволна сте 
како помина целиот настан?
КОКЕВ: Ви благодарам многу. 
Нескромно е да кажам дека не 
сум задоволна, посебно што ра-
ботев со толку големи профе-
сионалци како Дејан Пројковски, 
Маја Чаначевиќ и Џијан Емин, 
односно Македонскиот народен 
театар и Македонската филхар-
монија. По целиот стрес што го 
имавме со временските непо-
годи, до последно не знаевме 
дали ќе врне или не, дури и не-
бото ни се отвори и успеавме 
да ја изреализираме во комплет 
нашата идеја. Презадоволна и 
многу среќна што имав чест да 
работам со нив. 

█ „Кокев“ низ годините се етаб-
лираше како модно ателје кое 
изработува наменски свече-
ни и венчални креации, а на 
последната ревија презен-
тиравте секојдневни модни 
парчиња. Колку време ја пла-
ниравте оваа колекција? 
КОКЕВ:  Како идеја ја имав 
многу години, а ја реализирав 
за околу една година. Оваа ко-
лекција е многу различна од сè 
она што го работи моето ателје. 
Научивме многу, влеговме во 
еден сосема друг дел од мод-
ната индустрија и понудивме 
на пазарот една секојдневна и 
деловна гардероба.

█ Материјалите во оваа ко-
лекција се совршени и Вие 
ја продолживте соработката 
со „Валентино“, а ја збогатив-
те со „Армани“ и со „Шанел“. 
Кажете ни нешто повеќе за 
материјалите, како тие се 
вклопија во „Кокев“?
КОКЕВ: Како да се создадени 
еден за друг. Комплетно „легнаа“ 
во мојата идеја за романтика, за 
едноставен крој, за една вечна 
класика. Тоа се преубави ткае-
нини кои не дозволуваат многу 
експериментирање во кроеви, 
туку едноставни линии кои ја 
нагласуваат убавината на жен-
ското тело. Она што е најважно 
за овие ткаенини, е дека сите се 
сто отсто природен матријал, 
она што во овој хаос од полиес-
терни матријали ќе биде вис-
тинско освежување.

█ Од новата колекција посебно 
се издвојуваат фустаните како 
мантили. Тука се и сакоата, пан-
талоните, здолништата и сека-
ко, ремените, како важен детаљ 
во секоја комбинација. Дали 
така Тања Кокев ја замислува 
современата македонска жена?
КОКЕВ: Во Скопје, па и во Маке-
донија веќе има сериозен број де-
ловни жени, кои освен во канце-
ларија, голем дел од работното 
време го поминуваат и на деловен 
ручек или на вечера. Некако ми 
недостасуваше гардероба која ќе 
биде и деловна и секојдневна, но 
сепак, со еден дизајнерски печат, 
гардероба која малку ќе излегува 
од клишето на костим или здо-
лниште-панталони за на работа. 
Фустанот како мантил за мене е 
токму тој погодок, строго деловно, 
меѓутоа максимално женствено. 

█ Која е Вашата омилена комби-
нација од колецијата есен-зима 
2015/2016 година?
КОКЕВ: Зелениот свилен фустан, 
дизајниран со бувчиња и со цве-
тови во комбинација со ракскро-
ен мантил и бежовите чевли со 
розова панделка. 

█ Моделите на ревијата беа 
збогатени и со чевли со потпис 
„Кокев“, а наскоро најавувате и 
чанти со Ваш потпис. Од кој ма-
теријал се изработени чевлите 
и чантите и од кога ќе бидат во 
продажба?
КОКЕВ: Чевлите се изработени 
од најквалитетна кожа, и тоа 
внатрешно, надворешно и дури 
и ѓонот е изработен од кожа. Бо-
ите се комплетно приспособени 
на боите на колекцијата, така што 
сè е една целина. Чантите исто 
така ке бидат изработени само од 
кожа, ќе ги промовираме заедно 
со летната колекција напролет. 

█ „Кокев“ се шири и на меѓунаро-
ден пазар. Најавивте отворање 
на салон во Белград. Може ли да 
ни кажете нешто повеќе за тоа? 
Какви се Вашите идни планови?
КОКЕВ:  Мислам дека е време 
полека да се обидеме на пазарот 
надвор, прва станица ни е Бел-
град, и тоа наскоро, веке броиме 
денови. За понатаму е многу рано 
да се зборува. Сега да им се пос-
ветиме на Скопје и Белград и на 
нашите клиенти. █

Македонската дизјанерка Тања Кокев 
десет години е препознатлива по 
елегантните фустани и по венча-

ници кои излегоа од нејзиното ателје и 
кои на важни настани ги носат сите јавни 
и помалку јавни личности во државата. 
По една деценија, Кокев ја претстави 
новата прет а порте колекција „Ловерс“ 

есен-зима 2015-2016 година и покажа 
како ја гледа современата македонска 
жена. Романтична, елегантна, едностав-
на, но и строга и деловна. За изработка 
на моделите, Кокев користеше луксузни 
ткаенини од модните куќи „Валентино“, 
„Шанел“ и „Армани“, а беа дополнети со 
чевли и со ремени со потпис на „Кокев“. 



УБАВИ ЖЕНИ

Ми ран да Ри чард сон е анг-
ли ска актер ка, ко ја сво е-
то филм ско де би го има ла 

со уло га та на Рут Елис во „Танц 
со стра нец“ во 1985 го ди на. До-
се га два па ти би ла но ми ни ра на 
за „Оскар“ за фил мот „Ште та“ 
(1992) и за „Том и Вив“ (1994). 
За „Ште та“, има осво е но и на гра-
да БА ФТА за нај до бра спо ред-
на жен ска уло га. Има осво е но 
и Зла тен гло бус за фил мо ви те 
„Ма ѓеп са на та Април“ (1992) и 
„Та тко ви на“ (1994).

Ри чард сон се по ја ви и во те-
ле ви зи ски те се рии „Цр на-
та гу ја“ (1986-1989), „Танц 
под му зи ка та на вре ме то“ 
(1997), „Мер лин“ (1998), „Из-
гу бе ни от принц“ (2003) итн. 
Дру ги неј зи ни поз на ти фил-
мо ви се „Им пе ри ја на сон це-
то“ (1987), „Плач ли ва игра“ 
(1992), „Апо сто лот“ (1997), 
„Зас па на та до ли на“ (1999), 
„Па јак“ (2002), „Ха ри По тер 
и Ог не ни от пе хар“ (2005) и 
дру ги. █
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каМИ РАН ДА РИ ЧАРД СОН Целосно име:  
Ми ран да Џејн Ри чард сон

Родена:  
3 март 1958 (57 г.)
Са ут порт, Лан ка шир,  
Анг ли ја

Про фе си ја:  
актерка

Активна од:  
1979 година

Ци та ти:
# „ Јас не сум не кој што мо же да ле жи на пла-

жа и да не пра ви ни што. Не сум си гур на 
што би тре ба ло да пра вам, па ми до са ду ва. 
Прет по чи там да имам не ко ја цел, ка ко на 
при мер да одам во Ал ја ска за да ги ви дам 
ки то ви те Ор ка.“

# „Не би зна е ла да ка жам ка ква лич ност сум, 
би деј ќи по сто ја но се ме ну вам.“
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Кога кучето ќе почне да 
живее со вас, најважно е 
да го научите да ја извр-

шува нуждата надвор. Доде-
ка не го усоврши тоа, никако 
немојте да му викате или да 
го тепате. На тој начин нема 
да го научите да излегува 
надвор кога има потреба, 
туку да се плаши од вас.

СОВРШЕНА БОЈА ЗА 
СПАЛНАТА СОБА
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.СОБНО ЦВЕЌЕ 
ИДЕАЛНО ЗА МАЛИ 
СТАНОВИ

МИЛЕНИЦИ

Многумина сакаат дом украсен со цвеќе, 
но поради многу обврски или мали ста-
нови, не можат да се одлучат за овој вид 
хоби и декорација.

Според магазинот „Убави домови“, овие 
цвеќиња не бараат многу простор и вре-
ме за нега и за полевање, а совршено се 
вклопуваат во секој дом.

Англиски бршлен
Иако е отровен, овој бршлен е многу де-
коративен и може да го збогати секој 
животен простор. Ако во станот имате 
полици, би требало да размислите за ова 
цвеќе. Англискиот бршлен е симбол на 
љубовта и на пријателството.

Филадендрон
Спаѓа во декоратив-
ните цвеќиња 
кои одлично го 
поднесуваат 
животот во за-
творени простори, 
како што се станови 
или канцеларии. Многу 
лесно може да се вклопи во ен-
териерот и се полева со вода ис-
клучиво кога земјата во саксијата 
е сува. Не бара многу светлина, 
така што секој агол во станот 
може да биде совршен за него. 

Фикус еластика
Ова е можеби најпознатиот 
вид фикус кој може да се 
види во секој стан. На ова 
цвеќе му е потребно многу 
светлина, затоа би требало да 
биде во близина на прозорец. 
Потребно е да се полева со вода 
еднаш неделно. █

Не ставајте ја вашата рака во 
устата на кучето. Кога тоа е 
мало, сопствениците често  
си играат така што дозволу-

ваат да им ги грицка прстите или 
дланката. Доколку таквата навика 
продолжи и кога кучето ќе порасне, 
тоа може да биде проблематично. 
Затоа, забранувајте му на кучето 
да гризе или да си игра со кој било 
дел од вашето тело, за да не дојде 
до несакани последици.

1

2

4

Никогаш не дозволувајте му на 
кучето да скока по вашите гости. 
Дури и кога ќе дојдат пријатели 
кои немаат ништо против тоа и 
ги обожаваат кучињата, немојте 
да го одобрувате таквото однесу-
вање. Кучето не разликува возрас-
на личност од дете или постара 
личност, па утредента, во парк, 
може се случи да му скокне на не-
кое поизнемоштено лице или де-
тенце и ненамерно да ги повреди. 
Кога вашето куче скока по гостите, 
замолете ги да му го свртат грбот 
или да го игнорираат.

3
Не дозволувајте кучето 
да ве влече додека го ше-
тате. Нормално дека тоа 
ќе сака да оди каде што 

му е желба бидејќи секое 
куче е љубопитно, но тогаш 
застанете и спречете го во 
таквата намера. Дури кога ќе 
ве погледне и ќе запре, мо-
жете да ја продолжите про-
шетката. Или свртете се и 
продолжете во друг правец. 
Кога ќе продолжи да шета со 
вас, дајте му награда.

Местото на кое кучето спие или одмора, никогаш не го 
поврзувајте со казна. Кога детето нешто ќе погреши, 
родителите често за казна го испраќаат во собата, но не 

е паметно така да постапувате и со кучето. Местото за спиење 
треба да биде место што го сака кучето– таму го чешкате, таму 
добива слатки и играчки.

5 Не реагирајте на лаење-
то, без разлика колку и 
да ви пречи. Кога кучето 

лае, немојте да го замолчува-
те со викање, чешкање или со 
подарување внимание. Еднос-
тавно, игнорирајте го.

6

Постојат неколку работи 
што сопствениците на 
кучиња често ги прават, а 
не се свесни дека кучињата 
не го сакаат тоа или дека 
тие потези ги збунуваат. 
Без оглед на тоа колку 
се трудиме да му го 
овозможиме најдоброто на 
нашиот миленик, се случува 
од преголема љубов да 
правиме ненамерни грешки 
или да не му испратиме 
јасни пораки
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Грешки што 
ги правите со 

Спалната соба е совршено место за 
отпуштање и за одмор. Внимателно 
одберете боја за неа.

1 БЕЛА – Оваа боја е позната како боја 
на чистота и на убавина. Користејќи 
ја белата боја, имате можност да ја 

комбинирате со речиси која било друга 
боја. Исто така, доколку се одлучите само 
бела боја, тоа е шанса дополнително да го 
отворите просторот. Ако сакате минима-
листички или романтичен стил, белото 
е секогаш одличен избор.

2 ЖОЛТА – Жолтата боја ги инспирира 
интелектуалците кои имаат голем 
ум и тежнеат кон апстрактни теми 

и облици. Изберете жолти нијанси до-
колку сте харизматична личност и ви е 
потребно повеќе време за совршено от-
пуштање, за размислување и за фантази-
рање. Различните варијации на жолтата 
боја можат да бидат одлично решение 
доколку вашата соба нема доволно сон-
чева светлина.

3 ПОРТОКАЛОВА – Собата со оваа боја 
во последно време е посебно един-
ствена и популарна. Портокаловите 

ѕидови даваат чувство на топлина и на 
пријатен престој. Тоа е една од најдобри-
те бои при изборот на современ дизајн. 
Приспособете го мебелот на бојата на ѕи-
дот, никако обратно, бидејќи на тој начин 
целата композиција ќе дојде до израз.

4 ЗЕЛЕНА – Доколку вашиот избор за 
боја за ѕидовите на спалната соба 
е зелената боја, вие сакате целосен 

мир, бидејќи тоа е боја на природата, боја 
што буди чувство на спокој. Едноставно, 
сакате ќоше само за себе. Денес зелената 
боја е речиси исто толку популарна како и 
белата боја, а дизајнерите создадоа совр-
шен спој на нијансите, кои одговараат на 
сечиј вкус. █

вашето куче



по ра ди тоа што се за ме не ти че лич ни те 
де ло ви со алу ми ни ум ски, авто мо би лот 
е по ле сен за 236 ки ло гра ми.

Во вна треш но ста, тра ди ци о нал но се 
иско ри сте на ко жа, др во и ме тал ни еле-
мен ти. Вгра ден е нов мул ти ме ди ја лен 
си стем со екран во бо ја од 10,2 ин чи 
со опе ра ти вен си стем ан дро ид, ви фи 
и блу тут. Во пред ни те се ди шта се вгра-
де ни ма са же ри, гре ја чи и вен ти ла ци ја 
ка ко и 22 по зи ции за прис по со бу ва ње. 
Од оста на ти те си сте ми кои „Бент ли“ 
ги вгра ди ла во но ви от мо дел, вред но е 

Автомобилизам

Се та моќ и лу ксуз
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НА СА Е МОТ ЗА АВТО МО БИ ЛИ  
ВО ФРАН КФУРТ, „БЕНТ ЛИ“  
ГО ПРЕТ СТА ВИ МО ДЕ ЛОТ  

„БЕН ТАЈ ГА“

Ко реј ски от про из во ди тел „ЛЏ“ под го тву ва нов екран од 
55 ин чи, кој лес но мо же да го сви тка те во рол на, без да 
го оште ти те . Не се ра бо ти за це ло сен те ле ви зор, би деј-
ќи ги не ма по треб ни те ан те ни и ди ги тал ни при ем ни ци, 
но се ка ко би мо жел да му се прик лу чи при ем ник. Се 
ра бо ти за ОЛЕД екран.

Ва кви те екра ни се за се кој што са ка да го пре ме сти сво-
јот те ле ви зор, да го од не се на ви кен дич ка, но и за про-
фе си о нал ци те кои ра бо тат со ви део... Ва кви от екран 
ќе би де мно гу по лес но пре нос лив, а ќе има до вол на 
го ле ми на за да има ат и ре жи се рот и ка мер ма ни те убав 
пог лед на она што се сни ма во мо мен тот. 

Овие мо де ли ќе би дат пу ште ни во про даж ба во 2017 
го ди на.

Подготви | Бојан Момировски

да се спо ме нат си сте мот за пре ду пре ду ва ње за 
на пу шта ње на ли ни ја та на дви же ње, си сте мот за 
пре ду пре ду ва ње на мр тов агол, пре поз на ва ње 
на со о бра ќај ни те зна ци, тем по мат, и си сте мот 
за по мош при пар ки ра ње кој нај пр вин го ја ву ва 
со од вет но то ме сто за пар кинг.

Стан дард ни от мо дел „бен тај га“ ќе се про из ве-
ду ва со пет се ди шта, а мо же да се до бие и со 
че ти ри, до де ка од след на та го ди на ќе се ну ди 
и мо дел со три ре да се ди шта.

И по крај тоа што „Бент ли“ ја на ма ли вкуп на та те жи-
на, таа из не су ва 2400 ки ло гра ми, што не пре ста ву ва 
го лем проб лем би деј ќи „бен тај га“ е прид ви жен 
од 12-ци лин дри чен шест ли тар ски мо тор со 600 
коњ ски си ли и 898 њутн-ме три нај го лем вр те жен 
мо мент. Во ком би на ци ја со осум сте пен авто мат ски 
ме ну вач, за бр зу ва ње то од 0-100 ки ло ме три на час 
из не су ва са мо че ти ри се кун ди, до де ка ма кси мал-
на та бр зи на е 300 ки ло ме три на час.

Се та оваа си ла и моќ има сво ја це на, па та ка 
по тро шу вач ка та на го ри во во ур бан ре жим на 
ра бо та из не су ва по ве ќе од 20 ли три на 100 ки-
ло ме три, до де ка на отво рен пат и ком би ни ран 
ре жим из не су ва око лу 14 ли три.

Иа ко мо де лот „бен тај га“ не е за мис лен за оние 
што се за гри же ни за це на та на го ри во то, ком-
па ни ја та „Бент ли“ во ид ни на ќе ну ди и ди зел ска 
и хи брид на вер зи ја.

Ис по ра ка та на овој нај лу ксу зен ур бан те ре нец 
ќе за поч не на по че то кот на 2016 го ди на по це на 
не по ма ла од 180.000 евра. █

Те ле ви зор што мо же  
да го сви тка те во рол на

пре то че на во но ви от мо дел на „Бент ли“

Авто мо бил ски от па зар во пос лед ни те 
не кол ку го ди ни це лос но е во зна кот 
на ур ба ни те те рен ци. До де ка мно гу
ми на го кри ти ку ва ат овој тренд, се га 
и лу ксуз ни те про из во ди те ли за поч наа 
да се нат пре ва ру ва ат во сво ја та кла
са. Ком па ни и те „Мер це десМај бах“ и 
„РолсРојс“ на го ле мо ра бо тат на сво и
те аду ти, ме ѓу тоа бри тан ска та авто мо
бил ска ком па ни ја за про из водс тво на 
лу ксуз ни авто мо би ли пред ни чи пред 
кон ку рен ци ја та, би деј ќи на Са е мот за 
авто мо би ли во Фран кфурт го прет ста
ви сво јот мо дел „бен тај га“ во кон ку
рен ци ја на ур ба ни те рен ци

„Бен тај га“ во се кој сег мент и без 
ди ле ма е нај моќ ни от, нај лу ксуз ни от 
и нај екс лу зив ни от мо дел во оваа 
кла са. Ко га ста ну ва збор за ди зај-
нот, но во то ми ле ни че на „Бент ли“ го 
сле ди кон цеп тот „ЕХП 9 Ф“ од 2012 
го ди на, но се пак, пред на та ма ска 
мно гу по тсе ту ва на „Кон ти нен тал 
ГТ“. Ур ба ни от те ре нец до би ЛЕД 
фа ро ви, пред ни це вки за вшму ку ва-
ње во об лик на бу ква та „B“ ка ко и 
му ску лест стра ни чен изг лед.

На кро вот се мон ти ра ни но са чи кои 
се изра бо те ни од алу ми ни ум, а во 
стан дард на опре ма ку пу ва чи те ќе 
до би јат и па но рам ски пог лед кој 
по кри ва по ве ќе од 60 про цен ти од 
кро вот по де лен на два па не ла. На 
нив е вгра де на и еле ктрон ска за-
шти та од сон це.

Над во реш ни от изг лед не ма мно гу да 
ги во о ду ше ви пре фи не ти те вку со ви, 
но од „Бент ли“ пре по ра чу ва ат де ка 

„Сту дио ба на на 
тингс“ ги про из ве де 
слу шал ки те „бет
бенд“, кои ви овоз-
мо жу ва ат да слу ша-
те без над во реш но 
уво. Тие се по вр за ни пре ку блу тут до комп ју тер или до 
мо би лен те ле фон, а се на по ју ва ат со вгра де на ли ти ум-
јон ска ба те ри ја. Ова му овоз мо жу ва на ко рис ни кот шест 

ча са ау ди о стри минг. 
Уре дот, исто та ка, има 
вгра ден ми кро фон за 
двос мер на ко му ни ка-
ци ја на те ле фон, во 
слу чај ако не кој ви се 
ја ви, па ду ри и за игра-
ње ви де о и гри.

Це на та на овие слу шал ки из не су ва око лу 150  
аме ри кан ски до ла ри.

Слу шал ки го пре не су ва ат 
зву кот ди рект но во че ре пот



Л игата на шампионите во 
фудбал ја имаше преми-
ерата, а новото издание 

на луксузното натпреварување 
почна со учество на само еден 
македонски репрезентативец, 
Аријан Адеми. Динамо Загреб, 
каде капитен е Адеми, ќе има 
тешка задача да се избори за 
пласман понатаму во конку-
ренција на Арсенал, Баерн и 
Олимпијакос.

Македонија досега никогаш не-
мала екипа во фазата по групи 
во елитното европско клупско 
натпреварување. На тоа чека од 
1992 година, кога почна новиот 
формат на Лигата на шампиони-
те, но може да се пофали со трој-
ца лауреати, кои ја имале честа 
да го кренат вредниот трофеј. 
Се чека четвртиот мускетар, 
односно македонски играч кој 
ќе се искачи на европскиот врв, 
бидејќи засега е незамисливо тоа 
да го стори македонска екипа.

Дарко Панчев има посебно место во 
историјата на Црвена звезда и секако, 
во македонскиот фудбал, а заедно со 
Илија Најдоски се првите наши играчи 
што добиле трофеј од натпревару-
вањето на европските шампиони. Во 
1991 година познато како Куп на ев-
ропските шампиони, две сезони подо-
цна е преименувано според сегашниот 
формат во Лига на шампиони. 

Во музејот на Црвена звезда, веднаш 
на самиот влез, ќе ве пречека фото-
графијата на Дарко Панчев и неговиот 
клучен удар од белата точка со кој 
беше решен победникот и шампио-
нот во 1991 година. Црвено-белите на 
пенали го победија Олимпик Марсеј, а 
кулминацијата се случи во последната 
серија. Македонскиот ас и златна ко-
пачка на Европа во таа сезона, Дарко 
Панчев, беше ладнокрвен и немилоср-
ден против Паскал Олмета. Погоди од 
белата точка за победа од 5-3 и голема 
радост на тогашниот југословенски 
првак, но и за двајцата македонски 
играчи во составот. И тоа многу влија-

телни, со голем удел во титулата на Цр-
вена звезда. Панчев го делеше третото 
место со пет гола во тој циклус на КЕШ, 
а два беа посебно значајни. Еден му даде 
на Баерн во првиот полуфинален меч 
во Минхен, а вториот што не се брои во 
конечниот биланс на листата најдобри 
стрелци, но е историски, му го даде на 
Олмета во последната серија на пенали 
во финалниот меч во Бари.

„Никогаш немам трема, но тогаш како 
да ми се пресекоа нозете. Не одбрав 
страна, туку само го чекав Олмета да 
реагира. Кога видов дека не се мрда, 
само удрив по топката најсилно што 
можам. Ефектот е познат, а јас бев нај-
среќниот човек на светот. Постигнав-
ме успех што е екстремно тешко да се 
повтори на овие простори. И во него 
се вградивме и јас и Илија Најдоски“, 
изјави Панчев во една пригода.

Најдоски во тој период беше столб на од-
браната на Црвена звезда, бедем што тешко 
се пробива и еден од најдобрите играчи во 
таа доба. Миленик на навивачите, борец 
без мана, човек кој дава сѐ од себе за успех 
на екипата.

„Посебно е чувството кога ќе станете 
европски прваци во конкуренција на 
гиганти од калибарот на Баерн, Реал, 
Барселона... Засекогаш ќе го паметам 
29 мај во Бари како вредна награда за 
вложениот труд. И за екипа која според 
квалитетот беше без конкуренција во 
Европа во тој период“, изјави Најдоски.

Трофејот во Бари и потоа, и на интеркон-
тиненталниот куп во Токио, кога беше 
победен Коло, засекогаш ќе им остане во 
спомените на нашите двајца лауреати, кои 
први стасале до вредниот трофеј од КЕШ, 
сега познат како ЛШ.

Горан Пандев стана третиот ма-
кедонски фудбалер што се за-
кити со највредниот трофеј во 
клупскиот фудбал. И тоа го стори 
на еден од најголемите храмови 
на фудбалот на „Сантијаго Берна-
беу“ во Мадрид, со победа против 
Баерн од 2-0. И одигра 79 минути 
во финалето како значаен шраф 
во машинеријата од Милано. До 
стандардно место во шампион-
скиот тим дојде со многу докажу-
вање, иако скептиците велеа 
дека нема да се избори за зна-
чајно место во ростерот на Интер 
под командата на Жосе Мурињо. 
Пандев се наметна со добра игра 

„Ова е остварување на сонот. Нешто што мно-
гумина го сонуваат, а малкумина имаат мож-
ност да го остварат и да му се радуваат. Поса-
кувам да има уште македонски играчи што ќе 
стасаат до врвот на Европа“, беше изјавата на 
Пандев по триумфот на Интер на легендарниот 
стадион „Сантјаго Бернабеу“ во Мадрид.

Се чека четвртиот
мускетар

и македонското знаме се појави 
на стадион на кој се играше фи-
нале во Лигата на шампионите 
и тоа на победничката страна. 
Горан гордо го развеа нашиот 
симбол, а Интер го нокаутира 
Баерн за трет трофеј во клупска-
та историја. Пандев симболично 
стана третиот македонски играч 

Многу тешко е да се процени 
кој би можел да биде следниот 
македонски фудбалер што ќе 
му се радува на популарниот 
„ушко“, или на трофејот од Ли-
гата на шампиони, но има добра 
подлога за тоа. Македонија има 
добра генерација млади фудба-
лери, кои ги учат најважните 
елементи од фудбалската игра 
во дел од најсилните клубови 
во Европа. Браќата Бабунски, 
Давид и Доријан од деца ги ми-
нуваат сите возрасни категории 
во шпанските гиганти Барселона 
и Реал Мадрид, Дејан Илиев веќе 

бранеше во младинската Лига 
на шампионите за Арсенал. Еки-
пи што се редовни учесници во 
ЛШ и постојани конкуренти за 
вредниот трофеј.  Тука има уште 
талентирани македонски играчи, 
но предвидувањата се неблаго-
дарни. Од подвигот на Дарко и 
Илија во Бари до сензационал-
ниот успех на Горан во Мадрид, 
минаа 19 години. Македонија го 
чека својот четврти мускетар со 
шампионскиот пехар во рацете, 
а во ова издание на Лига на шам-
пионите, таква шанса ќе има само 
Аријан Адеми. █

Браќата Бабунски, Илиев... генерацијата што 
доаѓа има штоф за европски трофеј

Пандев се круниса во наjголемиот европски фудбалски храм
што може да се пофали дека го имал 
во своите раце највредниот клупски 
трофеј во Европа. Подоцна и Интер го 
освои Интерконтиненталниот куп, а 
Пандев се радуваше на оваа титула, 
како што се радуваа Панчев и Најдоски 
19 годи-
ни прет-
ходно.

Во новото издание 
на Лигата на 
шампионите игра 
само еден македонски 
репрезентативец, Аријан 
Адеми, кој е капитен 
на Динамо Загреб. 
Фудбалер кој посакува 
реприза на подвизите 
на Дарко Панчев, Илија 
Најдоски и на Горан 
Пандев, трилингот 
македонски асови кои 
го освоија највредниот 
европски клупски трофеј. 
Македонија веќе шеста 
сезона го чека четвртиот 
мускетар со популарниот 
„ушко“ во рацете

Панчев и Најдоски го  
пробија мразот во Бари

МАКЕДОНЦИТЕ И ЛИГАТА НА ШАМПИОНИТЕ

Пишува | Зо ран По пов ски

|  ФУДБАЛ
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СÈ Е ИСТО, ПА И НЕА ЈА ИМА

Здраво телефанатици. Истовремено, супер, интересно и трагично во Македонија е што работите 
што ги пишувате се безвременски. Супер затоа што делото ви е безвременско, интересно затоа 
што во работи што сте ги пишале пред десет години, може да се пронајдете и денес, трагично 

баш од таа иста причина.

Во случајов, си прочитав еден од првите мои текстови за теветекава, напишан некаде пред 
малку повеќе од две години. Таму зборувам за жените што мислат дека ја имаат истата болест ко 

Бенџамин Батон. Ама не сфаќаат дека тоа, е сепак, болест.

Жени што упорно сакаат да се на телевизија, а со години немаат оставено ништо посебно од 
себе. Со години си се провлекуваат со својата безличност. И на ниедна не ѝ текнало дека, еј, 

телевизиите може да ти понудат, ама замисли, ти можеш и да одбиеш.

Баш во тој текст и меѓу тие примери на парамециуми (не велам амеби, зашто тие барем постојано 
си го менуваат изгледот, не се постојано нозе) ја набројав и денешнава моја болка.

Конечно се врати еден одличен квиз на програмата, па и тоа мораше да се запусти со водителка-
та. Кај може сè да е во ред, многу убаво ќе ни дојде наеднаш, кај сме ние така навикнати. 

Со истата таа глупава, разбушавена фризура од ерата на дискоклубовите, со истиот тој надраз-
лив глас и со истите фрази, со истата таа „како можеше во 2015 година да купиш таква“ облека.

Ако не ви текна досега, не ви кажувам која е и на која телевизија, пуштете малку, гледајте квиз, 
размрдајте го мозокот. И онака еден ни е.

Малиот брат

ТВТЕКА

█  18 септември 1944 год.

 Германските единици 
повлекувајќи се од  Гр-
ција упаднале во Струмица, 
но не успеале да воспоста-
ват окупаторска власт, ниту 
да ги оневозможат орга-
ните на народната власт 
да ја извршуваат својата 
должност.

█  20 сеп тем ври 331 пр.н.е.

 На реката Тигар, во Месо-
потамија, војската на Алек-
сандар Македонски  се 
судрила со главнината 
на персиската војска на 
царот Дариј III. Персијците 
имале околу милион вој-
ници, а Александар Маке-
донски помалку од 50.000. 
Овој судир во историјата 
е познат како „Битка кај 
Гавгамела“.

█  22 сеп тем ври 1862 год.

 Американскиот прет-
седател  Абрахам Лин-
колн  објавил декрет 
според кој од 1 јануа-
ри 1863  година на сите 
американски робови им 
се дава целосна слобо-
да. Тоа било резултат од 
долготрајната борба на 
прогресивните сили на 
Американската граѓанска 
војна, кој барала брза и 
неодложна акција за ос-
лободување на обеспра-
вените црнци.

█  23 сеп тем ври 1903 год.

 Над селото  Цапари, 
на Пелистер, се водела 
последната востаничка 
битка (Пелистерска битка) 
во Битолско, во времето 
на Илинденското воста-
ние. Во борбата против 
османлиската војска за-
гинале 48 востаници.

█  24 сеп тем ври 1908 го д.

 Во Солун, во кафеаната 
„Бошњак-ан“, терори-
сти-платени врховисти 
извршиле неуспешен атен-
тат врз големиот македон-
ски револуционер  Јане 
Сандански. При атентатот 
две лица од придружбата 
на Сандански биле смртно 
погодени.

ВРЕМЕПЛОВ

Што ќе се случи ако земјата се
врти 30 пати побрзо?
– Ќе има плата секој ден,  

а жените ќе искрварат.

Влегува Трпана кај директорот:
– Директоре, ќе сакате да ми 

позајмите 100 евра ќе ви ги 
вратам кога ќе можете!

Наброј 5 диви животни.
- Волк, лисица и три мечки!

Што е тоа што им се случува 
секој месец на жените и 
завршува за 5 – 6 дена?

– Платата на мажот…

Мајката го бања малиот Трпе.
Овој си ги пипа тестисите:
– Мамо, мамо, ова ми е 

мозокот!?
– Сè уште не, сине!

Katica Janeva feeling special

Шо кога имав 5ка по Географија, тие што имаа 
2ки го прошетаа цел свет.

Досадна си ко реклама на YouTube.

на 25 не си премлад за да бидеш родител туку 
пресиромашен.

Совет како собата да ви изгледа почисто: Изгасете 
светло...
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98_III
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%98_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%98_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/1863
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8


СОСТОJКИ:

• 1 шол ја (250 гра ма)  
ин те грал но  
браш но

• 3 шол ји (750 гра ма)  
бе ло браш но

• 1 сув ква сец

• 5 ла жи ци ме лен  
су сам

• мал ку сем ки од  
сон чог лед

• 60 гра ма рас то пен  
пу тер (по жел ба)

• 180 мл јо гурт 

• 1 ча ша во да  
(око лу 200 мл)

# Од си те со стој ки за ме се те те сто. Оста ве те го да на рас не око лу  
по ло ви на час. 
 
Расп ле скај те го во та ва та. Пе че те го на 200 сте пе ни око лу 30 ми ну ти. 
 
Раз ме рот ме ѓу бе ло то и ин те грал но то браш но за ви си од ва ши те  
на ви ки на ја де ње.

ПОДГОТОВКА: 

КуJнски тефтер

Ин те гра лен  
леб со сем ки
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