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НАСТАН НА НЕДЕЛАТАВОВЕД

Визија за провизија –  
програма по мера на СДСМ

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Командите на Џорџ 
Сорос за САД и за ЕУ

ВИСТИНСКАТА МОЌ НА ОТВОРЕНОТО ОПШТЕСТВО

Колкав е капацитетот и кол-
каво е вистинското влија-
ние на магнатот Џорџ Со-

рос и на неговата фондација на 
регионалните и на глобалните 
текови „Отворено општество“, 
најдобро може да се види од 
текстот на влијателниот аме-
рикански весник „Вашингтон 
пост“, објавен минатата недела, 
во кој се зборува за електронска-
та порака испратена од магнатот 
до Хилари Клинтон.

Од пораката станува повеќе од 
јасно дека македонската влада 
има сериозен противник во фон-
дацијата „Отворено општество“, 
која од независноста се обидува 
и успева да влијае на македон-
ската политика. Пораката до 
Клинтон покажува уште две 
работи, прво дека протежето 
на Сорос во Македонија, лиде-
рот на СДСМ, Зоран Заев, е само 
кукла во рацете на големиот 
бизнисмен и дека Сорос, како 
во Тирана така и во Скопје, 
под своја контрола има добро 
организирана група луѓе, која 
според него, може да „направи 
независна анализа“. Едното од 
барањата на Сорос од тогашна-
та државна сек ретарка на САД, 
кое бара силен притисок врз то-
гашниот премиер на Албанија, 
Сали Бериша, и врз лидерот на 
опози цијата, Еди Рама, може 

да се протолкува како случајно 
поклопување на анализите на 
Сорос и на САД, но второто ба-
рање што е исполнето подоцна, 
покажува дека Сорос има неве-
ројатно влијание врз главните 
светски центри на моќ.

Само три дена по неговиот пред-
лог за специјален пратеник на 
ЕУ во Албанија да се испрати 
словачкиот дипломат Мирос
лав Лајчак, тоа се случи. Дали 
Лајчак од страна на баронесата 
Ештон, која тогаш беше висок 
претставник на ЕУ за надвореш-
на и безбедносна политика беше 
избран по интервенција на САД 
или како одлука на ЕУ, е помалку 
важно. И во двете опции изгле-
да застрашувачки тоа што Сорос 
или индиректно преку САД или 
директно со европските лидери 
може да влијае на избор на спе-
цијален пратеник на Унијата. Спо-
ред „Вашингтон пост“, пораката 
на Сорос до Клинтон укажува на 
силни врски меѓу еден од канди-
датите за иден претседател на 
САД и донаторите како банкар-
скиот могул со унгарско потекло. 
Иако во електронската порака 
на Сорос до Клинтон никаде не 
се споменува Македонија, ако 
се прави аналогија со Албанија, 
повеќе од извесно е дека и наша-
та земја била дел од преписките 
меѓу нив двајца, но и од препис-

ките со други високи европски 
претставници секогаш кога во 
земјава имало политичка криза. 
Информациите за тоа дали има-
ло и други претставници на ЕУ 
избрани по препорака на Сорос, 
кои биле медијатори во македон-
ските кризи, најверојатно има во 
другите електронски пораки на 
Сорос. Во нив, најверојатно, има 
и податоци дали македонските 
кризи секогаш биле спонтани 
или некои од нив се производ 
на групата, која според нивниот 
газда, е подготвена да направи 
„независна анализа“ или други 
потребни чекори секогаш кога 
е тоа потребно. █
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 СДСМ ја покажа „Визија за Ма-
кедонија“. По којзнае кој пат 
опозицијата презентираше 
програма со многу зборови, 
фалби и ветувања, но без кон-
кретни проекти, решенија и 
рокови. Детали што се основа 
на која било политичка плат-
форма за каква било кампања. 
Освен за кампањите на Со-
цијалдемократскиот сојуз на 
Македонија. Не е ни чудо што 
сите кампањи на СДСМ оста-
нуваат да се паметат само по 
погрешно избраните слогани. 
Времето на Црвенковски го 
одбележа „(По)беда за Маке-
донија“, а неговите наследни-
ци, Заев и Шекеринска, ќе ги 
паметиме по „(Про)визија за 
Македонија“.

	Во обид да им парира на кон-
кретните мерки на ВМРОДПМ-
НЕ, Заев презентираше „пет 
столба“ на кои се темели про-
ектот, а кои најавуваат враќање 
на средната класа, помали да-
ноци за сиромашните, државна 
помош за развој на домашните 
компании. Но, на презентација-
та не даде одговори на пра-
шањата како и во кој времен-
ски период планира да го 
реализира тоа? Дали освен 
најавите за укинување актуел-
ни проекти, уривање градби и 
за бркање на административ-
ците има и план како да го по-
добри образованието, што 
планира да изгради, како да ја 
намали невработеноста?

	Заев не изнесе став за актуел-
ните владини мерки како што 
се зголемување на платите, 
пензиите, бесплатно образо-
вание, градење автопатишта, 

градење нови училишта, ре-
конструкции и изградба на 
нови болници и инвестиции 
во здравството, за проектите 
за вработување, за субвенции 
на земјоделците, лозарите, 
сточарите... Ќе ги укине или ќе 
ги продолжи? Не се изјасни 
ниту дали ќе ја промени поли-
тиката кон странските инвес-
титори и во која мера? Најпо-
сле, ќе останат ли граѓаните 
без сето ова што го добија од 
оваа власт или ќе ги признае 
проектите како успешни?

	Опозиционерите и нивните 
аналитичари фрлаат со дрва 
и со камења по зголемувањето 
на пензиите. Едни ги исмеваат 
пензионерите што го поз-
дравуваат потегот на владата, 
други се противат на одлуката 
за линеарно покачување со кое 
тие со пониски примања до-
биваат процентуално поголе-
мо зголемување. Никој од нив 
не кажа дали СДСМ планира 
да им ја зголеми пензијата во 
април во случај да победи на 
изборите и која е достоинстве-
ната сума што ќе им ја обезбе-
ди за подобрување на живот-
ниот стандард? Дали и 
пен зионерите се вклучени во 
проектот за средната класа 
или ова се однесува само за 
кланот Заеви и за нивните 
блиски соработници?

  Во СДСМ се свесни дека немаат 
визија што да прават сами со 
себе, а не со Македонија. Јасно 
им е дека ја немаат поддршка-
та од граѓаните и дека амбаса-
дорите нема да може да гласа-
ат за нив на избори. Затоа, сега 
место да се борат да привлечат 

гласови на своја страна, тие со 
сите сили се обидуваат да ја 
намалат поддршката на 
ВМРОДПМНЕ. Затоа се инсис-
тира да се скрати правото на 
глас на дијаспората, се бара 
блокирање на институциите, 
запирање на субвенциите, про-
ектите, инвестициите...  

  	Сепак, Заев и Шекеринска се 
лажат ако мислат дека „прија-
телите од надвор“ ќе ги пове-
дат на штитот во конечна из-
борна победа, затоа што никој, 
па дури ни тие моќници не 
можат да ги амнестираат од 
одговорност за аферите со про-
визиите. Ниту од правна, а 
уште помалку од морална од-
говорност. Јавноста нема да 
престане да бара одговори за 
провизијата од телеком за 
обезбедување монополска по-
зиција на македонскиот пазар 
во 2005 година, за провизијата 
од договорот меѓу Владата на 
РМ со „Мајкрософт“, за месеч-
ните кирии од 5.000 евра, за 
соработките со странските 
служби, за вмешаноста на 
странските амбасадори, за ури-
вањето на безбедносниот сис-
тем и на легитимниот државен 
поредок, за провизиите на 
сметките на Вицето, за Глобал 
и за десетиците сомнителни 
тендери во Струмица.    



Д а ли се ра бо ти за план спо ред 
кој Ма ке до ни ја в го ди на во 
Пол ска ќе би де при ме на под 

устав но име, да ли НАТО се под го тву
ва ат да ис пра ти по ка на за Ма ке до
ни ја без да че ка са мит, да ли САД се 
под го тву ва ат да из вр шат при ти сок 
врз вла да та на Ци прас за да при фа ти 
пра вед но ре ше ние за две те стра ни, е 
по мал ку важ но. Нај важ но е да ли САД, 
ко неч но, ја при фа ти ја од лу ка та на 
Ме ѓу на род ни от суд на прав да та во 
Хаг ка ко ре ал ност и, во оп што, да ли 
раз браа де ка Гр ци ја не смее да го 
иг но ри ра сво јот пот пис на при вре
ме на та спо год ба и ме ѓу на род но то 
пра во и во исто вре ме да об ви ну ва 
за ире ден ти зам. За САД не е по мал ку 
важ но во ера на за си лен при ти сок 
од Ру си ја, Гр ци ја да доз во ли влез на 
Ма ке до ни ја во НАТО и со тоа да го 
ста би ли зи ра це ло то јуж но кри ло на 
али јан са та. За вна треш на та ста бил
ност во Ма ке до ни ја со еден ва ков 

че кор и за на ма лу ва ње то на ет нич
ки те и вер ски тен зии во ре ги о нот, 
во оп што не тре ба да се збо ру ва.

За мал ку по ве ќе од сто де на, иа ко на
ви дум не по вр за ни, во Њу јорк, на мар
ги ни те на Ге не рал но то со бра ние на 
Обе ди не ти те на ции, во Ва шин гтон и 
во Ати на се слу чи ле не кол ку на ста ни 
што зас лу жу ва ат се ри оз на ана ли за. 
Ин си сти ра ње то на САД да ја по ка нат 
Ма ке до ни ја на ме ѓу на род ни сред би 
под неј зи но то устав но име за грч ки те 
наб љу ду ва чи е се ри о зен сиг нал де ка 

не се отка жу ва ат од од лу ка та за приз
на ва ње на устав но то име до не се на во 
2004 го ди на. Еден од нај до бро ин фор
ми ра ни те грч ки ме ди у ми, вес ни кот 
„Ка ти ме ри ни“, по ви ку вај ќи се на тај ни 
дип ло мат ски до ку мен ти об ја ви де ка 
од сре ди на та на ју ли Гр ци ја е сил но 
воз не ми ре на од од не су ва ње то на САД 
и осо бе но од по мош нич ка та на др жав
ни от се кре тар за Евро па, Ви кто ри ја 
Ну ланд, ко ја стои зад не о дам неш на
та по ка на на Ма ке до ни ја во ОН под 
устав но име. Ка ти ме ри ни об ја ву ва 
де ка грч ки те ам ба са до ри во Скоп је и 

ОД ШТО СЕ ПЛА ШИ АТИ НА?

Ми на та та не де ла на овие стра ни ци ста на збор за  
по те гот на аме ри кан ска та ад ми ни стра ци ја, ко ја на  
ме ѓу на ро ден со бир про тив ис лам ски от те ро ри зам ја  
по ка ни Ма ке до ни ја под устав но то име и не по пу шти  
пред при ти со кот на грч ки те дип ло ма ти, кои по се ко ја  
це на са ка ле да би де ме при сут ни под при вре ме на та  
ре фе рен ца од ОН. И за тој на стан и за не кол ку дру ги  
мо же да се да дат раз лич ни оце ни, кои ѝ од го ва ра ат или 
не ѝ од го ва ра ат на Ма ке до ни ја, но ако се зе мат пред вид 
си те на ста ни по вр за ни во ед на це ли на, то гаш се до а ѓа  
до зак лу чок де ка на ре ла ци ја Ати на - Скоп је - Ва шин гтон  
се слу чу ва не што се ри оз но што јуж ни от со сед го  
пра ви иск лу чи тел но нер во зен

Пишува |  
Горан Момироски

Ма ке дон ски те по зи ции 
по твр де ни во Њу јорк

стра ни не ма ат по го ле ми за бе ле шки. 
Ма ке дон ска та стра на, во обид да не 
би де об ви не та де ка го ури ва про це
сот, за се га мол чи во вр ска со про це сот 
на гра де ње до вер ба, а Гр ци ја нај че сто 
во ин фор ма ци и те за ме ди у ми те и 
за дип ло ма ти те во Ати на ве ли де ка 
при чи на та за за сто јот во до го ва ра ње 
на мер ки те и во нив но то спро ве ду
ва ње е во Скоп је, ка де што сѐ уште 

КОЛУМНА

трае по ли тич ка та кри за. Всуш ност, 
грч ка та стра на овој ар гу мент го ко
ри сти се ко гаш ко га е при тис на та од 
ме ѓу на род на та за ед ни ца.

Во 1999 го ди на при чи на за за сто јот во 
пре го во ри те, спо ред грч ки те дип ло
ма ти, бе ше ко сов ска та кри за, во 2001 
го ди на и не кол ку го ди ни по доц на бе ше 
во е ни от конф ликт во Ма ке до ни ја , а 

Во сво јот го вор пред свет ска та 
асемб ле ја пре ми е рот Гру ев ски ре че 
де ка спо рот за име то тре ба ло вед
наш да би де ре шен ме ѓу со се ди те, 
парт не ри те и ид ни те со јуз ни ци, а 
не да трае ве ќе 22 го ди ни. Спо ред 
не го, пра ша ње то, иа ко прет ста ву ва 
мно гу ре а лен проб лем за ма ке дон
ски от на род, е вир ту ел но во сво ја та 
ос но ва и не ма ни ка ква ос но ва во 
ме ѓу на род но то пра во ни ту во акти
те на Обе ди не ти те на ции. За не го е 
не воз мож но не кој да нај де прав на 
оправ да ност за не го во то по сто е ње, 
сме та ма ке дон ски от пре ми ер.

Гру ев ски сме та де ка спо рот е про из
ве ден за да до не се по ли тич ки по е
ни и за да се дој де до ат мо сфе ра на 
конф ликт ност во ко ја би мо же ло 
да се ос тва рат не чии ре ги о нал ни 
ин те ре си, а во исто вре ме да се за
ба ват про це си те на сло бо да, де мо
кра ти ја и на па зар на еко но ми ја на 
Бал ка нот. Тоа што, ве ро јат но, Гр ци ја 
ја здо бо ли најм но гу во го во рот на 
Гру ев ски е спо ме ну ва ње то на ме
ѓу на род но то пра во ка ко ос но ва врз 
ко ја Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја мо же 
да се са мо и ме ну ва и да го име ну ва 
сво јот иден ти тет ка ко ма ке дон ски. 
Тој нај а ви де ка Ма ке до ни ја не ма да 
доз во ли спо рот да се ре ша ва над вор 
од ре зо лу ци и те на ОН или над вор 
од рам ка та да де на од свет ска та ор
га ни за ци ја. со што па ѓа ат во во да 
си те грч ки на де жи де ка Ма ке до ни ја 
ќе се сог ла си со ад хок ре ше ние до
не се но под при ти сок и над вор од 
ме ѓу на род но то пра во, не што што 
по стои ка ко оп ци ја во Гр ци ја. Тоа 
што Гру ев ски го оста ви ка ко мож
ност е евен ту ал но то име да би де 

одрж ли во, урам но те же но и за ем но 
при фат ли во, но са мо до кол ку со не
го не се нав ле гу ва во иден ти те тот 
на ма ке дон ски от на род. До кол ку 
та кво ре ше ние не мо же да се нај де 
се га и ако на Ма ке до ни ја ѝ се на
мет ну ва ре ше ние со кое ќе се пре и
ме ну ва ма ке дон ски от на род, то гаш 
спо рот ќе тре ба да че ка на по до бри 
вре ми ња и на но ви ге не ра ции. Ре
ше ни е то, спо ред ма ке дон ски от пре
ми ер, мо ра да би де пра вед но и тоа 
не ма да про из ве де по бед ни ци или 
по ра зе ни стра ни. Гру ев ски во Њу
јорк по тсе ти и на не го ви те оби ди да 
раз го ва ра ди рект но со сво јот грч ки 
ко ле га Ци прас, не што што прет ход
но го при фа ти Па пан дреу, а го од би 
Са ма рас. Во тој кон текст тој од Обе
ди не ти те на ции по ба ра да се вклу чи 
ди рект но во оби дот да се прид ви жи 
про це сот и да се дој де до ре ше ние, 
не што што об је ктив но е те шко ос
твар ли во за тоа што ОН не мо жат 
да обез бе дат ни ту спро ве ду ва ње 
пре су да од сво јот ор ган Су дот во Хаг, 
а не, пак, да се вклу чат во ди рект но 
ба ра ње ре ше ние. Ја ло ви те оби ди на 
по сред ни кот Ни миц во пос лед ни ве 
20 го ди ни нај до бро по ка жу ва ат де
ка ре ше ни е то со по средс тво на ОН 
е ре чи си не из вод ли во без во не го 
да се вклу чат САД и Гер ма ни ја, ка ко 
нај мо ќен европ ски фа ктор.

Гру ев ски: Спо рот за име то  
е вир ту е лен, Ма ке дон ци те  
ни ко гаш не ма да се отка жат 
од сво jот иден ти тет

во Ва шин гтон, Кри сто Па нај пу лос и 
Ха рис Ла ла кос, до сво и те ше фо ви во 
Ати на ис пра ти ле две пис ма спо ред 
кои САД вр ше ле при ти сок врз Гр ци
ја да се ре ши пра ша ње то за име то.

За Гр ци ја нај ло шо то сце на рио до 
кое мо же да дој де, а кое е мож но да 
се слу чи ако се су ди спо ред пис ма та, 
е САД да ја по ка нат Ма ке до ни ја да 
ста не член ка без да се че ка са мит. 
Спо ред вес ни кот, во та ков слу чај Гр
ци ја по втор но ќе ста ви ве то, со што 
отво ре но ќе се отфр ли пре су да та на 
су дот во Хаг, спо ред ко ја Гр ци ја не 
смее да го по вто ри тоа што го на
пра ви  во 2008 го ди на во Бу ку решт.

Стра вот во Гр ци ја е по го лем по ра ди 
те ле гра ма та од Скоп је ис пра те на 
во ју ли, ко га по ра ка та на Ну ланд, 
ко ја од Ма ке до ни ја ба ра да ја ре ши 
по ли тич ка та кри за за по тоа САД да 
се со о чат со пра ша ње то за име то, се 
пре тво ри во кош мар. Пред сѐ, за тоа 
што САД, кои  во не кол ку на вра ти 
прет ход но ѝ по мог наа на Гр ци ја да 
ги за вр ши пре го во ри те со ЕУ и со 
ММФ за фи нан си ска та по мош, има
ат на чи н ка ко да го за тво рат пра
ша ње то за име то. За гри же но ста на 
Ати на е уште по го ле ма за тоа што 
та му во вра ќа ње то на ма ке дон ска
та опо зи ци ја во пар ла мен тот и во 
про дол жу ва ње то на ре фор ми те се 
пре поз на ва аме ри кан ски план, кој е 
под др жан од ЕУ и кој тре ба да за вр
ши со влез на Ма ке до ни ја во НАТО. 
Грч ка та дип ло ма ти ја е за гри же на и 
од од не су ва ње то на аме ри кан ски от 
Стејт де парт мент ка де што на сред
би те што ги имал грч ки от ам ба са
дор во ју ни не му би ло ве те но де ка 
Ма ке до ни ја ќе оста не на мар ги ни те 
на са ми от што ќе се слу чи на про лет 
во Пол ска. По зи ци ја та на аме ри кан
ска та дип ло ма ти ја е де ка во Вар ша
ва мо же да се слу чи сѐ.

Кој ги тур ка под те пих 
мер ки те за до вер ба

Па ра лел но со тај на та дип ло ма ти
ја, ко ја, нај ве ро јат но, во нај го лем 
дел се во ди на ре ла ци ја Ва шин гтон 
– Ати на, ме ѓу два та со се да не ма 
ни ка кви по ме сту ва ња и по крај оп
ти миз мот што во март го на мет на 
но ви от ми ни стер за над во реш ни 
ра бо ти на Гр ци ја, Ко ѕи јас. Од то гаш 
по ми наа ре чи си се дум ме се ци, а 
до де нес не ма ни ка кви по ме сту
ва ња во од нос на ли ста та на мер ки 
за гра де ње до вер ба за кои две те 
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по тоа, ко га ќе се нај деа во не бра но, 
Гр ци те ја ко ри стеа и те ри то ри јал на та 
по дел ба во 2004 го ди на, а од 2006 го ди
на на ва му нив но оми ле но оправ ду ва ње 
се че сти те из бо ри што, ра ка на ср це, се 
слу чу ва ат и во две те зем ји.

Ка ко и да е, пе си ми стич ки те ин фор
ма ции што до а ѓа ат во Ати на од нив
ни те дип ло ма ти, осо бе но од тие од 
САД, са мо до пол ни тел но ќе го за ба ват 
про це сот на спро ве ду ва ње на мер ки
те за до вер ба, кои пр вич но тре ба ше 
да раз ре шат одре де ни пра ктич ни 
пра ша ња и да соз да дат по до бра рам
ка за ре ша ва ње на спо рот за име то. 
Ако се ин фор ма ци и те и ана ли зи те 
точ ни, не тре ба да оче ку ва ме на ско
ро мер ки те да ста нат ре ал ност, ту ку 
обрат но, Гр ци ја да ја ко ри сти се ко ја 
мож ност да об ви ну ва за ире ден ти зам 
за да соз да де до пол ни тел на тен зи
ја во ко ја, об је ктив но, не мо же да се 
во дат ни ка кви, а не, пак, су штин ски 
раз го во ри за бол но то пра ша ње. Освен 
до кол ку САД не про це нат де ка спо рот 
за име то ја за гро зу ва ста бил но ста на 
ре ги о нот и де ка гло бал ни те ин те ре си 
на Ва шин гтон не сме ат да за ви сат од 
не чии емо ции.

На Гр ци ја ѝ пре чи  
ре ал но ста

Ка ко но во на ста на та та нер во за во 
Гр ци ја ќе би де ма ни фе сти ра на кон 
Ма ке до ни ја нај до бро мо же ше да се 
ви ди по го во рот на ма ке дон ски от 
пре ми ер пред Ге не рал но то со бра ние 
на Обе ди не ти те на ции. Иа ко Гру ев ски 
за Гр ци ја го во ре ше ка ко за иден со јуз
ник и во ни ту еден дел не ја на пад на 
ди рект но, дел од најв ли ја тел ни те ме
ди у ми и пар ти ја та што е вто ра спо ред 
си ла та, Неа де мо кра ти ја, го во рот го 
прог ла си ја за про во ка ци ја. Кол ку те
шко ќе би дат спро ве де ни мер ки те за 
до вер ба без аси стен ци ја од ОН и од 
САД мо же да се ви ди од тоа што за 
Гр ци ја е проб лем тоа што Гру ев ски 
на Ист Ри вер го во ре ше за ре ал но

ста во ко ја ние сме Ма ке дон ци, кои 
го во рат ма ке дон ски ја зик и жи ве ат 
во др жа ва со устав но име Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. И тоа што по ве ќе од 130 
зем ји ја при фа ти ле таа ре ал ност. Иа
ко вла да та на СИРИЗА не ре а ги ра ше 
ди рект но, таа пре ку др жав на та но
вин ска аген ци ја пра ти јас на по ра ка 
де ка нер во за та е го ле ма. Спо ред АНА 
– МПА, Гру ев ски не оста вил ни ка ков 
про стор за по ме сту ва ње од по зи ци и
те за име то, од нос но не нај а вил де ка 
Ма ке до ни ја мо же да по пу шти во за
шти та на сво јот иден ти тет. Се раз би
ра, ма ке дон ска та вла да со ни што не 
ре а ги ра ше на грч ки те ко мен та ри со 
кои, пра ктич но, се од зе ма ос нов но то 
чо ве ко во пра во на по е ди не цот и на 
це ла ед на на ци ја, да се на ре ку ва ка ко 
што са ка. █

КОЛУМНА

Раз го ва ра ше | На ум Сто ил ков ски
Фото | Александар Ивановски
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█ Во не кол ку Ва ши ин терв јуа и 
на ста пи низ пос лед ни те го ди-
ни пред ви до вте из вес ни на ста-
ни. Ма ке до ни ја во мо мен тов е 
во оче ку ва ње на ре зул та тот на, 
ка ко што ре ко вте, хи сте ри ја та 
на еден ко до шки мен та ли тет. 
Тоа го по со чи вте во фе вру а ри, 
ко га до да до вте и де ка из бо ри-
те, ка ко столб на де мо кра ти ја-
та, би ле ис по га не ти, а и де ка 
опо зи ци ја та е во обид да се 
ис по га ни и тре ти от столб на 
де мо кра ти ја та, а тоа е судс тво-
то. Во тој кон текст, ка ко го тол-
ку ва те До го во рот од Пр жи но?
ГЕОРГИЕВСКИ: Пр ви от ус лов 
за да ја сог ле да те по ли тич ка
та си ту а ци ја во рам ки на тоа 
што се слу чу ва се га, во рам ки 
на нај а кту ел но то, во тоа што бо
ли, е да го гле да те фе но ме нот 
на до маш на та по ли ти ка ка ко 
са мо еден дел, а ко га се ра бо ти 
за Ма ке до ни ја, ка ко ед но сит но 
дел че од гло бал ни те на ста ни. 
А све тот е во го ле ма тран зи ци

Пре го во ри те  
во Пр жи но се 
бан ди ти зам

Не сум ана ли ти чар, ту ку чо век што мис ли по ли тич ки, ка ко и се-
кој чо век. Ако не мис ли те по ли тич ки, не ма ка ко да мис ли те, ве ли 
Љу би ша Ге ор ги е ски, еми нен тен ма ке дон ски ре жи сер и драм ски 
пи са тел, но и кан ди дат за пре тсе да тел на др жа ва та, пре тсе да тел 
на Со бра ни е то, ам ба са дор во две ми сии, ко лум нист. За ин си сти-
ра ње то ди јас по ра та да не гла са, Ге ор ги ев ски е де ци ден де ка тоа 
е ге но цид на иде ја

ИН ТЕРВ ЈУ | ЉУ БИ ША ГЕ ОР ГИ ЕВ СКИ

ја. Чо веш тво то е преп ла ше но 
од сопс тве ни от зак лу чок де ка 
ре ши ло да се са мо у бие. А тоа е 
лу ди ло, са мо у ни шту ва ње. Си те 
сме преп ла ше ни од тоа, но не
моќ ни сме да сто ри ме не што. 
Од се та таа преп ла ше ност и од 
ре ше но ста да се са мо у ни шти ме, 
про из ле гу ва таа хи сте ри ја, сè 
што на бро ја вте. 

Во све тот се слу чу ва де ком по зи
ци ја, др жа ви те се де ком по ни ра
ат, на ци о нал ни те су ве ре ни те ти 
се де фор му ли ра ат, мно гу од нај
сил ни те др жа ви се отка жу ва ат 
од су ве ре ни те тот. Што е Европ
ска та уни ја, што е НА ТО? Тоа 
се др жа ви што се отка жа ле од 
сво јот су ве ре ни тет, од сво ја та 
сло бо да на дејс тву ва ње, за да се 
здру жат. Во таа на со ка, тие што 
са ка ат све тот да се де ком по ни ра, 
да за мре на ци о нал на та др жа
ва, кор по ра ти виз мот, на о ѓа ат 
мо ду си од на тре за др жа ви те 
да се де ком по ни ра ат. Од нос но, 

ин сти ту ци и те да се ли шат од 
ле ги тим ност. Кај нас, да дој де
ме до ко до ши те, има од лич на 
поч ва за тоа. Кај нас има кри за 
на ко до ши те. Ко до ши има, ама не
ма ра бо та за нив. Страш но е тоа 
ко га ко до шот не ма гос по дар, тој 
не го чув ству ва сво јот иден ти
тет. И се га ги гле да ме, из ле гоа на 
де мон стра ции, ја на ко до ши ја ба
рем по ло ви на др жа ва, гла сот да
ден за акту ел но то ра ко водс тво 
на др жа ва та. Тоа е ед на ужас на 
хи сте ри ја. Во еден мо мент ви каа: 
„Убиј ци, убиј ци“. И тоа ме не ми 
заз ву чи ка ко ко га лов џи ски те 
ку чи ња ќе на ми ри са ат крв, ко
га ќе го до не сат ди ве чот пред 
пу шка, а ла ве жот се пре тво ра 
во стра шен пи скот. На ми ри са
ле крв. Та ка, тоа здру же ние на 
ко до ши на ми ри са крв. Иде ја та 
бе ше да се за кр ви ме.

█ Во март пре ду пре ди вте де ка 
цел та на на ши те не при ја те-
ли е да се за мра зи ме.  Се ус пеа 
ли во тоа?
ГЕОРГИЕВСКИ: На ши от на род 
е чу ден на род, пре дол го бил во 
ропс тво за да е на и вен. Мо же 
да се за кр ви ме ѓу се бе, но те
шко. Не вр ви, не сме тој мен
та ли тет. Сме не ма ле гра ѓан ска 
вој на. Сме не ма ле клас на вој на. 
Не ма ме тра ди ци ја за тоа. Ние 
сме не ма ле ге но цид ност, ба рем 
во оваа Вар дар ска Ма ке до ни ја. 

Во све тот се 
слу чу ва де-

ком по зи ци ја, 
др жа ви те 
се де ком-
по ни ра ат, 

на ци о нал ни те 
су ве ре ни те ти 
се де фор му-
ли ра ат, мно гу 
од нај сил ни те 

др жа ви се 
отка жу ва ат од 
су ве ре ни те тот
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Се га, мно гу од но си се за ла ди ја, 
но тоа по ми на. Кла си чен ме тод 
е раз де ли, па вла деј, но кај нас 
тоа не ус пеа, да ус пе е ше ќе бе
ше ка та стро фа, до се га не ма ше 
да по сто и ме. Не ма ше до вол но 
кри тич ка ма са за тоа. Да се рас
ка ра ме, за тоа сме ца ре ви. Но, 
ни ко гаш не дош ло до за кр ву
ва ње и до ин тра ет нич ка вој на.

█Да ли се то тоа за кр ву ва ње, хи-
сте ри ја, ко до ше ње, нè вра ти 
„на Тр пе и на Трај че“?
ГЕОРГИЕВСКИ: Тр пе ли во ста бе
ше пре суд на. Не са кам да сум ра
ди ка лен, но не ко гаш мо ра да се 
би де та ков. На ша та де мо крат ска 
ре во лу ци ја не се слу чи до вол но 
ефи кас но. По по вод атен та тот 
на Ки ро Гли го ров, од то гаш на
та ДБК ре коа де ка се акти ви
ра ни си те 20 ил ја ди акти ви сти 
 чи тај ко до ши  во истра га та. 
Во кам па ња та во 1994 го ди на 
го во рев ме де ка има 12 ил ја ди 
ко до ши во Ма ке до ни ја. Јас го 
го во рев тоа со бла га авто и ро
ни ја, де ка пре те ру вам и со свест 
де ка без по ли тич ки да се пре те
ру ва се па ѓа на из бо ри. А по тоа 
са ми те си приз наа де ка има 20 
ил ја ди ко до ши. Па прес ме тај те 
кол ку се 20 ил ја ди ко до ши на 
два ми ли о на гра ѓа ни. Ко га бев 
ам ба са дор во Бу га ри ја, до де ка 
бев та му, до жи ве ав нај мал ку два 
не ус пеш ни бра на на лу стра ци ја. 
Но ви на ри те пи шу ваа де ка не е 
воз мож но во Бу га ри ја да се спро
ве де лу стра ци ја би деј ќи си те се 
ко до ши. Ние то гаш се сме ев ме, 
но со ед но чув ство де ка и кај нас 
има ше мно гу.

█ Ка ко ја оце ну ва те лу стра-
ци  ја та кај нас, ете за вр ши тој 
про цес?
ГЕОРГИЕВСКИ: Не, тој поч на и 
за вр ши, но ју риз дич ки. Не би 
зна ел да ка жам да ли е до бро 
што за вр ши. По ли тич ки е до бро 
што се амор ти зи ра омра за та, ло
ши те спо ме ни. За ва кви зем ји 
ка ко на ша та се кој по тег за ола
ду ва ње на стра сти те е до бар за 
раз ум. Во тој ас пект е до бро што 
се пре ки на. Но пра ша ње е да ли 
тој про цес е пре ки нат де фа кто. 
Кол ку од нив оста наа. Не мо же 
200 или 300 лу ѓе да др жат цел 
еден ре жим 40 го ди ни и по ве ќе. 
Не сум си гу рен де ка е до бро, но, 
во прин цип, е до бро. Но, пак ќе 

се отво ри, тоа е ракра на, мо ра 
да се очи сти, но ду ри со сме на 
на ге не ра ции. Што ќе пра ви те со 
чо век што има 70 го ди ни де нес? 
Не ма да би де на функ ци ја, и? Не 
мо же те ни што, мо же те са мо да 
се из жи ву ва те. За ме не, во деч ка 
иде ја е иде ја та на Исус, тре ба да 
се про сти. И од тој ас пект е до бро 
што се пре ки на со лу стра ци ја та. 
Тоа е еден вид пре мол че на ам не
сти ја. Акт на ми лост. Прав нич
ки, па и по ли тич ки гле да но, пак, 
тре ба да се иско ре ни. Би деј ќи се
кој што ќе на у ми да ни на ште ти 
ќе троп не на нив на вра та, па и по 
101 го ди на да има ат. Во пр ва та 
мо ја по ли тич ка кни га, во 1990 
го ди на, „По ли тич ка та ид ни на 
на Ма ке до ни ја“, на пи шав и се 
ци ти рав го ди на ва: „Ако са ка те 
да ја уни шти те Ма ке до ни ја, за 
таа за да ча од бе ре те Ма ке до нец“. 
Но, уба во то не што во си те овие 
на ста ни, во Пр жи но и во це ла та 
кри за, е тоа што овој пат Ма ке
до не цот за таи ка ко ко дош. Тоа е 
па ра до ксал но и тоа е пре крас но. 
Му про ра бо ти ду ша та и ре че  не!

█ Се то ова се слу чу ва ко га опо-
зи ци ја та ре чи си це ла де це ни ја 
не мо же да „се со бе ре“, уште од 
2006 го ди на. Вие тоа го пред ви-
до вте уште во 2005 го ди на, збо-
ру ва вте за рас ко л во ле ви ца та. 
Ако се ста ва ат си те проб ле ми 
под те пих, ќе из ле зат кро ко ди-
ли, по ра ча вте. Из ле гоа ли си те 
кро ко ди ли овие 10 го ди ни?
ГЕОРГИЕВСКИ: Не сум си гу рен, 
тие се мно же ле. Тие кро ко ди ли 
сè уште ќе из ле гу ва ат во Ма ке
до ни ја. Имам ап со лут но си лен 
впе ча ток, без сом не ние, де ка 
ко га бев ме исте ра ни од Со бра
ни е то и од вла ста во 1991 го ди
на, ка ко ВМРОДПМНЕ, то гаш 
се слу чи пер фид но пре дав ство. 
Ста ве те се на че ло на Ма ке до
ни ја за таа да не ста не др жа ва. 
Ако ги гле да те се га на на зад ра
бо ти те ќе ви ди те де ка ете ја на 
де ло то гаш на та вр ху шка. Таа и 
се га е на де ло, ка ко опо зи ци ја. 
А има ше за да ча да не на ста не 
Ма ке до ни ја, или да се ро ди со 
не ка ква ма на. Це ла ле ви ца на 
Ма ке до ни ја пла че ше ко га дој де 
пр во то приз на ние на Ма ке до
ни ја, па вто ро то, па тие тоа го 
до жи ву ваа со огром на тра у ма. 
Им се отво ра ше ра бо та. Не зна
е ја што да им ка жат на газ ди те. 

Но Ма ке до ни ја во скрес ну ва ше. 
Еден ми ни стер во пар ла мен тот 
ре че: „Ма ке до ни ја са мо стој на? Са
мо пре ку ме не мр тов“. Во на ши от 
пар ла мент; во тој во кој се га не 
се вра ќа ат де мо кра ти те. Ве лат: 
„Тре ба да ја вне се ме де мо кра ти
ја та во пар ла мен тот“. Но, не мо
жеш да вне сеш де мо кра ти ја во 
пар ла мен тот, тој е де мо кра ти ја.
 
█Мож но ли е и по 25 го ди ни да 
се по вто ру ва ат исти те ра бо ти?
ГЕОРГИЕВСКИ: Тоа не се кро
ко ди ли те. Ако не за ме си те еден 
леб ка ко што тре ба, тој ни ко
гаш не ма да би де леб. Се гаш на та 
власт мо ра да ис пра ва „кри ви 
Дри ни“, а тоа е страш но, мно гу 
те шко. Но мо же. Ко га ќе се за
ма ти ре ка та, таа те че мат на, но 
ќе се из би стри за тоа што те че. 
Ние на пра вив ме власт и др жа
ва во ко ја ре ка та те че. И тоа им 
пре чи на мно гу лу ѓе. Тие не се 
сла тко вод ни па стрм ки, тие се 
жа би, са ка ат жаб ја ци. А не да те
че во да та. На ши от чо век ре кол: 
„ако во да та ми не пре ку се дум 
кам чи ња, таа е за пи е ње“. Не 
зна ел за ла бо ра то рии, ни ту за 
ана ли зи, но ми не ли пре ку се дум 
кам чи ња, таа во да е за пи е ње. И 
мис лам де ка во да та ги ми ну ва 
пос лед ни те кам чи ња и ва ша та 
ге не ра ци ја ќе ви ди ед на би стра, 
из би стре на Ма ке до ни ја. За тоа се 
тие воз бу де ни. Ќе се до чи сти, ќе 
се ви ди што има ло вна тре.

█ Вие бе вте пре тсе да тел на Со-
бра ни е то, а и то гаш, по 2006 
го ди на има ше те а трал но сти.

ГЕОРГИЕВСКИ: Пар ла мен тот, по 
де фи ни ци ја, е те а тар. Има ди ја
лог на спро тив ста ве ни стра ни. 
Има ду ри и  дре со ви. Тоа е мо дел 
на мис ле ње. Дра ма тич но ста на 
се кој пар ла мент го во ри за не го
ва та ви тал ност. Тоа не бе ше мо ја 
зас лу га, ту ку на окол но сти те. 
Но, то гаш бев ме ви тал ни, се ка
рав ме и не одеа не кои лу ѓе во 
Пр жи но. Ка ра ни ци те беа до ма. 

█Пр жи но е ре зул тат на ед на 
ни за сред би, ли дер ски сред-
би, кои се слу чу ва ат со го ди-
ни. Учес тву ва ат нај го ле ми те 
пар тии, а по тоа пар ла мен тот 
са мо ги усво ју ва зак лу чо ци те. 
Ду ри и де ба та та изо ста ну ва.
ГЕОРГИЕВСКИ: Со по про сти 
збо ро ви, Пр жи но е си ту а ци ја во 
ко ја бан ди ти вле ту ва ат во про
дав ни ца и за ро бу ва ат пет де ца 
и ве лат дај те тол ку и тол ку па ри 
или ќе ги уби е ме де ца та. Што 
ќе сто ри те? Ќе им да де те па ри? 
Не. А, ќе пре го ва ра те ли? Мо ра 
да пре го ва ра те, за тоа што тоа е 
бан ди ти зам. Ќе ги оте па ат не ви
ни те лу ѓе. Во таа си ту а ци ја, вие 
ги пре поз на ва те рол ји те, ние 
мо рав ме да пре го ва ра ме. Ина ку, 
Пр жи но е ап сурд над ап сур ди те. 
Пр жи но е ба зи ра но на кон сен зус 
на че ти ри те нај го ле ми пар тии... 
Зна чи има нај го ле ми, го ле ми и 
по ма ли пар тии. По што се дру
ги те по ма ли? Де мо кра ти ја та не 
приз на ва по ма ла или по го ле ма 
пар ти ја, тоа е бол ше ви зам. Пр
жи но е бол ше ви стич ка иде ја, 
но иде ја во ко ја тре ба ше да се 
ком про ми ти ра по бед ни кот на 

из бо ри те. Би деј ќи мно гу се уси
лив ме, 10 из бо ри по ред. Евро па 
не мо же да го раз бе ре тоа. Во кој 
Устав пи шу ва „спе ци ја лен об
ви ни тел“? Зна чи Пр жи но приз
на ва де ка има не што по го ле мо 
од Уста вот, а тоа е ин те ре сот. А 
ка ко нај го ле ма пар ти ја, по не кој 
етич ки пра ви ла, по це на да за гу
би ме дел од нај вер ни те лу ѓе, да 
пре го ва ра ме. И тоа е страш но. 
На крај, од ре то рич ки при чи ни, 
се то тоа мо ра ше да се за вр ши 
со де мо кра ти ја или со гра ѓан
ска вој на. Со вој на не мо же ше, 
не ма ше кри тич ка ма са. Са кам 
да апе ли рам до нај вер ни те лу ѓе, 
мо рав ме да го на пра ви ме ова 
за тоа што ние сме од го вор ни 
за суд би на та на ма ке дон ски от 
на род. Би деј ќи ВМРО не е са мо 
по ли тич ка про гра ма, ту ку ге
нет ска про гра ма за се кој што се 
сме та за Ма ке до нец. 

█ Во пре го во ри те се ос по ру ва 
гла са ње то на ди јас по ра та. Вие 
и ка ко умет ник и ка ко дип ло-
мат има те ре ла ции со ди јас по-
ра та. Ка ко гле да те на таа иде ја?
ГЕОРГИЕВСКИ: Тоа не е иде ја, 
тоа е ети ка. Ма ке до не цот ни
ко гаш не бил не љу бе зен. Тие се 
или не се Ма ке дон ци? Ако не кој 
са ка да не ма ат пра во на глас, 
не ка ка же. То гаш мо же да се со
о чат со ед на дру га си ту а ци ја, 
„прет пр жин ска“, да го иро ни зи
рам Пр жи но. Па, мо же да ре че
ме: „во оп што не са ка ме да из ле
зе ме на гла са ње, еве гла сај те си 
са ми“. И ние сме Ма ке дон ци, и 
ние сме ди јас по ра. Зо што да ги 
де лат Ма ке дон ци те на ва кви, 
та кви, она кви? Тоа е ге но цид на 
иде ја, опас на иде ја. Та ка ве ли 
„Злат на зо ра“ во Гр ци ја. Де ка не
ма Ма ке дон ци, а ако има тре ба 
да ги не ма. Ако ние се бо рев ме 
на ши те од Ав стра ли ја, ко га ќе 
се вра тат во Ма ке до ни ја, да ја 
до би ва ат пен зи ја та од та му, зо
што да не ма ат пра во на глас. Па, 
тоа е ди рект но оп струк ци ја. Тоа 
е зло у по тре ба на де мо кра ти ја
та. Не ма поз ло у по тре бен ре жим 
од де мо кра ти ја та. За тоа Сла вој 
Жи жек ве ли: „Плу ра лиз мот е 
нов об лик на фа ши зам“. Ере тич
ка мис ла, но ќе ја за пом ни ме. 
Тоа е прв об лик на фа шиз мот 
што се ја ву ва во Ма ке до ни ја, да 
се ре че де ка ди јас по ра та не ма 
пра во на гла са ње.

█ По втор но ќе Ве на вра там 
на ед но ин терв ју, да де но за 
„Ре пуб ли ка“, го во ри те за лу-
ди ло то ка ко бла гос лов во жи-
во тот, но и де ка го до ве ду ва 
во пра ша ње све тот, па до да-
ва те: „Кој свет? Овој свет, кој 
не ли чи на ни што во пос лед но 
вре ме“. До кол ку ла ни не Ви 
ли чел на ни што, ка ко Ви изг-
ле да де нес имај ќи го пред вид 
и тек стот што го за вр шу ва те 
се га, по све тен на те ро риз мот 
и на де мо кра ти ја та?
ГЕОРГИЕВСКИ: Пред сè, гле да
но фе но ме но ло шки, фи ло зоф
ски ако са ка те, све тот е та ков 
ка ко што го мис ли ме ние. Об
је ктив но, све тот не по стои. Тој 
по стои са мо во на ши те гла ви. 
Ако е све тот та ков, ние не чи
ни ме, не све тот. Ние го пра ви ме 
та ков. Тоа е са мо ед на ме та фо
рич на из ја ва. Ние мо ра ме да 
се по пра ви ме. Па па та ка жа не
што мно гу ин те рес но во аме ри
кан ски от кон грес: „Се кој чо век 
има ед но ме сто во ду ша та, кое 
е ме ко ме сто, ду шев но, чо веч
ко. Дај те да се обра ти ме на тоа 
ме сто, тоа ме сто ќе нè по у чи“. 
Кое е тоа ме сто? Тоа ме сто е 
ко га го гле дам сво е то вну че. И 
то гаш ми се акти ви ра тоа ме
сто. И то гаш сум не чо век, ан
гел сум. А ко га ќе го за бо ра вам 
тоа ме сто, тоа ќе за крж ла ви, ќе 
го сне ма и по тоа сум кр во лок. 
Мис лам де ка ос нов на та ди ле
ма што ќе ја ре ши суд би на та 
на це ла та пла не та е таа. Тре ба 
да се сов пад не, а тоа е Бож ја 
ра бо та, три, че ти ри, пет или 
де вет го ле ми лу ѓе, со го ле ми 
ср ца и го ле ми умо ви, и све тот 
ќе блес не ка ко сти хот на Ра цин: 
„Сил но свет нал ден“. И тоа по 
за ко ни те на слу чај но ста мо ра 
да се слу чи. Ако, пак, не се слу
чи тоа, све тот не ма ни ка ков 
из лез. Но све тот не е ство рен од 
Бо га за да про пад не од глу па ци. 
Без ог лед да ли се од Мур ти но 
или од Кур ти но. Зна чи, све тот 
е ство рен за да би де спа сен од 
ум ни те лу ѓе. Та ка ќе би де, јас 
ве ру вам во тоа. Та ков свет и 
та кви лу ѓе мо ра да се сов пад
нат и да би дат парт не ри, ка ко 
што се сов пад наа и Чер чил, и 
Руз велт, и Ста лин, нај го ле ми те 
не при ја те ли ме ѓу се бе, се со ста
наа за да го спа сат све тот. Не 
од Хит лер, ту ку од глу по ста. █

ИНТЕРВЈУ

Пр жи но е 
си ту а ци ја во 
ко ја бан ди ти 
вле ту ва ат во 
про дав ни ца 
и за ро бу ва ат 

пет де ца и 
ве лат дај те 

тол ку и тол ку 
па ри или ќе 
ги уби е ме 

де ца та. Што 
ќе сто ри те? 

Ќе им да де те 
па ри? Не. А, 
ќе пре го ва-

ра те ли?

Ко га ќе се 
за ма ти ре ка-
та, таа те че 
мат на, но ќе 
се из би стри 
за тоа што 
те че. Ние 
на пра вив-
ме власт и 
др жа ва во 
ко ја ре ка та 
те че. И тоа 

им пре чи на 
мно гу лу ѓе. 
Тие не се 

сла тко вод ни 
па стрм ки, 

тие се жа би, 
са ка ат жаб-
ја ци. А не да 
те че во да та



ви права да останат и родилките. Факт 
е дека и тогаш СДСМ имал прекрасна 
„Визија за Македонија“, остварена пре-
ку солена провизија од контроверз-
ниот Кондаминас. Токму од тоа конто  
се контаминирала половина влада на 
СДСМ, ДУИ и ЛДП. Од судбината, ве-
лат, не се бега. Судбината наречена 
телекомуникации. Така е и со овие 
партии, особено со првоспоменатата, 
на која телекомуникациите ѝ одат и ѝ 
„лежат“ одлично. Не случајно, и десет 
години потоа, партијата се занимава 
со телекомуникации. Во 2002 година 
дојде на власт со мала помош на при-
слушуваните телефонски разговори од 
„Големото уво“ и поголема од кризата и 

конфликтот во 2001 година. Во 
2005 година, очигледно одлич-
но и солено, го наплаќа својот 
телекомуникациски талент од 
новите унгарски сопственици, 
менува закони, оддржува моно-
поли и „дерење“ на сопствениот 
народ и е директен соиграч во 
отпуштањето на повеќе од 1.250 
работници во компанијата, за 
да во 2015 година, повторно се 
занимава со телекомуникаци-
ски проекти на прислушувани 
разговори со звучно име на т.н. 
бомби. Ќе биде ли Атила Сен-
дреи, сепак  Хунски? Камшикот 
божји за уривање на легендите 
за чесност и некорумпираност 
во врвот на СДСМ? Особено кога 
единствено нешто што му го 
нудите на народот е враќање 
на „слободата и демократијата“, 
а сето тоа базирано на вашата 

некорумпираност и чесност. Теш-
ко, кога истите тие солидно ги 
наплатиле работничките права 
на сопствениот народ...

Тројца со црвена,  
за еден со сина крв
Од друга страна, не е висти-
на дека СДСМ не вработувал. 
Во 2005 година, за тројца от-
пуштени во телеком, вработиле 
по еден свој. Коментарите по 
социјалните мрежи се јасни: 
„Лошо се испазариле. Па еден 
сдсмовец вреди колку најмал-
ку петмина обични смртници, 
нели?!“  Сепак, жално, но само 
еден со сина крв сменил тројца 
со црвена. За повеќе од 1.250 
отпуштени во зделката која ги 
наполнила џебовите на врхуш-
ката, никому ништо.

Случајот „Маѓар телеком“ има сериозен 
капацитет силно да ја разбранува не 
само пошироката македонска јавност, 
туку очигледно и јавнообвинителската 
и судската фела во земјата, вели проф. 
др Тања Каракамишева – Јовановска од 
Правниот факултет во Скопје, според која, 
овој случај очигледно ќе се наметне како 
уште еден голем тест за РМ и ќе го стави 
на проба судството како независно, са-
мостојно и непристрасно од актуелните 
политички случувања.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Основ-
ното јавно обвинителство за организи-
ран криминал и корупција веќе има за-
почнато постапка за одреден број лица, 
македонски државјани, за кои постои 
основано сомневање дека се вклучени 
во процесот на примање поткуп, соу-
чесништво, како и помагање во посре-
дување за митото од менаџерството на 
„Маѓар телеком“. Од друга страна, даде-
на е и конкретна изјава од обвинител-
ството за „Дневник“ дека „во оваа фаза 
на постапката истрагата е насочена кон 
македонски државјани за кои постои 
сомнение дека примиле поткуп. Секој 
што сторил кривично дело, без оглед 
дали во истата или во друга постапка 
се јавува како сведок, во согласност со 
Законот, ќе биде обвинет“.  Овие два 
момента практично значат дека, барем 
досега, македонското јавно обвинител-
ство е на висината на задачата и дека го 
применува правото согласно со своите 
надлежности утврдени со закон.

Фактот дека постапката во јавното обви-
нителство е во тек, вели КаракамишеваЈо-
вановска, упатува на заклучокот дека не 

Партиска дарба: Телекомуникацискиот талент на „некорумпираните“
АТИЛА, КАМШИКОТ БОЖЈИ, ЗА РАЗБИВАЊЕ НА ЛЕГЕНДИТЕ НА СДСМ

„Слободарската“ и некорумпирана 
партија се соочи со процес кој остро и 
болно ја разголи ролјата на сопстве-
ната врхушка во садистичкиот поход 
на една компанија врз работничките 
права и слободи на територијата на 
цела една држава. Верувале или не, 
но една фирма, па макар била и те-
леком, успеала да смени цел закон за 
работни односи на една држава. За 
жал на многумина и за полни џебови 
на малкумина, таа држава да ти била 
Македонија. За среќа, пак, на и онака 
катастрофалната демографска слика 
во државата, малку фалело без никак-

Каракамишева-Јовановска:  
Правото не смее да  
привилегира никого

Јавноста е во очекување да 
го слушне познатото „Не-
кои прашања не заслужу-
ваат одговор“, но овојпат на 
обвинителна клупа. А ток-
му тој слоган, веројатно, и 
им даде ветер во едра на ис-
тите тие политичарибиз-
нисмени, кои поведени од 
„успехот“ во територијална-
та поделба на државата, се 
залетаа во нова, доходовна 
авантура. Па нели само два
три месеца претходно ус-
пешно го превеслаа истиот 
тој народ за албанизација 
на два доминантни маке-
донски града. Зошто тогаш 
не би и за некаков си закон 
за работни односи, моно-
поли и солидна провизија, 
подобра од онаа „едно евро 
кај Вицето“.

И по 24 години една 
македонска партија со 
сите сили се обидува на 
сопствениот народ да му 
ја продаде приказната за 
сопствената државотвор
ност и некорумпираност. 
Небаре, сè почнува и 
завршува со нив. Едно е 
очигледно, во светот на ма
кедонските телекомуника
ции, тоа е точно. Владејат 
со него. За него менувале 
и закони. Башка, истите се 
во лош обид за враќање со 
прислушувани телефонски 
разговори. Вторпат. Држа
вотворци е застарено. Тие 
се телекомуникаџии...

АНАЛИЗА
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Костов:  
Случајот „Маѓар телеком“  
во Македонија е сосема  
поинаков од САД

Според истражителот и колумнист 
Сотир Костов, од досегашните докази 
во јавноста произлегува дека високи 
функционери на СДСМ, Владо Бучков-

ски и Радмила Шекеринска, во период кога првиот бил премиер, а 
втората заменикпретседател во Владата, потпомогнати од врабо-
тени во нивните кабинети примиле поткуп за да не сторат нешто 
што биле должни да го сторат т.е. навремено да донесат одлука за 
влез на трет оператор за телекомуникации и со тоа да го разбијат 
монополот на постојниот оператор и други дејства. Ова се одвива, 
вели Костов, во многу подолг период на плаќање премноги скапи 
импулси и други услуги, од кои операторот добива енормно пого-
леми, но противправни добивки, а подоцна и дивиденда на грбот 
на недолжните граѓани.

КОСТОВ: Високи функционери на „Македонски телекомуника-
ции“ во договор со Бучковски и со Шекеринска, воделе деловна 
кореспонденција со претпоставените во „Маѓар телеком“, преку 
која вршеле притисок да се исплатат конкретни висини на не-
законски провизии, преку трети фирми во странство на сметка 
на наведените, и на директен начин со своето постапување при-
донеле да се остварат намерите на В.Б. и на Р.Ш. за да се земат 
провизиите. Тие, пак, веќе со конкретни дејства во Владата и 
во Собранието ги реализирале деловните политики кои се во 
интерес на „Маѓар телеком“, а на штета на РМ и на граѓаните.
Членови на највисокиот менаџмент на „Маѓар телеком“ ( Атила 
Сендреи и уште двајца) го дале поткупот. Тоа го извеле преку 
трета фирма, фирмата на контроверзниот Кондаминас, а ис-
платата одела преку банки и фирми од Кипар.

Давањето и примањето на поткупот одело преку разузнавачки 
структури, оцени Костов, а своите противправни дејства ги извр-
шиле со помош на неколку членови на Собранието во надлежните 
собраниски комисии, каде со смислено дејствување ја разводнувале 
работата во интерес на операторот, а на штета на граѓаните.

КОСТОВ: Бидејќи за сите напред наведени противправни дејства, 
кривични дела и нивните извршители, има конкретни факти, 
аргументи, докази и информации во Комисијата и судот во САД, 
треба на законски начин таа документација да биде прибавена, и 
врз неа да се гради целиот случај, а не врз изјавите на Слободан 
Богоевски, кој е еден од учесниците и кој се претставува дека 
бил само поврзувач (прашање дали е така) на инкриминирани-
те страни. Во кривичното право многу поголема силина имаат 
материјалните докази и веродостојни документи од релевантни 
институции, отколку исказите на поединци, т.н. сведоци.

Сето ова, вели Костов, потврдува дека случајот „Маѓар телеком’’ во 
Македонија е сосема поинаков од случајот во САД. Таму се гони за 
сторители кои направиле  загрозување на берзата во Њујорк (ин-
тересот на САД, спред нивното законодавство), а ние ќе користиме 
веродостојни информации од тој случај, кои ги потврдуваат сега за 
сега допрените гласови дека тој и тој го сториле тоа и тоа кривично 
дело, нанеле штета во РМ и сето тоа треба да се санкционира во 
нашата држава. █

постојат никакви законски пречки на сите 
досега повикани сведоци во постапката 
во Њујорк, а кои се македонски државја-
ни, да им се отвори истражна постапка за 
преземените дејства кои по допрен глас ги 
истражува нашето јавно обвинителство.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Она 
што фрла интересна светлина на це-
лиот случај е како одбраната на наши-
те државјани кои се вмешани во него 
сакаат да го извртуваат и правно да 
го насочат дека, всушност, не постои 
вина кај ниту еден од споменатите 
македонски државјани, фокусирајќи 
се единствено на фактите според кои 
американската Комисија за хартии од 
вредност има право да ги гони само 
директорите на „Маѓар телеком“, кои 
потпишувале завршни сметки или кои 
доставувале извештаи до американ-
ската Kомисија, во кои биле вклучени 
и коруптивните договори и исплати, а 
не и други лица. Но, она што натаму се 
премолчува од страна на одбраната е 
дека, според постојните американски 
закони, македонските државјани не 
можат да бидат обвинети во постапка 
која се води во Њујорк, бидејќи постојат 
законски ограничувања за такво нешто.

Имено, посочува професорката од „Јусти-
нијан Први“, согласно со актуелниот аме-
рикански Закон за коруптивните дејства 
во странство, САД имаат право да гонат 
бизнисмени за корупција во целиот свет, 
доколку коруптивните дејства на каков 
било начин се поврзани со територијата 
на САД.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Секое 
дополнително вмешување отстрана 
или попречување да се спроведе истра-
гата докрај од страна на македонските 
политички партии, посебно од СДСМ, 
кој има директен интерес да не се отво-
ри и да нема постапка по случајот, треба 
да се отфрлат како недозволиви и да се 
третираат како кривично дело за кое 
исто така, согласно со Законот, е предви-
дена соодветна кривична одговорност. 
Основ за кривична одговорност ќе по-
стои и во случај на преземена активност 
или дејство од кого било како обид за 
непризнавање на работата на судските 
и на јавнообвинителските органи во 
земјата, како што тоа во неколку навра-
ти досега го направи г. Заев за случаите 
поведени против него. Правото во Ре-
публика Македонија мора да важи за 
сите и за секого, не смее да привилегира 
никого, и не смее да амнестира никого 
од кривично-правна одговорност.

АНАЛИЗА

Маченик без покана, 
арихиепископ без верници
Јован Вранишковски на најлош начин научи колкава е 
неговата вредност како православен свештеник и што е 
најпроблематичното во неговиот обид да стане вистински 
верски лидер. Одлуката на Руската православна црква на 
промоцијата на својата „Православна енциклопедија“  да не 
го покани лидерот на неприфатената Српска егзархија во 
Македонија покажа во кој правец ќе се движи кариерата на 
Јован Вранишковски. Истиот српски епископ во Македонија, кој 
по излегување од затвор со фанфари беше дочекан во Москва, 
одеднаш е ставен на маргините од своите вчерашни домаќини
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Моќната Руска православна црква, 
сигурно, нема да го заборави по-
ранешниот владика на МПЦ  ОА 

Јован. Тој и понатаму, како свештеник 
на Српската православна црква ќе има 
формално почитување меѓу руските 
епископи и патријархот Кирил. Мо-
жеби повторно ќе биде повикан во 
Москва да ги посети тамошните мана-
стири, да го слушне хорот на РПЦ, да 
се слика за својата вебстраница. Тоа 
што веќе де факто го нема е моќта да 
манипулира со својата сила како црко-
вен фактор во Република Македонија. 
Како што на грчките и на српските 
црковни лидери одамна им стана јасно, 
така и на Руската православна црква 
сега ѝ станува кристално јасно дека 
Јован Вранишковски не е и не може 
да биде никаков фактор во македон-
скиот црковен живот. Во виртуелната 
православна екумена тој, можеби, ќе ја 
задржи својата виртуелна позиција, но 
по ударот од заедничката руска црков-
нополитичка гарнитура, тој никогаш 
веќе нема да може да се врати на свои-
те стари позиции, кои и така беа многу 
нестабилни. 

Има многу причините за тоа. Диле-
мите дали Јован, навистина, имал ме-
рак за „зајмење“ пари од црквите под 
негово владение е една од нив, а тие 
се присутни и кај нашите соседи, но и 
во Москва. Но тие не се пресудни. Тоа 
што на Вранишковски му е главниот 

грев е неговиот неуспешен обид да 
го убеди светот дека е најправичен и 
немањето поддршка меѓу обичните 
луѓе. Тој, едноставно, не успеа да со-
бере критична маса зад себе. Ако не 
се сметаат стотината свештеници од 
српската и од грчката црква, Јован не 
може да се пофали со повеќе од трие-
сетина активни членови на неговата 
група во Македонија. Притоа, да не 
заборавиме, тој е егзарх на СПЦ, а во 
Македонија живеат околу 40.000 Срби, 
кои, сепак, во најголем број се решија 
да ги посетуваат верските објекти на 
МПЦ  ОА. Дури и да има повеќе прив-
рзаници , нека се и сто, двесте души 
во неговото братство, тоа не е бројка 
со која може да ја смени црковната 
историја. Исто како што поглаварот на 
МПЦ – ОА, архиепископот Стефан, не 
добил покана за промоција затоа што 
има титула  господин господин туку 
само затоа што е лидер на црква што 
има стотици илјади верници зад себе. 

Јован никогаш не разбра дека за обич-
ниот македонски православен верник 
никогаш не било важно единството со 
православниот свет, туку национал-
ното единство во рамките на право-
славната црква. Дека православната 
традицијата меѓу Македонците и сите 
православни во Македонија е многу 
поважна од односите меѓу МПЦ  ОА и 
Српската, Грчката или Руската право-
славна црква. Тие што го лажеа дека 

може да стане вистински лидер на 
МПЦ сега треба да му објаснат дека 
неговото заврши и да му сугерираат да 
се повлече во мирот на некој манастир 
и да размисли за сѐ што правел овие 
15 години, откако стана најомразениот 
свештеник во македонската историја. 

Се разбира, не треба да се очекува тој 
да се покае и да признае дека грешел, 
особено не дека грешел пред својот 
народ затоа што тој живее во филмот 
дека е маченик со мисија да му помог-
не на истиот тој народ. И тука нема 
забелешка, треба да му се прости ако 
човек, особено свештеник како него, 
има свои идеали и ставови од кои нема 
да отстапи, особено откако помалку 
или повеќе виновен помина многу го-
дини в затвор. Тоа што нема да му биде 
простено е ако продолжи да работи 
против интересите на Македонската 
православна црква  Охридска архие-
пископија. А МПЦ  ОА не се триесети-
ната црковни великодостоинственици 
и нивните најблиски соработници, 
туку верниците, монашките братства 
и сестринства, црковните одбори и 
сите тие што без никаков интерес ис-
крено му помагаат на македонското 
православие. Ако Јован не го сфатил 
тоа, тогаш од неговата состојба не го 
спасуваат ниту десет покани за промо-
ции на црковни книги или концерти 
на црковни хорови во најпознатите 
светски верски објекти.  █
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ЕКОНОМИJА

 За капитални расходи в година се планираат 408 милиони евра. 
Од нив, за делницата на автопатот Демир Капија – Смоквица на 
Коридорот 10, која треба целосно да биде завршена во 2016 година, 
се предвидени 42 милиона евра, уште 36 милиони се обезбедени 
за железничкиот транспорт, 50 милиони се за водоводни и 
канализациски мрежи. Во државната каса има пари за реконструкција 
на студентските домови, за училиштата, градинките 
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ДРЖАВНАТА КАСА ЗА 2016 ГОДИНА ПО МЕРА И НА ГРАЃАНИТЕ И НА БИЗНИСОТ

Владата за в 
година оче-

кува економ-
ски пораст 
од четири 
проценти

Освен парите 
за капитални 
проекти, кои 

буџетот го 
прават разво-
ен, во него е 
задржана и 
социјалната 
компонента, 
со која е пре-
сметано зго-
лемување на 
пензиите и на 
социјалниот 

надомест
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Повеќе пари за капитални 
инвестиции, покачување 
пензии и социјален на-

домест. Вака може да се оцени 
буџетот скроен за наредната 
2016 година, со кој се очекува 
поттикнување и развој на еко-
номијата и подобрување на жи-
вотниот стандард на граѓаните. 
Во суштина, државната каса за 
наредната година се заснова 
на две насоки, кои се покажаа 
како успешни во претходниот 
период, а тие се, со висок износ 
на капитални инвестиции да му 
се помага на стопанството, а од 
друга страна со зголемување 
на средствата за најранливите 
категории, да се заштити стан-

Развоен буџет за подинамична економија
завршена во 2016 година, се 
предвидени 42 милиона евра, 
уште 36 милиони се обезбедени 
за железничкиот транспорт, 50 
милиони се за водоводни и кана-
лизациски мрежи. Во државната 
каса има пари за реконструк-
ција на студентските домови, 
за училиштата, градинките. Во 
делот на здравството, планира-
на е реконструкција и изград-
ба на здравствените објекти во 
Штип, Тетово, Кичево, Чаир и за 
Клиничкиот центар во Скопје. 
За земјоделците се одвоени 141 
милион евра за субвенции.

Конкретно, Владата в година 
планира да потроши 3 ми-
лијарди и 183 милиони евра, а 
да собере 2 милијарди 874 ми-
лиони, што значи дека буџет-
скиот дефицит ќе биде понизок 
во однос на годинава и ќе се 
позиционира на 3,2 проценти, 
односно ќе изнесува 309 ми-
лиони евра. Во државната каса 
треба да се соберат за шест от-
сто повеќе пари од годинава, а 
расходите се зголемени за 4,7 
отсто. Инфлацијата се очекува 
да биде два процента.

█ Ваквиот сооднос, односно 
повисокиот пораст на при-
ходите во однос на плани-
раниот пораст на расходите 
ќе резултира со намалување 
на буџетскиот дефицит, што 
претставува чекор во насока 
на реализација на фискалната 
стратегија со која се предви-
дува од 2017 година тој да се 
сведе на ниво под три процен-
ти, што ќе овозможи целосно 
стабилизирање на нивото на 
долгот и негово одржување 
на умерено ниво, како што е 
и сега – објаснува министерот 
за финансии, Зоран Ставрески.

Освен парите за капитални 
проекти, кои буџетот го прават 
развоен, во него е задржана и 
социјалната компонента, со која 
е пресметано зголемување на 
пензиите и на социјалниот на-
домест.

█ Септемвриската пензија 
се исплаќа зголемена за пет 
проценти, што подразбира 
дополнителни средства од 
611 милиони денари, а тој 
ефект понатаму ќе се прене-

се и врз буџетот од 2017 го-
дина. Ново зголемување на 
социјалната и на постојаната 
парична помош за пет про-
центи ќе има и од јули 2016 
година – објаснува Ставрески.

Проекциите на буџетот за наред-
ната година, како добри и развој-
ни ги оценуваат и  бизнисмените 
и експертите и пензионерите. 

█ Буџетот на Република Ма-
кедонија последниве години 
има силно изразена развојна 
компонента, која се изразува 
преку инфраструктурните и 
капитални расходи, кои пома-
гаат во развојот на стопанство-
то. Тоа лесно може да се види 
на секој чекор. Земјава е прет-
ворена во едно големо гради-
лиште, се прави, се поправа, 
а со сето тоа се олеснуваат 
условите за стопанисување. 
Во градежните активности е 
вклучена домашната опера-
тива, што значи повеќе пари 
за фирмите, за вработените 
во нив, за нивните семејства, 
а се отвораат и нови работни 
позиции. Тоа во крајна линија 
влијае на квалитетот на жи-
вот на граѓаните, додека, пак, 
зголемувањето на пензиите и 
на социјалната помош го подо-
брува животот на повозрасни-
те и ранливи категории граѓа-
ни. Сѐ на сѐ, буџетот може да се 
оцени како развоен, социјален 
и динамичен, следејќи ги по-
требите и на економијата и 
на граѓаните – едногласни се 
стручњаците.

Бизнисот очекува капитал-
ните инвестиции да внесат 
поголема динамика во еконо-
мијата, особено во градежниот 
сектор, кој е поврзан со уште 
26 други гранки.

█ За бизнис-заедницата, зна-
чаен е развојниот сегмент на 
буџетот, пред сѐ преку реали-
зација на капитални инвес-
тиции, изградбата на автопа-

дардот. Владата за в година 
очекува економски пораст од 
четири проценти, движен од 
градежништвото, индустрија-
та, порастот на нетоизвозот, 
подобрувањето на кондиција-
та на европската економија, а 
големо влијание треба да имаат 
и капиталните инвестиции и 
јавната потрошувачка. Капитал-
ните расходи се проектирани 
на 25.092 милиони денари и се 
за 12,9 проценти повеќе од тие 
во 2015 година. За капитални 
расходи се планираат 408 ми-
лиони евра. Од нив, за делни-
цата на автопатот Демир Ка-
пија – Смоквица на Коридорот 
10, која треба целосно да биде 

тишта, регионални и локални 
патни правци, модернизација 
на железничкиот транспорт, 
инфраструктурно средување 
на слободните економски зони 
за привлекување нови инвес-
титори  смета претседателката 
на ССК, Данела Арсовска.

█ Сето ова значи ангажман на 
домашните компании, особе-
но во градежништвото, кое 
понатаму повлекува и други 
25 гранки што работат со нив. 
Веруваме дека индустријата 
и градежништвото ќе бидат 
носители на порастот во 2016 
година - нагласува Арсовска.

И пензионерите се задоволни 
од последното покачување на 
пензиите, но и од тоа што е наја-
вено за в година.

█ Додека во другите земји пен-
зиите се намалуваат, кај нас 
и понатаму се зголемуваат 
и, секако, тоа е за поздраву-
вање. Со вакво зголемување 
секоја година, пензионерите 
се задоволни, а треба и сите 
да бидат позадоволни. Се зго-
лемува куповната моќ и се 
зголемува самата основа на 
пензијата. Јас како претседа-
тел на Сојузот на здруженија 
на пензионери, а и повеќе пен-
зионери тоа го поддржуваме 
како една придобивка бидејќи 
многу сме дале на државата и 
заслужуваме државата да се 
грижи за сите пензионери за 
да имаат достоинствени усло-
ви за живот и во третата доба 
 смета претседателот на Сојузот 
на здруженија на пензионери, 
Драги Аргировски.

Според него, пензионерите ќе 
бидат радосни што и в година 
ќе имаат не само ново зголе-
мување на пензиите, туку и 
ќе продолжат и бесплатната 
бањскоклиматска рекреација 
за 5.500 пензионери и беспла-
тениот туристички викенд за 
3.000 пензионери. █

       



Примената 
на ајдучката 

трева е 
разновидна. 
Најчесто се 
користи при 
внатрешни 

крвавења кај 
белите дро-
бови, носот, 
бубрезите и 

слично
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Растение што 
малку бара, 
а многу дава

| ЗЕМJОДЕЛСТВОМАЛИ БИЗНИС СОВЕТИ АЈДУЧКА ТРЕВА - ШИРОКО ПРИМЕНЛИВА ВО НАРОДНАТА МЕДИЦИНА

Заради економската исплат-
ливост и големата употреба 
во фармацевтската индус-

трија, во последно време план-
тажно се одгледува во Средна 
Европа, особено во Полска и во 
Унгарија. Ајдучката трева се про-
изведува заради нејзината над-
земна маса, односно стеблото и 
соцветието. Таа содржи повеќе 
од 0,3 проценти етерично масло 
(матризин и мелофолин). Освен 
тоа, богата е со флавоноиди, ми-
нерали, каротин, витамин Ц, а 
има и извесно количество вита-
мин К. Според преданијата, неј-
зината лековитост прв ја открил 
античкиот херој Ахил, поради 
што таа уште се вика и ахилеин. 
Таа е повеќегодишно тревесто 
растение, кое достигнува ви-
сина од 40 до 80 сантиметри. 
Нејзиниот корен е силно раз-
гранет, како хоризонтално, така 
и вертикално. Има лазечки ри-
зом и цилиндрично и особено 
разгрането стебло. Листовите ѝ 
се со правилна, издолжена фор-
ма, меки и разделени. Всушност, 
целиот лист на ајдучката трева 
изгледа како перо со голем број 
назабени листови. Цветот е сме-
стен во главесто соцветие, ситен 
е, а по боја се менува од бела до 
жолта и до розова. Ајдучката 
трева е долго присутна во при-
родата и цвета во интервал од 
јуни до ноември.

Примената на ајдучката трева е 
разновидна. Најчесто се користи 
при внатрешни крвавења кај бе-
лите дробови, носот, бубрезите 
и слично. Се користи и при за-
болувања на жолчката, срцеви 
болести, кашлица, хемороиди, 
астма, несоница, ревма. Еднос-
тавно, станува збор за растение 
што има широка примена во на-
родната медицина.

Освен во фармакотерапијата, ај-
дучката трева се користи и како 
зачин при подготовка на салати, 
супи, меки видови сирење, суво-
месни производи и слично.

Иако кај нас лековитите и за-
чинските растенија сѐ уште 
најмногу се собираат од при-
родата, треба да се оди на нив-
но плантажно одгледување. За 

ова, ајдучката трева е особено 
погодна затоа што има многу 
скромни барања. Добро подне-
сува ниска и висока темпера-
тура иако најдобро успева на 
почва што е изложена на сон-
чева светлина. Се одгледува во 
плодоред, но не се препорачува 
да се одгледува повеќе години 
на едно место. За плантажно 
одгледување најчесто се ко-
ристи сортата про А (Achillea 
millefolium ssp. colina), која 
потекнува од Германија. Повр-
шината на која ќе се одгледу-
ва ајдучката трева се заорува 
веднаш по есенската жетва, на 
длабочина од 30 сантиметри. 
За оптимални приноси, препо-
рачливо е да се наѓубри со арско 
ѓубриво во количина од 30 тони 
на еден хектар. По можност, 
прихраната се врши со мине-
рални ѓубрива фосфор, калиум 

и азот, во сооднос приготвен 
според почвените услови.

Најдобро е да се сее директ-
но, а не ретко и преку расаду-
вање. Кога се сади со расад, се 
постигнуваат многу поголеми 
приноси. При директна сеидба 
се сее во редови, чиешто меѓу-
себно растојание изнесува 30 до 
40 сантиметри, заради поуспеш-
на примена на агротехничките 
мерки. За површина од 1 хектар 
потребно е околу три килограми 
семе. Во првата година, жнеење-
то се врши во септември, кога 
најголем процент од цветовите 
го имаат завршено своето цве-
тање. Веќе во следната година 
може да се жнее двапати, во мај 
и во октомври. Просечниот при-
нос на ајдучката трева при едно 
жнеење се движи од 700 до 1.200 
килограми сува маса по хектар. █

Ајдучката трева е самоник, мошне познато 
и распространето лековито растение, 
а најмногу го има во целиот регион на 
Средоземјето. Кај нас често се смета 
за плевел затоа што вирее на ливадите, 
пасиштата, стрништата, запуштените 
шумски комплекси, но често и во посевите
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па сли ка ле и ја об ја ви ле 
сли ка та на Ин тер нет“ – ре
че чич ко су ди ја.

Неј се, за бо ра вив да ка жам... 
Гле дав стан во Скоп је пред 
не кој ден, си пра вев филм 
де ка ете, ќе си ку пам стан... И 
за мис ли чич ко су ди ја, ми ба
раа па ри за га ра жа – да си ја 
ку пам... А стан пла ќам... Да ми 
ја по зај миш ле ги ти ма ци ја та 
за да ја за ка чам на га ра жа...
И се га чич ко су ди ја, ви нов ни 
се де ца та што не си ја гле да
ле сво ја та ра бо та,ту ку ти ја 
сли ка ле ко ла та. Па не ли тоа 
ти бе ше цел та – си те да зна ат 
за тво јот бунт, а не ти бе ше 
на ме ра та чич ко по ли ца ец да 
ти пи ше каз на...

Мал ку си чу ден, чич ко су ди
ја... Де не ти би ла цел та да не 

ЗОРАН  
ЗАЕВ

БРАНКО  
ГЕРОСКИ

СДСМ се финансира 
од својата члeнари-
на, од парите што ги 
добиваме од годиш-

ното финансирање во согласност со закон 
и од фирми многу блиски до Заев, значи, 
секако, најмногу од фирмите на Заеви.

Рецептот за финансирање на партија-
та Заев го преточи во проширената и 
надградена програма насловена како 
„Провизија за Македонија“. 

Да бидам искрен, јас 
веќе не знам што да 
мислам. Во еден мо-
мент, си велам, ма не 

е можно луѓето да се толку глупави! И потоа се 
будам вчера рано наутро и пред банката здо-
гледувам редица пензионери како трпеливо 
и со озабени лица чекаат службениците да 
отворат и тие да си го лапнат зголемувањето 
на пензиите од фантастични 621 денар. 

Соросоидите, кои се научени да „лапа-
ат“ илјадници евра преку антидржавни 
проекти, се чудат како може некому да 
му значат 600 денари. 

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
СТЕФАН  
БОГОЕВ

СДСМ останува пос-
ветен нa фер и на 
демократски избори 
на 24 април. Меѓутоа, 
очигледно е дека ВМРОДПМНЕ и ДУИ се тие 
што не се подготвени на 24 април 2016 го-
дина да се соочат со граѓаните на фер и на 
демократски избори.

Старите велат: не ми е криво што лаже, 
криво ми е што мисли дека му верувам. 
Па СДСМ во безброј наврати јасно покажа 
дека бега од избори како ѓавол од крст. 
Кој ли ќе им поверува на лагите? Изгледа, 
навистина, го смета народот за глупав.

ДАМЈАН  
МАНЧЕВСКИ

Од мене порака до 
сите пленумци. Дали 
сега, дали во април, 
ќе се укине екстерно-
то тестирање. Во тоа бидете сигурни.

Нема сомневање дека СДСМ во случај да 
дојде на власт уште од прв ден ќе почне со 
укинувања, уривања, прогонувања... Пра-
шањето е што планира да воведе и да изгра-
ди и како планира да го обедини народот.

ИЛИЈА  
ДИМОВСКИ

Не сум бил присутен 
на средбата, но биле 
присутни 20ина луѓе 
пред кои Заев дал 

збор дека до 20 октомври во Собранието ќе 
биде донесен Закон со кој ќе се забрани зло-
употребата на прислушуваните разговори.

Заев дал збор! Човек да не верува што 
слуша. Уште поневеројатно е што му по-
верувале на зборот. 

Чудно, ќе ја прашаш 
Шекеринска за зако-
нот што ѝ го дале од 
„Маѓар телеком“ да 
го турка во Влада и ќе ја снема од „Твитер“.

Шекеринска ќе проговори за аферата 
на суд. Кога ќе се случи тоа, зависи од 
јавниот обвинител, кој мора да побара 
одговорност за сите вмешани во овој 
бонбона-бизнис.

ЦВЕТИН  
ЧИЛИМАНОВ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

РЕ КОА И:

█ Сол тир Та шков од Штип е су ди ја та кој се пар ки рал на 
пе шач ки и ја оста вил ле ги ти ма ци ја та. Се га ср це ќе те 
на пра ви ме по пу ла рен!

█ Кри во пар ки рам, но пра во су дам (ста ра ма ке дон ска 
по го вор ка).

█ Што пре жи ву ва ме ние обич ни те смρтни ци туκа за  еден 
ден, бесмρтни ве цел жи вот не мо жат да пρежи ве ат...се 
сме ни ја вρеми ња.

█ А да на пра ви ме ед на кат на га ра жа и да ја кр сти ме Сол тир 
ше ри фот? Не ка има ко мо ди тет чо ве кот, очиг лед но му тре ба.

█ Па зи, не мал кај да пар ки ра пред згра да, а неј ќел да пла
ќа за две ко ли!? Па јас во Скоп је во Те то во пар ки рам, а 
пла ќам ПОЦ!

█ Аха, има ло пар кинг до не го ва та згра да, но тој од би вал да 
пла ќа!И де ца да не се за ни ма ва ат со ова пра ша ње, со ве ту ва.

█ Овој тре ба да ле та. Су ди ја тре ба да ми е при мер за по
чи ту ва ње на за кон, а тие се љач ки фо ри на по ка жу ва ње 
си ла  до ма!

█ Баш ме ин те ре си ра не го ва та суд би на. Ова, ако не се ла жам, 
е зло у по тре ба на служ бе на по зи ци ја, или не? Ра зре шу ва
ње ка ко при мер. На ва кви при ме ри се гле да кол ку чи ни 
др жа ва та.

█ Сол тир ше ри фот од Штип из ја вил за „Но ва“ де ка ќе пар ки ра 
та му ду ри гра дот не му обез бе ди пар кинг и де ка на ро дот 
не тре ба да се за ни ма ва со тоа! Ма не мој? 

1.  Кој си ти гра дот Штип да ти да ва пар кинг, а ние во Скоп је 
да пла ќа ме за си те ко ли?

2.  На ро дот ќе се за ни ма ва сѐ до де ка те пла ќа да го спро ве ду
ваш за ко нот, а не да го кр шиш!

3.  Да ли Ми ни стерс тво то за прав да сме та де ка ова е уце на од 
ти пот „Или Пар кинг или не ма пе шач ки“!

Ро де н: 
1955 го ди на во Штип

Обра зо ва ние: 
Пра вен фа кул тет

Про фе си ја: 
су ди ја

Хоби: 
ин стру ктор по пар кра ње

Си бе ше еден су ди ја и тој 
сме та ше де ка е су ди ја 
над за ко ни те... Сме та

ше де ка тре ба да жи вее по и
на ку од обич ни те смрт ни ци 
кои не ма ат ле ги ти ма ци ја де
ка се су дии... И си се ста ви на 
тро то ар, па си ја ста ви ле ги
ти ма ци ја та да зна ат по ли цај
ци те де ка не му не тре ба да 
му пи шу ва ат каз ни... Ете, тој 
ви ка не мис лел та ка, на про
тив, са кал да му се ви ди име
то и пре зи ме то, да се знае 
де ка тој е тој што пар ки ра 
на тро то ар. Не мал на ме ра да 
ги из ве сти по ли цај ци те де ка 
е су ди ја... Па што не ја ста ви 
здрав стве на та ле ги ти ма ци
ја, не што што го по се ду ва ме 
си те ние обич ни смрт ни ци. 
И на таа ќе ти се про чи та
ше име то... Ама ете, су ди ја та 
ре ши да ја ста ви су ди ска та 
ле ги ти ма ци ја... Тоа му би ло 
не кој вид бунт до де ка др жа
ва та не му обез бе ди ме сто за 
пар кинг. Јас бе чич ко су ди ја 
си пла ќам пар кинг, чес но, на 
ПОЦ му пла ќам се кој ме сец. 
Ко га одам кај мо и те ро ди
те ли во Ае ро дром, пак си 

пла ќам пар кинг... Ако одам 
низ цен тар, ама не ма пар
кинг на ПОЦ, ту ку на Град 
Скоп је, пак пла ќам. Ете, 
пред ед на не де ла бев и во 
тво јот Штип. И та му пла тив 
пар кинг, на тво и те штип
ја ни, на ка са та на тво ја та 
оп шти на... И ви диш, не ми 
тек на да ја ста вам кар тич
ка та за прес... Не зна ев де ка 
су дот до нел од лу ка та ка да 
се функ ци о ни ра во Штип... 
Или мо же кар тич ка та за 
прес не е до бро дој де на, по
до бро ме сеч на та кар тич ка 
од веж бал ни ца та да ја ста
вам, по до бро ќе по ми нам... 

█ „Ко ла та ми е пар ки ра на 
пред згра да во цен та рот 
на Штип, спро ти Сто пан-
ска бан ка. Ту ка жи ве ам, 
имам стан од 60 ква драт-
ни ме три, а не мам пар-
кинг. Пла ќав ме и за двор-
ни мес та, но пар кинг не 
до бив ме. До ме не има 
пла тен пар кинг, но не-
мам на ме ра да ѝ пла ќам 
на др жа ва та пар кинг и за 
мо ја та и за ко ла та на со-
пру га та. Јас не се кри јам и 
за тоа ја оста вив ле ги ти ма-
ци ја та да зна ат кој сум. Ќе 
се пар ки рам та ка до де ка 
не ми обез бе дат пар кинг. 
Ако тре ба и на по ли ци ја та 
сум ѝ ре кол ќе пла там кол-
ку тре ба за пре кр шо кот, 
но за тоа е над леж на по-
ли ци ја та, а не не кои де ца 
кои не ма ле што да пра ват, 

Сол тир Та шков

ЧИЧ КО СУ ДИ ЈА, ПО ЗАЈ МИ МИ ЈА ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈА ТА

те каз нат, де си са кал са мо на 
20 ми ну ти да ги од не сеш ку
чи ња та од во зи ло то...  Не ка ко 
ми зву чиш ка ко све док на суд 
ко га е кон фу зен, оби ду вај ќи 
се по се ко ја це на да го спа си 
при ја те лот во не вол ја. Не
по вр за ни из ја ви, не бит ни 
ин фор ма ции... Ба рем та ка е 
на фил мо ви те... па итри от 
ад во кат ги фа ќа на фин та и 
ви сти на та из ле гу ва на ви
де ли на... Па та ка, во це ла та 
тво ја ле ген дар на по стап ка, 
ги вме ша мла ди те што за
ми ну ва ат, са де по ра ди пар
кин гот одат над вор... та му е 
бесп лат но, ги пик на тво и те 
ќер ки кои гре во та, за ми на
ле во Страз бур... Кој прав ник 
не би са кал... Ама зна еш ти, 
чич ко су ди ја, де ка ду ри и нај
кру ти те зна ат да пад нат на 
не ко ја емо ци ја.... █ (Р.Р.)
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В о по ве ќе гра до ви низ Ма
ке до ни ја поч на спро ве ду
ва ње то на на ци о нал на та 

про гра ма за ске ни ра ње за ра но 
откри ва ње на рак на дој ка. Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја е 27. зем ја 
во све тот ко ја во ве ду ва ва ква про
гра ма сог лас но со европ ски те и со 
свет ски те стан дар ди. Ма мо граф
ско то ске ни ра ње, кое е бесп лат но 
за се ко ја же на, прет ста ву ва пер и
о дич но пра ве ње на ма мо гра фи ја 
на на ви дум здра ва же на без при
сут ни симп то ми на рак, со цел 
откри ва ње на за бо лу ва ње то во 
не го ви от претк ли нич ки ста ди
ум. Со ра но то откри ва ње на ракот 
на дој ка се на ма лу ва смрт но ста 
до 30 от сто, ве ли во ин терв ју за 
„Ре пуб ли ка“, др Свет ла на Те мел
ков ска, спе ци ја листра ди о лог при 
Уни вер зи тет ска та кли ни ка за ра
ди о ло ги ја во Скоп је.

█ Спо ред пред ви ду ва ња та на „Гло-
бо кан“, во Ма ке до ни ја три же ни 
днев но за бо лу ва ат од рак на дој ка. 
Ка ко ја ко мен ти ра те оваа број ка?
ТЕ МЕЛ КОВ СКА: „Гло бо кан“ е дел од 
Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци ја 
(СЗО) ко ја вр ши ста ти стич ки ана ли зи 
на по да то ци. За жал, во Ма ке до ни ја, до 
ско ро, до де ка не се во ве де „Мој тер
мин“, не мав ме по да то ци кол ку же ни 
за бо лу ва ат и уми ра ат од рак на дој ка, 
и на ко ја во зраст се. За жал, та кви по
да то ци не мав ме до 2005 го ди на. Со по
да то ци те од „Мој тер мин“, ги до би ва ме 
пр вич ни те ин фор ма ции за кар ци ном 
на дој ка. По да то ци те де ка днев но три 
же ни во Ма ке до ни ја за бо лу ва ат од 
оваа бо лест се про це не ти спо ред тоа 
кол ку чле но ви те на „Гло бо кан“ сме та
ат де ка би за бо ле ле од рак на дој ка на 
ос но ва на ста ри по да то ци. Овие број ки 
не се ре ал ни и не се на уч но до ка жа ни. 
Ток му со ске ни ра ње то мис лам де ка за 
одре де но вре ме ќе има ме пр ви ре ал ни 
по да то ци кол ку же ни во Ма ке до ни ја 
има ат рак на дој ка.

█ До ка жа но е де ка де те кти ра ни от 
рак во по од ми на та фа за по те шко 
се ле ку ва и е по го ле ма смрт но ста 
кај овие слу чаи. За тоа и от поч на 
про е ктот за ске ни ра ње на рак на 
дој ка. Ка ко ске ни ра ње то по ма га 
во ра но то откри ва ње на ра кот на 
дој ка та?
ТЕ МЕЛ КОВ СКА: Ске ни ра ње е по пу
ли стич ки збор. Тер ми но ло ги ја та ко ја 
мо же би е по пра вил на е ра на де тек
ци ја, ра но откри ва ње на рак на дој ка, 
би деј ќи со ра но то откри ва ње на рак 
на дој ка се на ма лу ва смрт но ста до 30 
от сто. Тоа зна чи де ка се ко ја тре та же
на ќе пре жи вее до кол ку ние го откри
е ме кар ци но мот во ра на фа за. За жал, 
во Ма ке до ни ја, ма ке дон ска та же на сѐ 
уште са ма го откри ва ра кот ко га тој е 
по го лем од два сан ти ме тра ка де што 
ле ку ва ње то е мно гу по те шко. Со та ка
на ре че но то ске ни ра ње, ма мо граф ски
те прег ле ди ќе го нај дат кар ци но мот 
две го ди ни пред тој да има ка кви би ло 
ма ни фе ста ции што па ци ен тка та са ма 
мо же да ги за бе ле жи.

█ Зо што е по треб но да се пра ви ма-
мо гра фи ја?
ТЕ МЕЛ КОВ СКА: По сто јат три ви да 
зра че ње. Има при род но зра че ње во 
ат мо сфе ра та, по тоа ди јаг но стич ко 
зра че ње што го упо тре бу ва ме при 
ма мо граф ски те прег ле ди и дру ги 
прег ле ди на Кли ни ка та за ра ди о ло
ги ја и по стои и те ра пев тско зра че ње 
кое го упо тре бу ва ат ко ле ги те за ма
лиг ни за бо лу ва ња. Ова че сто им го 
об јас ну ва ме и на па ци ен тки те. Ма
мо граф ски от прег лед ја има иста та 
ко ли чи на зра че ње ка ко да ле та те со 
ави он на 8.000 ме три. За 40 го ди ни 
отка ко по стои ма мо гра фи ја та не ма ме 
ин ду ци ра но, од нос но ние со зра че
ње то не сме на пра ви ле рак на дој ка. 
Со ди јаг но стич ко зра че ње не мо же 
да пре диз ви ка те рак на дој ка, мо же 
са мо да го нај де те во ра на фа за.

█ Од ка де по тек ну ва ат оние ми то ви 
де ка ма мо гра фи ја та пре диз ви ку ва 
рак на дој ка?
ТЕ МЕЛ КОВ СКА: Во Ма ке до ни ја лу
ѓе то збо ру ва ат во че кал ни ца. Се кој 

ја ват и да се ин фор ми ра ат. Бро јот е 
071 235 685 и на не го се ја ву ва ле
кар кој од го ва ра на пра ша ња та. Од 
стра на на ти мот „Мој тер мин“ е на
пра ве на вебстра ни ца, www. skrining.
mk ка де што ги има си те ин фор ма
ции. Па ци ен тка та тре ба да се ја ви 
или те ле фон ски или да ја по се ти 
вебстра ни ца та за да ја упа тат за 
по на та му. За ске ни ра ње не тре ба 
упат. Па ци ен тки те до а ѓа ат на Уни
вер зи тет ска та кли ни ка за ра ди о ло
ги ја, ста ве ни се во „Мој тер мин“ со 

лед? Од го во ри те што нај че сто ги 
до би вам се: страв ми е, не при јат но 
ми е. За жал, ма ке дон ски те же ни не 
пра ват са мо прег лед кол ку што ние, 
ме ди цин ски те ли ца би са ка ле. Са
мо прег ле дот е ос но ва на сѐ. Ду ри и 
де вој ки по 20. го ди на тре ба да зна ат 
ка ко да на пра ват са мо прег лед. Не по
стои пре вен ци ја од рак на дој ка. Што 
мо же да сто ри же на та? Да го за јак не 
иму ни те тот, пра вил но да се хра ни, 
да пра кти ку ва про ше тки во при ро да. 
Во све тот, се ко ја ос ма же на за бо лу ва 

ЗДРАВJЕ

Со ске ни ра ње то ќе има ме пр ви ре ал ни по да то ци 
кол ку же ни во Ма ке до ни ја има ат рак на дој ка

ИН ТЕРВ ЈУ | Д-Р СВЕТ ЛА НА ТЕ МЕЛ КОВ СКА, СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ – РА ДИ О ЛОГ ПРИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКА ТА КЛИ НИ КА ЗА РА ДИ О ЛО ГИ ЈА

Се ко ја тре та же на ќе пре жи вее до кол ку ние  
го откри е ме кар ци но мот во ра на фа за. За жал, во  
Ма ке до ни ја, ма ке дон ска та же на сѐ уште са ма го 

откри ва ра кот ко га е по го лем од два сан ти ме три ка де 
што ле ку ва ње то е мно гу по те шко. Со та ка на ре че но то 

ске ни ра ње, ма мо граф ски те прег ле ди ќе го нај дат кар
ци но мот две го ди ни пред тој да има ка кви би ло ма ни

фе ста ции кои па ци ен тка та са ма мо же да ги за бе ле жи, 
ве ли д-р Те мел ков ска

си ја ка жу ва сво ја та при каз на што 
не зна чи де ка е иста со онаа дру га та. 
Се ко ја же на има раз ли чен тип дој ка и 
раз лич на фа ми ли јар на анам не за. Ми
то ви те, за жал, се од не е ду ци ра ност, 
ка ко на на се ле ни е то, та ка, ве ро јат но, 
и на не кои од нас, од ме ди цин ски от 
пер со нал. За тоа сме там де ка овие 
но ви еду ка ции се мно гу важ ни. Ме
ди ци на та мно гу се раз ви ва, осо бе но 
се раз ви ва ра ди о ло ги ја та на дој ка. 
Не е исто зна е ње то што го има ме де
нес и тоа од пред 30 го ди ни. Зна чи, 
бу квал но се ми то ви. Не по стои кар
ци ном што ќе го на пра ви ме ние со 
ма мо гра фи ја.

█ Кој сѐ мо же да се при ја ви на про-
гра ма та за ске ни ра ње и ка де пр во 
тре ба да се при ја ват па ци ен тки те? 
Од ка де тре ба да поч нат?
ТЕ МЕЛ КОВ СКА: Про гра ма та за 
ске ни ра ње е фи нан си ра на од Ми
ни стерс тво то за здрав ство. По стои 
те ле фон ска ли ни ја ко ја е отво ре на 
и ка де што па ци ен ти те мо же да се 

ма ти чен број. Единс тве но што тре ба 
да на пра ват е да се ја ват во Ми ни
стерс тво то за здрав ство. Ске ни ра
ње то што поч нав ме да го ра бо ти ме 
од 7 април ги оп фа ќа же ни те од 50 
до 69 го диш на во зраст. Пр ва цел на 
гру па ни се же ни кои ни ко гаш не 
на пра ви ле ма мо гра фи ја, а има ат 50 
го ди ни. Мо жам да ка жам не што што 
и ме не искре но мно гу ме из не на ди. 
Са мо во сеп тем ври, на Кли ни ка та 
за ра ди о ло ги ја од 100 прег ле да ни 
же ни две има ат сус пект ни на о ди за 
кар ци ном. Ние ка ко ра ди о ло зи, пре
по ра чу ва ме ма мо граф ски прег ле ди 
и по 40. го ди на.

█ Се сме та де ка не ма пре вен ци ја 
од рак на дој ка, ту ку пре вен ци ја та 
е во ра но то ди јаг но сти ци ра ње на 
бо ле ста. Да ли ма ке дон ски те же ни 
има ат раз ви е на свест за са мо прег-
ле ду ва ње?
ТЕ МЕЛ КОВ СКА: Мо е то пр во пра
ша ње ко га па ци ен тки те до а ѓа ат на 
прег лед е: Да ли пра ви те са мо прег

од рак на дој ка. Оние што има ле во 
се мејс тво то не кој бо лен од рак на 
дој ка, си гур но има ат по го лем ри зик 
да за бо лат. Кар ци но мот на дој ка е 
ло та ри ја. Сѐ уште не зна е ме зо што 
се ко ја ос ма же на има рак на дој ка. 
Да зна ев ме, ќе имав ме и лек. Та ка 
што са мо прег ле дот и ре дов ни те ма
мо граф ски кон тро ли се ос но ва за 
се ко ја же на.

█ Што оче ку ва те од про гра ма та за 
ске ни ра ње за рак на дој ка?
ТЕ МЕЛ КОВ СКА: Со про гра ма та за 
ске ни ра ње оче ку ва ме ко неч но да се 
ста ви ред во прег ле ди те на дој ка та. 
Оче ку вам да се на пра ви за ед нич ки 
про то кол. За же на та е мно гу те шко 
ко га мо ра да оди во не кол ку раз лич ни 
уста но ви, раз лич ни до кто ри ѝ ка
жу ва ат раз лич ни ра бо ти. Оче ку ва
ме же ни те да не уми ра ат од рак на 
дој ка ка ко до се га. Да има ме ре ал ни 
ста ти стич ки по да то ци. Ни прет стои 
огром на ра бо та и мис лам де ка ќе има
ме огром на ко рист од се то тоа. █

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Ѓор ги Ли чов ски
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О бра ќа ње то на пре тсе да те лот 
Пу тин во име на Ру ска та Фе
де ра ци ја со се ма се раз ли ку ва

ше од обра ќа ње то на аме ри кан ски от 
пре тсе да тел, Ба рак Оба ма, во име на 
Со е ди не ти те Аме ри кан ски Др жа ви. 
Пре тсе да те лот Пу тин го наг ла си фа
ктот де ка ме ѓу на род ни от си стем за 
свет ски от по ре док и за без бед но ста 
за ви си од прин ци пи те утвр де ни во 
По вел ба та на Обе ди не ти те на ции, до
де ка пре тсе да те лот Оба ма ап сурд но 
твр де ше де ка САД има ат пра во да го 
иг но ри ра ат на ци о нал ни от су ве ре ни
тет со цел да се „вра ти без бед но ста“ 
на на ро ди те уг не ту ва ни од стра на на 
„ти ра ни те“ и ја по вто ри до ктри на та на 
Буш де ка САД ќе дејс тву ва ат са ми или 
со сво и те со јуз ни ци за да ги по стиг нат 
тие це ли, што и да се слу чи.

Оба ма уште ед наш ја об ви ни Ру си ја за 
агре си ја та во Крим и во Укра и на, го 
об ви ни Иран за спон зо ри ра ње на те
ро риз мот во Бли ски от Исток, ја об ви ни 
Ки на за кр ше ње на ме ѓу на род но то 
пра во во Јуж но то Ки не ско Мо ре, ги 
об ви ни Ку ба и неј зи ни от на род за на
мет на то то ем бар го за тр го ви ја од САД 
и за „не со ра бо ту ва ње“ со САД и уште 
ед наш по ба ра от стра ну ва ње на си ри
ски от пре тсе да тел Асад. Тој го по вто ри 
твр де ње то де ка САД има ат пра во да ги 
на мет нат сво и те не ле гал ни санк ции 
ка де што сме та ат де ка се по треб ни и 
ре че, со не ве ро ја тен пре сврт на исто
ри ја та и на фа кти те, де ка САД го чу
ва ат ми рот во све тот од ос но ва ње то 
на Обе ди не ти те на ции.

Пре тсе да те лот Оба ма оста ви впе ча ток 
на на ко стре шен ули чен пан кер, зап
ла шу вај ќи ги си те со сво ја та от ме на 
хра брост и со за ка на та од аме ри кан
ска та во е на моќ до кол ку си те ние не 
со ра бо ту ва ме со САД. Тој збо ру ва ше 
за „страш ни те конф ли кти“ низ це ли
от свет во пос лед ни те се дум де сет го
ди ни, но ни ко гаш не из ја ви де ка САД 
беа ини ци ја тор на по ве ќе то од нив и 

твр де ше де ка спре чи ле Тре та свет ска 
вој на, со ко ја ток му САД се за ка ну ваа 
мно гу па ти во ми на то то, ка ко што тоа 
го пра ват и се га со за ка на та за по ста
ву ва ње на пред но нук ле ар но оруж је на 
гер ман ска те ри то ри ја. Тој се фа ле ше 
за тро шо ци те на мет на ти на тие кои 
се од лу чи ле да се спро тив ста ват на 
аме ри кан ска та хе ге мо ни ја на ме сто да 
со ра бо ту ва ат со нив и без и зраз но ре че 
де ка по ре до кот на мет нат од Аме ри ка 
до не се до сто инс тво и ед на ква ра бо та 
за си те лу ѓе во све тот, за бо ра вај ќи де
ка са мо еден про цент од нив ги има ат 
си те па ри, до де ка оста на ти те ја вр шат 
це ла та ра бо та.

Оба ма ја пре фр ли ви на та за бе гал ска та 
кри за што ја пре диз ви ка од не го ва та 
вла да на „сил ни те ма жи“. Очиг лед но, 
спо ред не го, Са дам Ху се ин, Мо а мер 
Га да фи и пре тсе да те лот Асад ја при
ну ди ле аме ри кан ска та вла да да ги 
на пад не. Аме ри кан ци те ко ри стат на
дре ал на ло ги ка за да го оправ да ат тоа 
што не мо же да се оправ да. По тоа, тој 
се освр на на кон тро ла та на ме ди у ми те, 
уг не ту ва ње то на по ли тич ки те про тив

ни ци, ка ко и на кон тро ла та на при стап 
до ин фор ма ции ка ко удар врз Ру си ја, и 
по крај тоа што тие ра бо ти се слу чу ва ат 
во Аме ри ка и во Евро па. По тоа, тој се 
оби де да ја оправ да упо тре ба та на не ле
гал ни санк ции про тив Ру си ја, твр деј ќи 
де ка тоа функ ци о ни ра и ѝ пре диз ви ку ва 
те шко тии на на ци ја та и де ка ка ко од го
вор на тоа, Ру си те ја на пу шта ат зем ја та. 
Тој изг ле да не бе ше све сен за уда рот што 
им го за да де на Обе ди не ти те на ции со 
тие збо ро ви, би деј ќи уни ла те рал ни те 
санк ции прет ста ву ва ат кр ше ње на По
вел ба та на Обе ди не ти те на ции, ка ко и 
отво ре но и свес но пр ко се ње на Обе ди
не ти те на ции и на се то она што тие го 
за ста пу ва ат.

Пре тсе да те лот Вла ди мир Пу тин, пак, 
ја отфр ли таа лаж на исто ри ја и лаж на 
пре зен та ци ја на при чи ни те за акту
ел на та свет ска кри за и ви на та им ја 
пре фр ли на САД и на нив ни те со јуз
ни ци во НА ТО, ка де што и при па ѓа. Тој 
поч на со по тсе ту ва ње де ка кон цеп тот 
на Обе ди не ти те на ции про из ле зе од 
Крим ска та кон фе рен ци ја за вре ме на 
бор ба та про тив Хит лер и де ка ОН има 

дол га исто ри ја во оби дот да спре чи 
конф ликт. Тој приз на ва де ка Аме ри
кан ци те и нив ни те со јуз ни ци се жа лат 
на не до ста то кот на ефи кас ност во ОН, 
што, всуш ност, зна чи де ка тие се жа лат 
ко га ра бо ти те не се од ви ва ат спо ред 
нив ни те пла но ви, но наг ла си де ка раз
ли ки те во ста во ви те беа приз на ти ка ко 
не из беж ни уште од соз да ва ње то на ОН 
и де ка пра во то на ве то е по треб но за 
да се га ран ти ра де ка ни ту ед на си ла 
не мо же да до ми ни ра врз дру ги те. Тој, 
исто та ка, ги по тсе ти си те на фа ктот 
де ка САД и нив ни те со јуз ни ци ве ќе 
дол го вре ме го ко ри стат пра во то на 
ве то ко га се во пра ша ње нив ни те ин
те ре си и де ка се кој на род што ги за о
би ко лу ва ОН или ја кр ши По вел ба та 
на ОН дејс тву ва не ле гал но и над вор од 
ме ѓу на род но то пра во. Тој до да де де ка 
до кол ку Аме ри кан ци те ја при сво е ја 
се та свет ска си ла по за вр шу ва ње то на 
Сту де на та вој на, тоа би ре зул ти ра ло 
во свет во кој би вла де е ло се бич ност, 
ди кта ту ра на ме сто ед на квост, де мо
кра ти ја и сло бо да и во свет ка де што 
не за вис ни те зем ји ќе беа за ме не ти со 
де фа кто про те кто ра ти.

Со со се ма раз ли чен став од аме ри кан
ски от де ка др жав ни от су ве ре ни тет 
не по стои, тој го по твр ди фун да мен
тал ни от прин цип на ме ѓу на род но то 
пра во де ка др жав ни от су ве ре ни тет е 
од су штин ско зна че ње за сло бод ни от 
раз вој на ед на на ци ја. Тој ја при ка жа 
сво ја та по ен та со при ме ри на аме ри
кан ска та агре си ја на Бли ски от Исток 
и во Се вер на Афри ка, чии пос ле ди
ци те се ха ос и ка та стро фа, на ме сто 
ста бил ни вла ди, ка ко и со по де мот 
на Ис лам ска та др жа ва и на дру ги те
ро ри стич ки гру пи кои беа кре и ра ни 
од За па дот ка ко ала тки про тив се ку
лар ни те др жа ви што се под на пад. Тој 
го об ви ни За па дот за ли це мерс тво то 
во со о чу ва ње то со бе гал ска та кри за, 
до де ка исто вре ме но ја фи нан си ра и 
ја под др жу ва Ис лам ска та др жа ва и 
дру ги те гру пи. Тој по вто ри де ка ни кој 
освен во о ру же ни те си ли на пре тсе
да те лот Асад и ми ли ци ја та на Кур
ди те не се бо ри про тив тие гру пи. 
Тој наг ла си де ка Ру си ја не ма ни ка кви 
ам би ции, но из ја ви де ка „тие по ве ќе 
не мо жат да ја то ле ри ра ат мо мент
на та со стој ба во све тот“. Во вр ска со 

со о чу ва ње то со мо мент на та кри за 
на Бли ски от Исток, тој пред ло жи 
соз да ва ње на ши ро ка ан ти те ро ри
стич ка ко а ли ци ја слич на на ан ти хит
ле ров ска та ко а ли ци ја. Тој, исто та ка, 
по ви ка на со ра бо тка на ис лам ски те 
зем ји и на ре ли ги оз ни те ли де ри за 
да по мог нат во оваа бор ба про тив 
за ед нич ки от не при ја тел и из ја ви 
де ка др жав но ста мо ра да се вра ти 
та му ка де што е уни ште на и де ка мо
ра да се обез бе ди во е на, еко ном ска 
и ма те ри јал на по мош за зем ји те во 
те шки си ту а ции и де ка тоа мо ра да 
се на пра ви во сог лас ност со По вел ба
та на ОН и со ме ѓу на род но то пра во. 
Во тој пог лед, тој осо бе но ги спом на 
Ли би ја, Ирак и Си ри ја. Тој ја истак на 
по тре ба та за гло бал на без бед ност и 
го осу ди про ши ру ва ње то на НА ТО по 
Сту де на та вој на и по греш ни от из бор 
прет ста вен на зем ји те од источ ни от 
блок од стра на на Аме ри ка да се би де 
или со За па дот или со Исто кот и из ја
ви де ка ток му таа агре сив на ло ги ка 
ја за поч на ге о по ли тич ка та кри за во 
Укра и на, ка де што на род но то не за
до волс тво бе ше иско ри сте но од За
па дот за да се ор га ни зи ра во ен удар 
од над вор што пре диз ви ка гра ѓан ска 

вој на. Тој ја по твр ди под
др шка та на Ру си ја за Мин
ски те до го во ри од 12 фе
вру а ри 2015 го ди на ка ко 
единс твен на чин за из лез 
од кри за та и истак на де ка 
ин те ре си те и пра ва та на 

на ро ди те од ре ги о нот Дон бас мо ра 
да се зе мат пред вид и да се по чи ту
ва нив ни от из бор и де ка си те мер ки 
пре зе ме ни од ре жи мот на Ки ев мо ра 
да се ко ор ди ни ра ат со нив.

По тоа тој се освр на кон дру га ре ал
ност на бор ба та за моќ во све тот на 
еко ном ски от фронт и ин си сти ра ше 
де ка мо ра да има за ед нич ки про стор 
за еко ном ска со ра бо тка со ко ри сте ње 
на прин ци пи те на Свет ска та тр гов ска 
ор га ни за ци ја за сло бод на тр го ви ја, 
ин ве сти ции и отво ре на кон ку рен ци ја, 
но Аме ри кан ци те се оби ду ва ат да ја 
за о би ко лат Свет ска та тр гов ска ор га
ни за ци ја и се оби ду ва ат да вос по ста
ват по себ ни и тај ни стру кту ри ка ко 
што е про е ктот за Транс па ци фич ко то 
парт нерс тво за кое се фа ле ше Оба ма. 
Тој, исто та ка, ја осу ди упо тре ба та на 
уни ла те рал ни те санк ции, ка ко кр
ше ње на По вел ба та на ОН, и из ја ви 
де ка тие се ко ри стат не са мо за да 
из вр шат по ли тич ки при ти сок, ту ку и 
за да ели ми ни ра ат еко ном ски кон ку
рен ти. Тие трен до ви мо жат це лос но 
да го раз ни ша ат тр гов ски от си стем 

Обра ќа ња та на  
ли де ри те на го ле ми те  
си ли на Ге не рал но то  
со бра ние на Обе ди не ти те 
на ции беа ед на лек ци ја  
за упо тре ба та и за  
зло у по тре ба та на мо ќта

РУ СИ ЈА ПРО ТИВ АМЕ РИ КА

Лек ци ја за упо тре ба и за зло у по тре ба на мо ќта

СВЕТ
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Г ра дот Стру га ле жи на два
та бре га на ре ка та Црн 
Дрим и на се вер ни от брег 

на Охрид ско то Езе ро. Во цен та
рот на гра дот е чар ши ја та, ме
сто то ка де сѐ се слу чу ва. Та ка 
би ло од дам ни на, та ка е и де
нес. Па тот нѐ од ве де до та му. 
Вр неж ли во то вре ме ги рас те ра 
ше та чи те, но број ни те ту ри сти 
оста наа и со љу бо пит ство се заг
ле ду ваа во из ло зи те и во ку ќи те 
со ста ро град ска ар хи те кту ра. 

Доз на ва ме де ка ов де во ми на то
то има ло око лу 300 за на ет чии, 
но де нес, стру шки те за на ет чии 
мо же да се из бро јат на пр сти
те од ед на та ра ка. За тоа би ла 
зас луж на ме сто по лож ба та на 
гра дот. Око лу Стру га има ло сто 
мо ста. Се раз би ра, не од де не шен 
тип, ту ку др ве ни, при ми тив ни. 
Ду ри се ве ле ло де ка во Стру га 
пре сто ју ва ле или ку со ја по се
ти ле и трој ца ца ре ви, а за да мо
же не ка де да оп сто ју ва вој ска, 

Ав стри ски от принц  
до а ѓал во ку јун џи ски 
ду ќан во Стру га и  
ку пу вал на кит

По ра бо та да оди те на кра јот 
на све тот, но во Стру га да се 
вра ти те, ту ка да по чи ва те; ова 
пар че зем ја за нас е све то ме сто, 
во не го царeви пре сто ју ва ле, 
а не вие одов де да за ми не те, 
ве лел дам неш ни от ко декс на 
за на ет чи и те

Пишува | Не ве на По пов ска

ИЗРА БО ТКИ НА СТРУ ШКИ ТЕ КУ ЈУН ЏИИ И ДЕ НЕС ГИ КРА САТ БРОЈ НИ ТЕ ХРА МО ВИ И МУ ЗЕИ КАЈ НАС 
И ВО СВЕ ТОТи да пре диз ви ка ат 

рас пад на гло бал ни от 
еко ном ски про стор. 
Ру си ја, од дру га стра
на, пред ла га усог ла
су ва ње на ре ги о на ли 
еко ном ски про е кти, 
на ре ку вај ќи го „ин
те гра ци ја на ин те гра
ции“, што ќе се ба зи ра 
на уни вер зал ни и на 
транс па рент ни пра
ви ла на ме ѓу на род
на та тр го ви ја. Тој го 
об јас ни тоа по ви ку
вај ќи се на пла но ви 
за по вр зу ва ње на Евро а зи ска та еко
ном ска уни ја и ки не ски от „Еко ном ски 
по јас на па тот на сви ла та“ и по ви ка 
на нив на по на та мош на ин те гра ци ја 
со Европ ска та уни ја.

На крај, иа ко Оба ма во сво е то обра ќа
ње го во ре ше за проб ле мот со кли мат
ски те про ме ни, тој не ма на пра ве но 
ни ка кви кон крет ни за ла га ња за на
ма лу ва ње на еми си ја та на стак ле
нич ки га со ви. Ки не зи те пред ло жи ја 
де ка ќе ги на ма лат нив ни те еми сии за 
40 от сто од ни во а та во 2005 го ди на. 

Пу тин ве ти де ка до 2030 го ди на ќе 
ги на ма ли за 75 от сто од ни во а та 
од 1999 го ди на. Тој, исто та ка, упа
ти по вик за фун да мен тал но но ви 
тех но ло гии инс пи ри ра ни од при
ро да та за да би де ин ду стри ски от 
раз вој во хар мо ни ја со при ро да та, 
со цел да се вра ти рам но те жа та по
ме ѓу чо ве ко ва та актив ност и при
ро да та, и пред ло жи да се фор ми ра 
по се бен фо рум на ОН за со о чу ва ње 
со кли мат ски те про ме ни и из ја ви 
де ка Ру си ја е под го тве на да го кос
пон зо ри ра тој фо рум.

Зна чи, си ту а ци ја та во 
све тот бе ше изра зе на во 
го во ри те на овие двај ца 
ма жи; Оба ма твр де ше 
де ка САД има ат пра во 
да дејс тву ва ат ка ко што 
сме та ат де ка е по треб но, 
да ја спро ве ду ва ат сво
ја та вол ја со во е на си ла 
се ка де ка де што на и ду ва
ат на спро тив ста ву ва ње, 
да обез бе дат еко ном ски 
пред но сти за се бе по се
ко ја це на, се то тоа врз 
ос но ва на од би ва ње да 
се тре ти ра се ко ја на ци ја 

ка ко рам но прав на и су ве ре на; и, пре
тсе да те лот Пу тин, кој по ви ка на стро го 
по чи ту ва ње на ме ѓу на род но то пра во, на 
за ед нич ки те на по ри про тив те ро риз мот 
и за ка ни те за ми рот, на ин те гри ра на еко
ном ска со ра бо тка, се то тоа врз ос но ва на 
прин ци пи те на на ци о нал ни от су ве ре ни
тет и на до сто инс тво то на на ци и те и на 
на ро ди те. Конф ли ктот е јас но на цр тан. 
Ли ни и те се пов ле че ни. Си те ние че ка ме 
да ви ди ме ка ко ќе се ре ши овој фун да
мен та лен конф ликт. █

СВЕТ

Из вор: „Гло бал ри срч“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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по треб ни се до ста за на ет чии, 
пред сè: ко ва чи, по тко ју ва чи, 
ши ва чи и др.

Кај Стру га вр вел поз на ти от 
пат Виа Ег на циа. Са мо за не
го во функ ци о ни ра ње би ле по
треб ни са мар џии, ор то ма ри, 
ано ви за пре сто ју ва ње, ко жа ри 
за пра ве ње са до ви од ко жа за 
пре не су ва ње мас ло, тка ја чи на 
вол на, на лен, на ко ноп, грн ча
ри, др во дел ци и мно гу дру ги.

█ За Стру га за на ет чис тво то 
би ло жи вот на ег зи стен ци ја. 
Во зе ни тот на сво јот раз вој, во 
Стру га има ло три ста ду ќа ни. 

Ко га ќе се знае де ка во ду ќан 
ре тко ра бо тел сам чо век, ами 
нај че сто со уште еден или со 
по ве ќе ми на од фа ми ли ја та, 
или со чи ра ци и со кал фи, а 
гра дот бро ел око лу че ти ри-
пет ил ја ди жи те ли, јас но се 
гле да де ка Стру га бил град 
на за на ет чии  рас ка жу ва ат 
по ста ри те.

По се бен при до нес во раз во јот 
на за на ет чис тво то во Стру га 
има ле стру шки те тр гов ци. Тие 
за на ет чи ски те про из во ди ги 
про да ва ле во дру ги гра до ви и 
др жа ви, а от та му но се ле сѐ што 
би ло по треб но за  за на ет чис

тво то. Спо ред ин те ре сот на ту ѓи от па зар бил 
и ин тен зи те тот на изра бо тка на но ви про из
во ди. Тр гов ци те вр ше ле пра ктич на рек ла ма 
на стру шко то за на ет чис тво.

Со цел да се изра бо ту ва ат по но ви мо де ли, стру
шки те за на ет чии ги ко ри сте ле раз ни те прос
пе кти што кру же ле од европ ски те др жа ви, а и 
са ми те оде ле кај поз на ти мај сто ри над вор од 
Стру га. Се ко ри сте ло не што од прос пе кти те, 
не што од лич но ви де но то, но на сво и те изра
бо тки им да ва ле не што свое, ка ра кте ри стич но 
и ти пич но за сре ди на та, одра зу вај ќи ја спе ци
фич но ста на ма ке дон ска та кул ту ра и тра ди ци ја.

Со ра бо та та до а ѓа ла до израз и кре а тив но ста 
на за на ет чи и те.

█ Мај сто ри те се поз на ваа по изра бо тка та на 
пред ме ти те, а не кои имаа и свои за штит ни 
пе ча ти  ве лат стру жа ни.

За на ет чи и те имаа свои тај ни во ра бо та та што 
ги нас ле ди ле или до кои дош ле са ми те.

█ Мај сто рот му ја пре не су ва ше тај на та на 
сво јот нас лед ник, а не и на дру ги те чи ра-
ци и кал фи, и во не го се гле да ше ка ко во 
све тец,. Са мо нај ин те ли гент ни те чи ра ци и 
кал фи ус пе ваа да му ја откри јат тај на та на 
мај сто рот. За тоа на тие што одеа на за на ет 
им се ве ле ше: „Гле дај, отво ри ги две те очи 
ка ко че ти ри, кра ди го за на е тот“, се по тсе ту ва 
по стар стру жа нец.

За на е ти те се раз ви ва ле спо ред по тре би те на 
на се ле ни е то. За нај стар умет нич ки за на ет во 
Стру га се сме та ку јун џис тво то. Без ку јун џи ски
те изра бо тки не се пра ви цр ква, цар без кру на 
не ста ну ва, свад ба не се пра ви без укра си, без 
ки те ња на не ве ста та, зе тот и на си те сва то ви. 
А во Стру га од дам ни на се гра де ле хра мо ви, 
пре сто ју ва ле ца ре ви, што ука жу ва на то по ни
мот Ца реј Кла ден ци, па нај ма сов но то жен ско 
име е Ца ре ва, Ца ра. По ста ри те ка жу ваа: „Ка де 
што има ку јун џии, та му пре сто ју ва ле ца реви“.

По ра но ку јун џис тво то би ло мно гу за ста пе но, 
но по сте пе но згас ну ва ло по ра ди сла ба та еко
ном ска моќ на на се ле ни е то и по ра ди по ја ва та 
на фа брич ки про из во ди. Се га, ако по ми не те 
низ стру шка та чар ши ја, ќе ви ди те са мо еден 
ку јун џи ски ду ќан.

Во кни га та „За пи си за ми на
то то на Стру га“ 2 дел, од Јо не 
Клен ко, авто рот за бе ле жал де
ка за на ет чи и те од гра до ви те 
во тур ски от пер и од би ле за
шти ту ва ни и од др жа ва та. 
„Сог лас но со фер ма нот на 
сул та нот Му ста фа Тре ти од 
18. 10. 1773 го ди на, мај стор 
од се ло не мо жел да отво ри 
ду ќан в град. Ако са кал од 
се ло да оди в град, сел ски от 
мај стор де сет го ди ни тре ба-
ло да ра бо ти кај друг мај стор 

или да се за ни ма ва со дру-
ги ра бо ти, па по тоа до би вал 
ста тус на гра ѓа нин и мо жел 
да отво ри свој ду ќан. Оваа 
мер ка пак при до не ла и во 
се ла та да има за на ет чии за 
нај не оп ход ни те ра бо ти, но 
и стре меж кај за на ет чи и те 
со ква ли тет и чес ност да се 
бо рат на па за рот“, за пи шал 
Клен ко.

Исто та ка, по сто ел и ко декс 
на од не су ва ње, па та ка, за да 
оп сто јат и за да не ги по сра
мо тат фа ми ли ја та и за на е тот, 
стру шки те за на ет чии на сво и
те нас лед ни ци им ги оста ва ле 
след ни ве ама не ти: да се чес ни, 
до сто инс тве ни, да ра бо тат со 
ум, да не ја по сра мо тат фа ми
ли ја та, со чес на ра бо та чест 
да стек ну ва ат; да би дат вни
ма тел ни во од не су ва ње то во 
чар ши ја та, да има ат по чит кон 
чар ши ја та и кон му ште ри и те; 
за на е тот да го сле дат во не го
ви от раз вој, т.е. да го осо вре
ме ну ва ат; да не ги откри ва ат 
тај ни те во ра бо та та, а но ви да 
на у чат; по ра бо та да одат и на 
крај на све тот, но во Стру га 
на зад да се вра тат, ту ка да по
чи ва ат; ова пар че зем ја за нас 
е све то ме сто, во не го ца ре ви 
пре сто ју ва ле, а не вие одов де 
да за ми не те. █

Стру шки те ку јун џи ски изра бо тки би ле на да ле
ку поз на ти. Та ка, поз на то е де ка ав стри ски от 
принц до а ѓал во ку јун џи ски от ду ќан на Ана
стас Кур кут во Стру га и ку пу вал на кит. Овој 
стру шки ку јун џи ја ја изра бо тил и сре бре на та 
ку ти ја (те шка два и пол ки ло гра ми) за чу ва ње 
на мо шти те на св. Јо ван Вла ди мир во ма на сти
рот „Све ти На ум“. Де нес, изра бо тки на стру
шки те ку јун џии ги кра сат број ни те хра мо ви 
и из ло зи те на мно гу му зеи кај нас и во све тот, 
ка де што би ле ку пе ни за мал ку па ри или би ле 
пре не се ни од на ши исе ле ни ци.

По крај ку јун џис тво то, стру жа ни се по ка жа ле 
и ка ко до бри изра бо ту ва чи на вез.

█ Стру шки от вез ста на поз нат и пре поз нат-
лив. Изра бо тка та на град ска и на сел ска 
но си ја бе ше со вр шенс тво. И град ска та и 
сел ска та на род на но си ја беа бо га ти и ки те-
ни со ку јун џи ски изра бо тки: то ки, по ја си, 
ѓер да ни, обе тки, иг ли (за на гла ва), ќо сте ци 
и др. Хар мо ни ја та на бо и те и украс ни те еле-
мен ти на но си ја та пле ну ваа. Тоа мај сторс тво 
мо жеа да го изра бо тат са мо умо ви спо соб ни 
за вкус и вир ту оз ни ра це. За тоа, со пра во се 
ве ли де ка на род на та но си ја во се бе ги крие 
на ша та ста ра кул ту ра и на ша та исто ри ја, 
се при се ти ја стру жан ки те чии ба би и мај ки 
но се ле ва кви но сии.
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ИсториJа

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 но-по 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

СРП СКО-БУ ГАР СКИ ДО ГО ВОР
(Со фи ја, 19 фе вру а ри 1897 г.)

Ка ко ре зул тат на во ста ни е то на 
остро вот Крит про тив ос ман ли
ска та власт и мож но ста за вој на 
ме ѓу Ати на и Истан бул, што де фа
кто се слу чи ла не кол ку ме се ци по
доц на (април, 1897 го ди на), Ср би ја 
и Бу га ри ја от поч на ле пре го во ри 
кои ус пеш но за вр ши ле со пот пи
шу ва ње на нив ни от прв до го вор 
за ос ман ли ска Ма ке до ни ја. Овој до
го вор во су шти на та прет ста ву вал 
од бран бен со јуз во слу чај Ав стро
Ун га ри ја да пре зе ме во е ни дејс тва 
во Ма ке до ни ја. Со до го во рот, две те 
вла ди се об вр зу ва ат да не го на
ру шат ста ту соткво на Бал ка нот, 
за си лу вај ќи и ко ор ди ни рај ќи ја сво
ја та кул тур нообра зов на и цр ков на 
про па ган да во Ма ке до ни ја.

Член 2. Ни ту ед на од спо ме
на ти те вла ди не ма да пре зе ме 
ед но стра но и без прет ход на 
сог лас ност со дру га та, ни што 
што би мо же ло да го на ру ши 
ста ту соткво на Исток, зна чи 
ни ка ква, ни ту по ли тич ка, ни ту 
во е на ак ци ја.

Член 3. Сè до де ка со за е мен до
го вор не се утвр дат срп ски те и 
бу гар ски те ин те рес ни сфе ри на 
те ри то ри ја та на Ос ман ли ска та 
Им пе ри ја, две те вла ди се об вр
зу ва ат во на ци о нал ни те, цр ков
ни те и во обра зов ни те пра ша ња 
не са мо да не си пре чат, ту ку и 
за ем но да си по ма га ат.

Овој до го вор е ин те ре сен би деј ќи 
и две те др жа ви ин ди рект но приз
на ва ат де ка не ма ат свое на се ле ние 
во Ма ке до ни ја. Зар би по сто е ла др
жа ва ко ја би ѝ доз во ли ла на дру га 
да вр ши про па ган да ме ѓу сво и те 
со на род ни ци, па ма кар тие да се 
на о ѓа ат под туѓ су ве ре ни тет?

АВСТ РО-РУ СКА СПО ГОД БА
(1897 г.)

Овој до го вор прет ста ву вал раз ме
на на но ти ме ѓу две те им пе рии со 
кои се по стиг на сог лас ност во од
нос на по ли ти ка та на ста тускво.

Ин те рес но е да се за бе ле жи ав
строун гар ски от пред лог из не сен 
во но та та, а се од не су ва на ид ни
на та на европ ска Тур ци ја ако би де 
на ру ше на по ли ти ка та на ста тус
кво.

Во де лот 3Ц би ло пред ло же но:

„Оста то кот на рас по лож ли ва-
та те ри то ри ја (се мис ли на Ма-
ке до ни ја, би деј ќи за Ал ба ни ја 
би ла пред ви де на не за вис ност) 
ќе би де пред мет на пра вед на 
по дел ба ме ѓу раз ни те по стој ни 
бал кан ски др жа ви... Рас по ло-

же ни да ги зе мат пред вид, во 
нај по вол на мер ка ле ги тим-
ни те ин те ре си на учес ни ци те 
(на дел ба та) тие се од дру га 
стра на ре ше ни да го за др жат 
прин ци пот на се гаш на та рам-
но те жа и да ја от стра нат... се-
ко ја ком би на ци ја ко ја би фа-
во ри зи ра ла вос по ста ву ва ње 
на изра зи та над моќ на ко ја и 
да би ла бал кан ска др жа ва на 
ште та на дру ги те...“

АВСТ РО-РУ СКИ ДО ГО ВОР
(Мир шег, 2 октом ври 1903 г.)

Овој до го вор бил до не сен ка ко 
ди рект на пос ле ди ца на Илин
ден ско то во ста ние од август 
1903 го ди на. Со цел да се сми
ри и ста би ли зи ра си ту а ци ја та 
во ос ман ли ска Ма ке до ни ја, но 
и за да го за до во ли европ ско то 
де мо крат ско јав но мис ле ње, ав
строун гар ска та и ру ска та вла да 
во со ра бо тка со вла ди те на оста
на ти те европ ски си ли, пот пис
ни ци на Бер лин ски от до го вор, 
изра бо ти ле ре форм ска про гра ма 
за три те ви ла е ти во Ма ке до ни ја.

Во член 1. би ло пред ви де но: 
За да се соз да де кон тро ла врз 
деј но ста на мес ни те ос ман ли
ски вла сти во од нос на при ме
ну ва ње то на ре фор ми те, тре ба 
да се име ну ва ат при глав ни от 
инс пе ктор Ху се ин Хил ми па ша 
спе ци јал ни ци вил ни аген ти од 
стра на на Ав строУн га ри ја и од 
Ру си ја, кои ќе би дат долж ни да 
одат за ед но со глав ни от инс пе
ктор на се ка де, да му обр ну ва
ат вни ма ние за по тре би те на 
хри сти ја ни те, да ги за пи шу ва
ат зло у по тре би те на мес ни те 
вла сти, да му ги со оп шту ва ат 
со од вет ни те за бе ле шки на пра
те ни ци те во Истан бул и да им 
под не су ва ат из ве штаи на сво
и те вла ди за сè што се слу чу ва 
во зем ја та...

СРП СКО-БУ ГАР-
СКИ ДО ГО ВОР

(Бел град, 30 март 
1904 г.)

И овој до го вор ка ко 
и оној од 1897 го
ди на прет ста ву вал 
де фан зи вен со јуз на 
две те др жа ви со цел 
да се спре чи евен ту а
лен на пад врз ос ман ли
ска Ма ке до ни ја кој би 
се слу чил од ко ја би ло 
стра на.

Член 3. „Исто та ка, со јуз ни 
др жа ви се за дол жу ва ат да се 
спро ти ста ват за ед нич ки и со си
те си ли и средс тва со кои рас по
ла га ат на се ка ква не при ја тел ска 
ак ци ја или изо ли ра на оку па ци ја 
во го рес по ме на ти те че ти ри ви
ла е ти од ко ја би ло др жа ва и да 
дој дат тие“. 

ДЕК ЛА РА ЦИ ЈА НА 
АВСТ РО-УН ГА РИ ЈА И РУ СИ ЈА 
ЗА ЗА ЕМ НА НЕ УТ РАЛ НОСТ

(Пе тро град, 15 окт. 1904 г.)

Су ди рот на ру скоја пон ски те екс
пан зи о ни стич ки по ли ти ки на Да
леч ни от Исток не ми нов но во де ле 
кон вој на. По ра ди овие при чи ни, 
а со цел да се обез бе ди Евро па од 
евен ту а лен на пад, ка ко и за из ве
сен пер и од да го за мрз не Источ но
то пра ша ње, Ру си ја и Ав строУн га
ри ја ја пот пи ша ле дек ла ра ци ја та 
за не у трал ност со ко ја, по крај 
оста на то то, би ло пред ви де но и 
про дол жу ва ње на нив на та до то
гаш на по ли ти ка кон Бал ка нот.

„Ав стро-Уна гри ја и Ру си ја, обе-
ди не ти од оп што ста на пог ле-
ди те, од нос но за штит на та по-
ли ти ка ко ја тре ба да ја сле дат 
на Бал ка нот и це лос но за до вол-
ни од ре зул та ти те по стиг на ти 
до се га од та ква та нив на тес-

на со ра бо тка, од луч но ре ши ја 
цвр сто да го сле дат во ид ни на 
тој пат...“. 

РЕ ВАЛ СКИ ОТ ДО ГО ВОР
(Ре вал, ју ни 1908 г.)

Ре вал ски от до го вор по драз би рал 
пред логпро ект за спро ве ду ва
ње на ре фор ми во ос ман ли ска 
Ма ке до ни ја, а за чие спро ве ду
ва ње би ле за дол же ни те Ве ли ка 
Бри та ни ја и Ру си ја. Ме ѓу тоа, овој 
пред логпро ект во оп што не бил 
спро ве ден би деј ќи оста на ти те 
европ ски си ли не го при фа ти
ле. Од дру га стра на, во Ос ман
ли ска та Им пе ри ја из би ла Мла
до тур ска та ре во лу ци ја ко ја во 
го ле ма ме ра го из ме ни од но сот 
на вла ди те на Го ле ми те си ли 
кон неа. За Ма ке до ни ја од осо
бе на важ ност бил пред ло гот кој 
бри тан ска та дип ло ма ти ја на 26 
март 1908 го ди на го ис пра ти до 
вла ди те на Го ле ми те си ли, а кој 
пред ви ду вал ре чи си це лос но оса
мо сто ју ва ње на Ма ке до ни ја.

„Ко га би се на и ме ну вал еден 
гу вер нер на ко го би му би ле 
оста ве ни сло бод ни ра це и кој 
за из ве сен број го ди ни би бил 
не под ви жен... и ко га би му се 

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

оста ви ла на рас по ла га ње по-
треб на та си ла на жан дар ме ри ја 
и европ ски ри ца ри, вла да та на 
не го во то ве ли чес тво е убе де на 
де ка за кра тко вре ме зем ја та би 
се ис чи сти ла од че ти и де ка ќе се 
сми ри... Гу вер не рот би бил тур ски 
др жав ја нин и пра ша ње то да ли би 
бил хри сти ја нин или мус ли ман би 
би ла од ма ла важ ност...“

„Ка ко би мо же ла та ква та ад ми-
ни стра ци ја да би де фи нан си ра-
на, по треб но е се гаш ни от број на 
тур ски тру пи кои се одр жу ва ат 
од ма ке дон ски от бу џет зна чај но 
да се на ма ли... а ако се на пра ви 
тоа си ли те тре ба да га ран ти ра ат 
це ло куп ност и над во реш на си гур-
ност на овој дел од сул та но ви те 
по кра и ни...“

Ва кви от бри тан ски пред лог не бил 
при фат лив не са мо за чле но ви те на 
Трој ни от со јуз, ту ку и за бри тан
ски те со јуз ни ци Фран ци ја и Ру си ја. 
Пос лед на та, ка ко про тивпред лог 
из не се про ект кој во го ле ма ме ра 
ги уб ла жу ва ше бри тан ски те пред
ло зи. Всуш ност, на овој на чин Ру
си ја са ка ла да го из бег не, по ра ди 
сво ја та не под го тве ност, су ди рот со 
Гер ма ни ја и со Ав строУн га ри ја кој 
би бил не зи бе жен ако таа се за ло
же ла за при фа ќа ње на бри тан ски от 
пред лог. █

(ПРО ДОЛ ЖУ ВА)

❶

❷

❹

(продолжение од број 160)

❸

❺

❻

www.republika.mk32 петок, 9 октомври 2015 година www.republika.mk 33петок, 9 октомври 2015 година



Култура

1
Балканвавилонци

Луан 
Старова

2
Длабоко во
душата
Јасмина
Кадра

3
Бруклин
Дамјана 

Видическа

4
Кругот на
животот
Јован
Илиески

 5
Враќање на

зборовите
Гоце   

Смилевски

КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
[  АНТОЛОГИЈА  ]

ЗАБРАНЕТА  КНИГА

Ниту една книга не може да биде 
Забранета книга.

Вжештувањето на кладата 
Постепено не внесува 
Во делот 
На ненапишаното.

Затоа 
Ниту имало, ниту ќе има 
Забранета книга.

Но помислата 
Да ја исклучиме можноста 
За забрана 
Е крик 
Или 
Идеја за тестамент, 
За книга што ќе ја доживее 
Слободата за читање.

Потребата 
Да ја кажеме оваа вистина 
Не качува на високо.

Слегување оттаму нема.

18. ИЗ ДА НИЕ НА НАЈ СТА РИ ОТ ФЕ СТИ ВАЛ НА КО МЕ ДИ ЈА ТА
Веле Смилевски (1949)

На сце на та на оваа ма ни фе ста ци ја во из ми на ти ве го ди ни 
играа мно гу број ни ан самб ли пре зен ти рај ќи ги де ла та на 
Ну шиќ. Др жиќ, Шекс пир..., а Ку ма но во, ка ко и се ко гаш, се 
по ка жа ка ко до бар до ма ќин и ста на сре ди ште на сме а та 
и на сре ќа та

До мот на кул ту ра та „Трај ко Про
ко пи ев“ во Ку ма но во де но ви ве 
го ис пол ну ва ат вљу бе ни ци те 

и по чи ту ва чи на те а тар ска та умет
ност. Осо бе но љу би те ли те на ко ме
ди ја та, кои след ни ве две не де ли ќе 
ужи ва ат во прет ста ви те на те а три те 
од зем ја ва и од ре ги о нов.

█ Фе сти ва лот „Де но ви на ко ме ди-
ја та“, кој е нај стар фе сти вал од овој 
вид во на ша ва зем ја, ве ќе 18 го ди-
ни ја не гу ва тра ди ци ја та на прет-
ста ву ва ње ква ли тет ни те а тар ски 
де ла од, мо же би, најс пе ци фич ни от 
жанр во те а тар ска та умет ност - ко-
ме ди ја та, жанр што ба ра иск лу чи-
тел но зна е ње, искус тво и ин вен ци-
ја од те а тар ски те умет ни ци  ре че 
Кан че скаМи лев ска.

На сце на та на оваа ма ни фе ста ци ја 
во из ми на ти ве го ди ни играа мно
гу број ни ан самб ли пре зен ти рај ќи 
ги де ла та на Ну шиќ. Др жиќ, Шекс
пир..., а Ку ма но во, ка ко и се ко гаш, се 
по ка жа ка ко до бар до ма ќин и ста на 
сре ди ште на сме а та и на сре ќа та. 

На отво ра ње то на ма ни фе ста ци
ја та, Те а тар Ко ме ди ја ја из ве де 
прет ста ва та „Не што про пу шта ме“, 

„Де но ви на ко ме ди ја“ со сме а та 
но сат сре ќа во до мо ви те

Ве ле шки от те а тар „Ј.Х.К. Џи нот“ ја 
из ве де ко ме ди ја та „Спа наќ со пр же
ни ком пи ри“, ви кен дов, пак, про дук
ци ја та „ Ви дик“ од Скоп је ја игра ше 
„Ни ва му, ни та му“, а Драм ски те а тар 
Скоп је ја из ве де прет ста ва та „Чо лак“. 
При леп ски от те а тар „Мар ко Це пен
ков“ до а ѓа со „Пре ми е ра во са бо та“, 
Штип ски от те а тар „Ацо Шо пов“ со 
прет ста ва та „Лул ка“, а те а та рот „Та
ли ја“ од Туз ла, БИХ ќе се прет ста ви 
со ко ме ди ја та „Др жа вен ло пов“. Од 
го стин ски те те а тр ри ќе мо же да 
се ви дат: Ин сти тут Евро бал кан од 
При шти на, Ко со во со „Че хов му ка
жа збо гум на Тол стој“ и Драм ски от 
кук лен те а тар „Си ли стра“, Бу га ри ја 
со „Се ба ра нов со пруг“.

Тур ски от те а тар Скоп је го сту ва со 
„Слу га на двај ца гос по да ри“, Би тол
ски от те а тар ќе на ста пи со „Без па
ни ка“, а на 16 октом ври охрид ски от 
те а тар ќе се прет ста ви со ко ме ди
ја та „Де те ктор за ла ги“. Ал бан ска
та дра ма при те а тар Ку ма но во ќе 
ја игра „Бон серс“, а иста та ве чер 
про дук ци ја та „Ви дик“ од Бел град, 
Ср би ја, ќе ја игра „Љу бов ни ци“. На 
за тва ра ње то на 18 октом ври те а тар 
Ку ма но во ќе ја из ве де пре ми ер но 
прет ста ва та „Иди о ти“.  █ (Н.П.)

МАРСОВЕЦОТ
THE MARTIАN

Заработка: 55.000.000 $

Жанр: авантура
Режија: Ридли Скот

Актери: Мет Дејмон,  
Џесика Честејн,  

Кристен Вилг

ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2
HOTEL TRANSYLVANIA 2

Заработка: 33.000.000 $

Жанр: анимиран филм
Режија: Генди Тартаковски

Актери: Адам Сендлер,  
Енди Самберг,  
Селена Гомез

ПЛАТЕНИК
SICARIO

Заработка: 12.100.000 $

Жанр: акција
Режија: Денис Виленев

Актери: Емили Блант,  
Џош Бролин,  

Бенисио дел Торо

ПРАКТИКАНТКА
THE INTERN

Заработка: 11.600.000 $

Жанр: комедија
Режија: Ненси Мајерс

Актери: Роберт де Ниро,  
Ен Хетвеј,  
Рене Русо

ЛАВИРИНТ:  
БЕГСТВО НИЗ ПУСТОШОТ

MAZE RUNNER:  
SCORCH TRIALS

Заработка: 7.700.000 $

Жанр: акција
Режија: Вес Бол

Актери: Дилан О’Брајан,  
Каја Скоделарио,  

Томас Броди Сенгстар

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

„Ноќни птици“ е дело на аме-
риканскиот сликар и графичар, 
Едвард Хопер (18821967).  Во 
неговиот свет на интересирање 
се негативнитe страни на живо-
тот во американските велегради. 
Во неговите делa, човечките 

ликови изгледаат како да се вко-
чанети. Со својот реалистичен 
начин на сликање станал еден 
од предвесниците на фотореа-
лизмот. „Ноќни птици“ е една 
од најпрепознатливите модерни 
американски слики. █

„Ноќни птици“  
од  Едвард Хопер
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Д о ктор Ма ри ја Еми ли ја Ку ку-
бај ска е истак на та ма ке дон
ска по е те са и про фе сор ка на 

Фи ло ло шки от фа кул тет при Уни вер
зи те тот „Го це Дел чев“ во Штип. Таа е 
автор ка на „Бу квар че то на Еми ли на“, 
кое се од не су ва на ра на та пис ме
ност кај де ца та на во зраст од три 
до шест го ди ни, а не о дам на бе ше 
про мо ви ра но и неј зи но то из да ние 
„Ан то ло ги ја на ан тич кома ке дон ска 
по е зи ја“. На ме ѓу на род на та кон фе
рен ци ја „Мо ќта на зна е ње то“ во Со
лун бе ше пре зен ти ра но „Бу квар че то 
на Еми ли на“ ка де што до би мно гу 
по зи тив ни оце ни. „Бу квар че то...“ бе
ше пре зен ти ра но ка ко при мер за 
упо тре ба на емо тив на ин те ли ген
ци ја во опис ме ну ва ње на де те то.

█ На пи ша вте бу квар за опис ме ну ва-
ње на де ца на во зраст од три до шест 
го ди ни. Зо што тој се сме та за прв од 
ва ков вид на ма ке дон ски ја зик?
КУКУБАЈСКА: Де нес во све тот кон ку
рен ци ја та од учеб ни по ма га ла за пре ду
чи лиш на во зраст е огром на, осо бе но на 
тех но ло шки зас но ва на та еле ктрон ска 
про дук ци ја. Тој гло ба лен па зар на зна е
ње на мет ну ва и не за вис на биб ли о те ка 
со но ви из да ни ја. 

Мо е то со ста ву ва ње на „Бу квар че то на 
Еми ли на“ мо же би е пр во во Ма ке до ни ја 
што го сле ди свет ски от тренд на по ме
сту ва ње на во зрас на та гра ни ца за дет ска 
ког ни тив ност до нај ра на, и ве ќе ре ал на, 
три го диш на во зраст. Но „Бу квар че то...“ е 
пр во и во ин те гри ра ње на рач но то пи шу
ва ње, сре де ди ги тал ни те на ви ки те на де
те то. Еле ктрон ски те таб ле ти во ид ни на 
ќе го за ме нат и пи шу ва ње то на хар ти ја и 
мо ли вот, но јас се оби ду ва ме да ѝ по да дам 
ра ка на онаа ге не ра ци ја де ца, кои се на 
мо стот ме ѓу тех но ло ги ја та и тра ди ци ја та 
во сов ла ду ва ње на аз бу ка та. Ме то дот за 
пи шу ва ње и за из го ва ра ње на бу ква та и 
на тек стот во „Бу квар че то...“ е зас но ван 
на мо е то пра ктич но и те о рет ско искус тво 
спо ред кое де ца та на 21 век ве ќе ја по диг
наа сво ја та ра ци о нал на ин те ли ген ци ја со 
ко ја и на три го диш на во зраст зна ат да 
„ра ку ва ат и ра ко во дат“ со ин фор ма ции 
(на комп ју те ри и на те ле фо ни). Но ви на та 
на „Бу квар че то...“ има и дру га су шти на. 
Оваа ди да ктич коумет нич ка ли те ра ту ра 
ја ин те гри ра и ани ми ра по тис на та та бли
зи на на ро ди те лот со де те то и со фа ми
ли ја та. Со тој ме тод на уче ње, раз во јот на 
ра ци о нал ноемо тив на та ин те ли ген ци ја 
на де те то од три, че ти ри и од пет го ди ни 
ќе има нај го ле ма при до би вка од бли зи
на та со нај са ка ни те, од дет ска та по вр
за ност со ро ди те лот, или вос пи ту ва чот. 
„Бу квар че то на Еми ли на“ е са мо ед на од 
ва ри јан ти те што ги имам ко ри сте но во 
мо е то пра ктич но и те о рет ско искус тво 
ка ко со ста ву вач или ди ре ктор на про
гра ми за нај ра но опис ме ну ва ње уште од 
198991 и 19934 го ди на, во Ка ли фор ни ја, 
за да про дол жам да ги над гра ду вам и 
при ме ну вам тие про гра ми.

Ед на од из во ри те за ли дер ско тре ни ра ње 
на дет ски от ум и дух е и кни га та из да де на 
на анг ли ски ја зик „Еми ко – ха и ку“(2007).

█ Што со др жи „Бу квар че то на Еми ли на“?
КУКУБАЈСКА: „Бу квар че то...“ не е ни ту 
сли ков ни ца ни ту са мо чи тан ка, ту ку тек
сто ви со ин струк ции за фор ми ра ње на 
зна кот и на зву кот на 31 бу ква. Освен 
со би ра ње ин фор ма ци ја за зна ци и за 
бу кви, де те то ги откри ва, ана ли зи ра и 
тре ни ра мис ла та, чув ство то, по чит та, 
бла го дар но ста и од го вор но ста – во од
нос на се бе си и најб ли ски от. Бу квар че то 
е ино ва тив но упат ство за ка ко ма ло то 
дет ско ра че да ги по вр зу ва умот, ср це то 
и ра ка та за да ја ос мис ли и офор ми но
ва та бу ква пре ку ја сен, раз бир лив текст. 
Мен тал ни от, ду хов ни от, емо тив ни от и 
фи зич ки от сти мул на де те то се обез бе
ду ва ат на дво ен план: сти лот на во де ње 
на дет ски от ин те рес во пи шу ва ње и во 
чи та ње, и сти лот на ко му ни ци ра ње на 
де те то со најб ли ски те, кои со ра бо ту ва ат 
во не го во то пре поз на ва ње и кон кре ти зи
ра ње на ап стракт ни от по им „пи шу ва ње“ 
и по вр зу ва ње на тек стот со пред ме ти и со 
од но си во ре ал но ста. Во бли зи на со сво и
те нај са ка ни „со ра бот ни ци“, ро ди те ли те, 
де те то ја споз на ва ра до ста на уче ње то 
ка ко ор га ни зи ра на „ра бо та“.  На во зраст 
од три до петшест го ди ни, уче ње то со 
по мош, под др шка и со љу бов од ро ди те
лот е пре суд но за мен тал но то, емо тив но 
и со ци јал но здрав је на де те то.

█ Да ли со овој бу квар де ца та ќе на у-
чат да чи та ат пред да трг нат на учи-
ли ште или тој е са мо под го то вка за 
пр во од де ле ние?
КУКУБАЈСКА: На ме на та на „Бу квар че то...“ 
е де ца та да на у чат и да чи та ат и пи шу ва
ат  пред учи лиш на во зраст. Овој ин тен
зи вен курс на опис ме ну ва ње трае од 30 
до 90 де на, во за вис ност од сло бод но то 
вре ме на ро ди те лот и од пре дис по зи ци
ја та на де те то. Уче ње то на ед на бу ква 
на ден, е ми ни мум пред ви ден за нат про
сеч ни за ла га ња, а за про сеч но тем по на 
уче ње  три де на за ед на бу ква се по ве ќе 
од до вол ни. Ме ѓу тоа, ин тен зи те тот на 
раз во јот на умот пре ку уче ње по ед на 

бу ква на ден е нај е фи ка сен, ка ко и кон ти
ну и те тот во фи зич ки от тре нинг, по што 
по вто ру ва ње и утвр ду ва ње то на на у че
но то се од ви ва во след ни те два ме се ца. 
Ако поч нат во октом ври, де чи ња та до 
но ва го ди на ќе го сов ла да ат „Бу квар че то 
на Еми ли на“, што ќе им би де нај го лем 
по да рок на ро ди те ли те, офор мен низ 
до маш но обра зо ва ние, вос пи ту ва ње и 
пра кти ку ва ње на ка ра ктер ни те вред
но сти, ква ли те тот и ин те гри те тот на 
дет ска та лич ност. Со та ква ин ве сти ци ја 
пред пр во од де ле ние, до би ва не са мо 
де те то, ту ку и се мејс тво то, учи ли ште то 
и оп штес тво то.

█ Што ве лат Ва ши те соз на ни ја, да ли 
во Ма ке до ни ја де ца та ги поз на ва ат 
бу кви те пред да го поч нат обра зо ва-
ни е то или опис ме ну ва ње то се слу чу-
ва во учи ли ште то?
КУКУБАЈСКА: Мо и те лич ни искус тва 
се зас но ва ни и на при ме на на ме то ди 
за ра на дет ска пис ме ност, со обра зов на 
про гра ма за де ца од стран ски зем ји во 
Скоп је (Свет ска бан ка, УНХЦР, ЦРС, Ал
ма ко бан ка), но ги сле дам и де ца та на 
на ши те ма ке дон ски уста но ви и се мејс тва. 
По спо ред бе ни те ана ли зи, мо жам да ка
жам де ка ма ке дон ски те де чи ња, и кван
ти та тив но и ква ли та тив но, учат мно гу 
по бр зо, под ус лов да има ат дис цип ли на, 
„строг ре жим на мен тал на ди е та“, ро ди
тел, или вос пи ту вач што се ри оз но „да ва 
зна е ње, но и ба ра“ ор га ни зи ра но уче ње. 
Да ли ги поз на ва ат бу кви те? Нај го лем 
број ги „пре поз на ва ат“, што не вклу чу ва 
тех ни ки на пи шу ва ње, или мис лов ност во 
„соз да ва ње“ на бу ква та, што е ау ди тив но 
и ви зу ел но соз да ва ње: пи шу ва ње, из го
ва ра ње, чи та ње. Го лем број ма ке дон ски 
де ца одат во пр во од де ле ние со не си гур
но предз на е ње за ки ри лич на та аз бу ка, 
но, па ра до ксал но, та кви те де ца ги зна ат 
ди ги тал ни те пес ни и ани ми ра ни те игри, 

што се, исто та ка, дел од ког ни тив но ста, 
но се, пред сѐ, со за ба вен, а со тоа нај че сто 
и за доц нет ин те ле кту а лен раз вој.

█ Да ли де ца на во зраст од три, че ти ри, 
пет или шест го ди ни мо жат да на у чат 
да чи та ат? 
КУКУБАЈСКА: На уч но е до ку мен ти ра но 
де ка де ца та мо жат да учат пи шу ва ње 
отка ко ќе на у чат да слу ша ат, да збо ру
ва ат и да чи та ат, но не кои мо дер ни и 
пост мо дер ни пси хо и со ци о лин гви сти и 
пе ди ја три одат во ап сурд ни крај но сти и 
им при да ва ат и не по стој ни, ап стракт ни 
зна че ња на „чкр та ња та на де ца та“, кои 
не се ор га ни зи ра но уче ње на зна ци те 
за пис ме ност. Да, де те то ба ра да ко му
ни ци ра и пре ку „за пи шу ва ње“ на сво јот 
иден ти тет низ сво е рач ни, сво е вид ни 
„сли ки“, но  ро ди те лот ќе тре ба да од вои 
ква ли тет но вре ме и на пор, со љу бов да 
му по мог не на де те то да се ре а ли зи ра 
во сво е то пис ме но изра зу ва ње. Ов де 
ро ди те ли те мо жат да го ис про ба ат и 
мо јот ме тод, кој го из диг ну ва де те то над 
не јас ни те ли бе ра ли зи ра ни сим бо ли на 
„чкр та ни ци“ прет по чи та ни од одре де ни 
еду ка то ри во за пад на та пре ду чи лиш
на „умет ност“ на дет ско то изра зу ва ње. 
„Бу квар че то...“ ум но „знае“ да го во ди 
де те то по бр зо и по на пред до ре ал на та 
цел: спо ју ва ње на слу ша ње то, пи шу ва
ње то и на чи та ње то, пре ку раз би ра ње на 
тек стот што го об јас ну ва фор ми ра ње то 
на бу ква та (со цр ти, кру го ви и по лу кру
го ви), да ја во ди упо тре ба та на ра че то 
за фор ми ра ње на зву кот во знак, бу ква. 
Пр во го вор, па пис мо, ка ко и исто ри ски от 
раз вој на чо ве ко ва та пис ме ност. И спо ред 
свет ска та пра кти ка за на пред ни де ца, 
и пре ку мо и те при ме ни, пис ме но ста со 
„Бу квар че то...“, се по стиг ну ва ко га и ро
ди те лот, и/или еду ка то рот, се вклу че ни 
со не се бич на по све те ност и љу бов во 
раз во јот на нај ма ли те, нај ми ли те.

█ Се вра ти вте од Со лун ка де што 
на кон фе рен ци ја го пре зен ти-
ра вте „Бу квар че то на Еми ли на“. 
Ка же те ни не што по ве ќе за тоа.
КУКУБАЈСКА: На ме ѓу на род на та 
кон фе рен ци ја „Мо ќта на зна е ње то“, 
про фе сор ка та по ма ке дон ски ја зик, 
ли те ра ту ра и ме то ди ка на Уни вер зи
те тот Го це Дел чев – Штип, Ви о ле та 
Ди мо ва го прет ста ви „Бу квар че то 
на Еми ли на“ ка ко при мер за упо
тре ба на емо тив на ин те ли ген ци ја 
во опис ме ну ва ње на де те то. Таа го 
истак на зна че ње то на Бу квар че то 
за ид на та кре а тив на транс фор ма
ци ја на обра зо ва ни е то и вос пи ту
ва ње то, за тоа што со сво јот ме тод, 
стил и со др жи на „Бу квар че то...“ ја 
об но ву ва све ста за доб ле сти и за 
вред но сти во про це сот на нај ра но 
уче ње. Ин те рес за ва кви от нов вид 
бу квар че по ка жаа мно гу број ни на
уч ноистра жу вач ки, на став ни и ме
на џер ски ка дри во обра зо ва ни е то, 
осо бе но од Ма ке до ни ја. Во ди ску си и
те на кон фе рен ци ја та беа наг ла се ни: 
еду ка тив ноза бав на та по вр за ност 
на дет ски от ум и ра ка, сти му ла
тив но ста ме ѓу дет ска та лич ност и 
сре ди на та во ко ја се опис ме ну ва и 
по зи тив ни те и ед но став ни, здра во
ра зум ски по ра ки во „Бу квар че то...“, 
кои го во дат де те то низ не го ва та 
нај го ле ма аван ту ра по про о ду ва ње
то и збо ру ва ње то: пи шу ва ње то. Во 
вре ме на днев но за си лу ва ње на во
е ни те су ди ри и ка та стро фал ни пос
ле ди ци по чо веш тво то, при о ри тет ни 
по тре би на фа ми ли јар на та сре ди на 
ќе би дат мен тал но то и емо тив но 
здрав је на де ца та, по крај фи зич ко то, 
ка ко и нив ни от раз вој под за шти та 
од опас но ста на нов вид оту ѓу ва ње 
пред очи те на ро ди те ли те. █

Бу квар че то не е ни ту 
сли ков ни ца ни ту са мо 
чи тан ка, ту ку тек сто ви со 
ин струк ции за фор ми ра ње 
на зна кот и на зву кот на 
31 бу ква. Освен со би ра ње 
ин фор ма ци ја за зна ци и за 
бу кви, де те то ги откри ва, 
ана ли зи ра и тре ни ра мис
ла та, чув ство то, по чит та, 
бла го дар но ста и од го вор
но ста – во од нос на се бе 
и на најб ли ски от, ве ли 
автор ка та на „Бу квар че то 
на Еми ли на“

Ма ке дон ски те де ца учат  
мно гу по бр зо, под ус лов 
да има ат дис цип ли на

Д-Р МАРИЈА ЕМИЛИЈА КУКУБАЈСКА,  
ПРОФЕСОРКА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УГД ВО ШТИП
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█ „Ма ке до ни стич ки сту дии 
за Еге јот“ е Ва ше то нај но во 
де ло. Ка же те ни за што ста-
ну ва збор?
ДР ВО ША НОВ: Во кни га та ста
ну ва збор за на ши те ин ди ви ду
ал ни ди ја ле кто ло шки про у чу ва
ња на го во ри те во ма ке дон ски от 
дел под Гр ци ја.

Пр во е да де на па но ра ма на си те 
го во ри. Врз ос но ва на лич ни
те три де це ни ски истра жу ва ња 
кон ста ти ра ме де ка овие го во ри 
при па ѓа ат на три ди ја лект ни 
ти па: на сер скодрам ски от, на 
дол но вар дар ски от и на ко стур
сколе рин ски от ди ја ле ктен тип.

Во след ни те при ло зи се разг
ле ду ва ат од дел ни го во ри или 
од дел ни ди ја ле кто ло шки пра
ша ња.

Во де ло то се за бе ле жа ни си те 
об ја ве ни тру до ви, глав но, од 
ма ке дон ски те ди ја ле кто ло зи 
за пер и од од пе де сет го ди ни, 
со што се овоз мо жу ва це ло сен 
увид за бро јот на про у чу ва чи те, 
за ор га ни зи ра но ста и за оп се гот 
на на уч ни те ин те ре си ра ња во 
про у чу ва ње то на го во ри те во 
ма ке дон ски от дел под Гр ци ја.

По себ но вни ма ние му по све тив
ме на пол скоаме ри кан ски от на
уч ник Збиг њев Го ломб, при што 
де тал но ја ана ли зи рав ме не го ва
та об ја ве на до ктор ска ди сер та
ци ја „Два ма ке дон ски го во ра (на 
Су хо и на Ви со ка во Со лун ско)“.

Во кни га та се за ста пе ни две 
сту дии, во кои се разг ле ду ва ат 
пре од ни го во ри. Во пр ва та сту
ди ја на пра вив ме де тал но раз

гра ни чу ва ње на дол но вар дар си от 
ди ја лект, кој при па ѓа на ју го и сточ
но то ма ке дон ско на реч је, од ко
стур сколе рин ски от ди ја лект, кој 
прет ста ву ва пре од на ди ја лект на 
зо на ме ѓу ју го и сточ но то ма ке дон
ско на реч је и за пад но то ма ке дон
ско на реч је. Во вто ра та сту ди ја ги 
раз гра ни чив ме прес пан ски те од 
ко стур ски от го вор, ли ни ја што ја 
оз на чу ва и пр ва та де тал на гра
ни ца ме ѓу за пад но то ма ке дон ско 
на реч је од ед на стра на, и ко стур
ски от го вор, од дру га стра на, ка ко 
пре о ден го вор ме ѓу за пад но то ма
ке дон ско на реч је и ју го и сточ но то 
ма ке дон ско на реч је.

Во вто ри от дел од тру дот се за
ста пе ни ана ли зи те, глав но, на 
ди ја ле кто ло шки де ла, кои се 
единс тве ни тру до ви во ма ке дон
ска та ди ја ле кто ло ги ја, од авто
ри те: Уба вка Гај до ва, Ве се лин
ка Ла бро ска, Свет ла на Да вко ва 
 Ѓор ги е ва, Ко ста Пе ев, Ма ксим 
Ка ран фи лов ски и Стој ка Бој ков
ска, ка ко и ана ли зи те на спев на 
ран ски го вор од Ме то ди ја То шев
ски и на ди ја ле ктен реч ник од 
Але ксан дра Поп ва си ле ва.

█ Во еден дел од кни га та зак лу чу-
ва те де ка го во ри те од егеј ски от 
дел на Ма ке до ни ја нед вос мис ле-
но му при па ѓа ат на ма ке дон ски-
от ја зик и во те кот на це ли от овој 
пер и од не ја пре ки на ле жи ва та 
вр ска со дру ги те ма ке дон ски ди-
ја ле кти. Ка же те ни не што по ве ќе 
за ова Ва ше соз на ние?
ДР ВО ША НОВ: Го во ри те во ма
ке дон ски от дел под Гр ци ја се ор
ган ски по вр за ни со ма ке дон ски от 
ја зик. Тоа се по твр ду ва врз ос но ва 
на су штин ски те фо нет скофо но
ло шки и гра ма тич костру ктур ни 
осо бе но сти. Да не оди ме мно гу 
дла бо ко во исто ри ја та на Ма ке до
ни ја. До вол но ќе би де са мо мал ку 
да се „вле зе“ во поб ли ска та исто
ри ја и да се пра ша ме: на кој ја зик 
збо ру ва ле Го це Дел чев и Кр сте 
Ми сир ков, ако не на ма ке дон ски
от мај чин ја зик. Си те на ши ре во
лу ци о не ри и деј ци и огром ни от 
дел од автох то но то  на се ле ние 
во ет нич ка Ма ке до ни ја, вклу чи
тел но и во ма ке дон ски от дел под 
Гр ци ја, збо ру ва ле на ма ке дон ски
от мај чин ја зик. Ма ке дон ска та 
ин те ли ген ци ја се ко ри сте ла и со 
ја зи кот на сво е то обра зо ва ние, 
дел од неа се слу жел и со по ве ќе 
европ ски ја зи ци, но, пр ви от збор 

го чу ле од сво и те мај ки Ма ке дон
ки. Ма ке дон ци те не са мо што го 
збо ру ва ле и што го чу ва ле сво јот 
мај чин ма ке дон ски ја зик ту ку и, 
по крај зна е ње то на дру ги ја зи ци, 
мис ле ле на сво јот мај чин ма ке
дон ски ја зик.

При ло же ни те ана ли зи на мр ва
шки от, зил ја хов ски от, чеч ки от, 
струм ски от, бе лич ки от, су шкови
соч ки от (бог дан ски от), ку ку шки
от, со лун ски от, ени џе вар дар ски от, 
во ден ски от, мег лен ски от, кај лар
ски от, ко стур ски от, ле рин ски от 
и на дол но прес пан ски от го вор 
ја по твр ду ва ат нив на та дол го
ве ков на ор ган ска по вр за ност со 
ма ке дон ски от ди ја ле ктен си стем, 
од нос но со ма ке дон ски от ја зик.

Чу му му е не ги ра ње то на ма
ке дон ски от ја зик од стра на на 
на ши от ју жен со сед? Зо што при 
очи се пра ват сле пи за су штес
тву ва ње то на ма ке дон ски те го
во ри, кои оп сто ју ва ат по ве ќе од 
сто го ди ни во др жав ни те рам ки 
на Гр ци ја? Зо што им пре чи од
дел на та се бе пре поз нат ли вост на 
Ма ке дон ци те?

Факт е де ка ма ке дон ски от ди ја
ле ктен си стем, на кој се ба зи ра 
ма ке дон ски от стан дар ден ја зик, 
има свое ми на то, факт е де ка ма
ке дон ски от ја зик има сво ја се
гаш ност, а дла бо ко сме уве ре ни 
де ка ма ке дон ски от ја зик ќе има 
и сво ја ид ни на.

█ Ва ша оми ле на те ма е кај лар-
ски от го вор. Од кој ре ги он е овој 
го вор и ка кви соз на ни ја има те 
за не го?
ДР ВО ША НОВ: Кај лар ски от го
вор, на ви сти на, ми е оми ле на те
ма. Овој го вор се име ну ва спо ред 
гра дот Кај лар, кој се на о ѓа јуж но 
од Ле рин, а гра ни чи со Во ден, на 
исток, со Ко стур, на за пад, и со Ко
жа ни, на југ. На југ од Кај лар до 
ре ка та Би стри ца ве ќе не ма збо
ру ва чи на ма ке дон ски го вор. Тој 
е пер и фе рен ма ке дон ски го вор. 
Се кој пер и фе рен го вор чу ва мно гу 
ар ха ич ни цр ти. Но, исто та ка, во не
го се ја ву ва ат и мно гу под но ву ва
ња. Овој го вор е мно гу спе ци фи чен 
за тоа што во Кај лар ско се се чат 
гра ни ци те на го лем број го вор ни 
ка ра кте ри сти ки, важ ни за по дел
ба та на ма ке дон ски те го во ри. На 
оваа ма ла го вор на те ри то ри ја ни
за ди ја лект ни осо бе но сти сѐ уште 

се не ста ло же ни и под лож ни на но ви про ме ни. 
Зго ра на тоа, кај лар ски от го вор, ка ко и си те 
на ши го во ри во ма ке дон ски от дел под Гр ци ја, 
тр пат сил но вли ја ние од се вер ни те грч ки го во
ри. Ма ке дон ски те го во ри би ле и за бра ну ва ни, 
а ма ке дон ски те ро де ни збо ру ва чи би ле стро го 
каз ну ва ни до кол ку проз бо ре ле на мај чи ни от 
ма ке дон ски ја зик. Освен тоа, Ма ке дон ци те во 
Кај лар ско, ка ко и си те дру ги Ма ке дон ци што 
жи ве ат на ма ке дон ска та автох то на те ри то ри ја 
во др жав ни те рам ки на Гр ци ја, не ма ле и сѐ уште 
не ма ат мож ност да се обра зу ва ат на мај чи ни от 
ма ке дон ски ја зик, та ка што тие не ма ат вли ја
ние од ма ке дон ски от стан дар ден ја зик. Се та ова 
сло же ност на кај лар ски от го вор е пре диз вик 
за ди ја ле кто ло шки про у чу ва ња. Ток му по ра ди 
тоа кај лар ски от го вор ми бе ше и ми оста ну ва 
оми ле на те ма.

█ Вие сте пр ви от на у чен истра жу вач во зем ја ва 
што има изра бо те но труд за ма ке дон ски го вор 
над вор од гра ни ци те на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја. Ка кви се одг ла си те за ва кви те тру до ви 
кај нас и во све тот во оп што. По стои ли ин те-
ре си ра ње? Ја по стиг ну ва ат ли сво ја та цел?
ДР ВО ША НОВ: На си ве овие пра ша ња мо же да се 
од го во ри со ед на ре че ни ца. Ар гу мен ти те ја по твр
ду ва ат ви сти на та, а пред ви сти на та и бо го ви те 
мол чат. При јат но бев ме из не на де ни во вр ска со 
одг ла си те за мо но гра фи ја та „Кај лар ски от го
вор“ кај нас и во све тот. По зи тив ни ре цен зии за 
„Кај лар ски от го вор“ има ше во нај ре но ми ра ни те 
спи са ни ја во Мос ква, Пра га, Бел град и во Сид неј, 
ка ко и во че ти ри спи са ни ја во на ша ва зем ја. Све
тот ги сле ди про у чу ва ња та на ма ке дон ски от ја зик 
би деј ќи ма ке дон ски от ја зик е со сло вен ско ру во, 
но со бал кан ска стру кту ра. Тоа го пра ви мно гу 
ин те ре сен не са мо за ма ке до ни сти ка та, сла ви сти
ка та, бал ка но ло ги ја та, ту ку и за лин гви сти ка та 
во оп што. Де ла та од об ла ста на ма ке дон ска та 
на у ка за ја зи кот има ат не про цен ли во зна че ње 
за афир ма ци ја на на ша та се вкуп ност. █

Ва сил Др во ша нов:

Чу му му е не ги ра ње то на ма ке дон ски от 
ја зик од стра на на на ши от ју жен со сед? 
Зо што при очи се пра ват сле пи за су
штес тву ва ње то на ма ке дон ски те го во ри, 
кои оп сто ју ва ат по ве ќе од сто го ди ни во 
др жав ни те рам ки на Гр ци ја? Зо што им 
пре чи од дел на та се бе пре поз нат ли вост 
на Ма ке дон ци те? Факт е де ка ма ке дон
ски от ди ја ле ктен си стем, на кој се ба зи
ра ма ке дон ски от стан дар ден ја зик, има 
свое ми на то, факт е де ка ма ке дон ски от 
ја зик има сво ја се гаш ност, а дла бо ко 
сме уве ре ни де ка ма ке дон ски от ја зик  
ќе има и сво ја ид ни на, ве ли Др во ша нов
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ИНТЕРВЈУ | ИГОР ЏАМ БА ЗОВ

Не кои лу ѓе се умре ни пред да се ро дат
Кон цер тот ќе се одр жи на 26 де кем ври во „Ме тро по лис  aре на“ под 
нас лов „Џам бо фе сти вал“. „Џам бо фе сти вал“ ќе трае шест ча са,  
ќе го сту ва ат гру пи. Си те мои гру пи, гру пи со кои сум на ста пу вал и 
на ста пу вам, но на овој кон церт нај мал ку би тен ќе би дам јас

ка де што јас ги иска жу вам мо и те 
ста во ви е стра ни ца та на „Фејс бук“ 
на мо ја та мач ка, Еми ли ја Џам ба зо
ва Бав чан ска. Сѐ дру го е лаж но. Ги 
мо лам си те што са ка ат да об ја ват 
мо ја мис ла со мо ја фо то гра фи ја, да 
про ве рат пр во да ли, на ви сти на, е 
тоа мо ја мис ла. Мно гу е смеш но да 
ви дам мо ја фо то гра фи ја и оз до ла 
да про чи там мис ла на Тол стој или 
на Ни че. Ме не тоа ми го ди, и си се 
сме ам, ме ѓу тоа не се чув ству вам 
до бро за тоа што во оваа др жа ва 
има мно гу лу ѓе што се на чи та ни, 
а има и ед на дру га гру па лу ѓе, кои 
ед вај че ка ат да те фа тат во не што 
та кво. Јав но из ја ву вам де ка ни ко
гаш во жи во тот не сум об ја вил ту ѓа 
мис ла со мо ја фо то гра фи ја. Тоа го 
пра ват не кои де ца и јас ги за мо лу
вам да пре ста нат. 

█ Здрав стве ни от проб лем во ју ни 
ги со бра си те твои нај дра ги и 
најб ли ски око лу те бе. Тво ја та се-
стра Та ња дој де да би де со те бе.
ЏАМ БА ЗОВ: Да, дој де Та ња, до тка, 
дој де Гу ру Ха ре, дој де Вес на Беј би... 
Таа бе ше нај ре дов на од си те. И по
крај сѐ што ни се слу чи во жи во тот, 
зна еш, го ди ни те си го пра ват сво
е то, ко га се га зна е ме де ка двај ца
та за ед но има ме 100 го ди ни, не 
мо же ме да се од не су ва ме ка ко да 
има ме по 20 го ди ни. Не кои ра бо ти 
во жи во тот се про сту ва ат, ама не се 
за бо ра ва ат, ама мис лам де ка ние си 
про стив ме, но и за бо ра ва ме. Зна еш 
де ка јас мно гу че сто сум ѝ го стин 
до ма, ѝ ги обо жа вам де ца та. По Но
ва го ди на ние двај ца ќе на пра ви ме 
не што што ни кој не го оче ку ва. 

█ Се вра ќаш во те а тар?
ЏАМ БА ЗОВ:  Вес на Беј би ме убе ди 
да се вра там, не во те а тар, но да 
се вра там на сце на. Да на пра ви ме 
ед на прет ста ва, мо но дра ма. Еве го 
тек стот, но не сме ам ни што по ве ќе 
да ти ка жам.

█ Слуш нав ме раз ни вер зии за 
тоа што му се слу чи на Џам-
ба зов во ју ни, ко га за вр ши кај 
Жан Ми трев...
ЏАМ БА ЗОВ: За ме не тоа, на ви сти
на, бе ше го лем шок. Не де ка јас не 
оче ку вав де ка ќе ми се слу чи та кво 
не што во жи во тот по ра ди сти лот 
на жи вот што го имав. Зна ев де ка 
ќе ми се слу чи. Но зна ев де ка е по
до бро да се слу чи по ра но, ба рем да 
знам на што сум. Ви стин ска сре ќа 
е што оти дов на ви стин ско ме
сто, од нос но кај тој до к тор ко му 
бе скрај но му се заб ла го да ру вам, 
др Ха џи Ни ко лов од Ге вге ли ја, 
кој са мо ми ги ви де но зе те и ми 
ре че ит но да одам за Скоп је. Отка
ко оти  дов та му, не по ми наа ни 24 
ча са ко га од мо и те најб ли ски стиг
наа 17 сце на ри ја за тоа што, на
ви сти на, се слу чи ло, од кои 
ни ту ед но не бе ше 
точ но – од тоа 
де ка сум се 
пре до зи рал 
со хе ро ин, 

█ Ми ре че де ка  ако се вра тиш 
на сце на тоа ќе би де со То ни Ми-
хај лов ски.
ЏАМ БА ЗОВ:  Да, ама То ни Ми хај
лов ски е мно гу за фа тен.  Но То ни 
и не го ва та со пру га, пре ку нив на та 
фир ма со ко ја го пра ват „Опу ште
но“, ќе ми би дат про ду цен ти на 
кон цер тот.

█ Нов кон церт – на пос лед ни от, 
пред две го ди ни, ве ти де ка се-
ко ја го ди на ќе пра виш кон церт.
ЏАМ БА ЗОВ:  Да, нов кон церт, кој 
ќе се одр жи на 26 де кем ври во 
„Ме тро по лис  аре на“ под нас лов 
„Џам бо фе сти вал“. Мо ја ста ра иде
ја, ко ја тре ба ше да се пра ви се ко
ја го ди на во „Бо рис Трај ков ски“. 
Ве тив, но од оправ да ни при чи ни 
ми на та та го ди на не се на пра ви. 
„Џам бо фе сти вал“ ќе трае шест 
ча са, ќе би дат си те мои гру пи, 
гру пи со кои сум на ста пу вал и 
на ста пу вам, сѐ уште ко га ќе оти
дам се со би ра ме и сви ри ме, да ли 
за на стап или за ќеф. Тоа ќе би дат 
спе ци јал ни го сти, ќе има еден го
лем жен ски хор и не кол ку мул ти
та лен ти ра ни лу ѓе, ин стру мен та
ли сти, за кои ни кој во Ма ке до ни ја 
не слуш нал, а кои се, на при мер, 
свет ски пр вак во хар мо ни ка или, 
не знам, нај до бри от ги та рист на 
Бал ка нот... На овој кон церт јас сум 
нај мал ку би тен. Јас сум са мо чо
ве кот што ја да ва иде ја та. „Џам бо 
фе сти вал“ ќе би де фе сти вал не 
са мо на му зи ка та, пра ви ме му а
бет за аку стич на му зи ка, ту ку ќе 
би де со бир на си те мла ди и та
лен ти ра ни умет ни ци во друш тво 
на ве ќе поз на ти и афир ми ра ни 
умет ни ци – сли ка ри, скулп то ри, 
арт ди зај не ри, му зи ча ри, пи са
те ли, по е ти... Сѐ на ед но ме сто. 
Ко га ќе вле зеш во „Ме тро по лис 
аре на“, ќе вле зеш во ме сто на ед на 
на ша под за бо ра ве на „ма ке дон
ска кул ту ра“, ка де што ни мал ку 
не ма да ми ри са на тур бо фолк, на 
кич и на шунд. „Џам бо фе сти вал“ 
не ка би де ка ко што е „Та кси рат“, 
го лем фе сти вал што се бо ри со 
таа „рак ра на на Бал ка нот“ што 
ни ги труе де ца та, ги те ра мла ди
те де вој ки да се об ле ку ва ат ка ко 
про сти ту тки, мла ди те мом чи ња 
да но сат „дол че и га ба на“ шал че и 
„луј ви тон“ чан тич ка... На ви сти на 

Нѐ пре че ка во сво јот стан со ши ше 
сму ти, во друш тво на сво јот та тко, 
ма е стро Џам ба зов, и мач ка та Еми

ли ја. На те ле ви зи ја одеа сним ки од ве ќе 
по кој на та Ус ни ја Ре џе по ва... Кол ку уба ва 
же на бе ше. Се се ќа вам ко га на ста пу вав

ме, таа пе е ше, јас бев во ди тел на не ко ја 
ло та ри ја... На ви ра ат спо ме ни те. По во ди 
за раз го вор има мно гу, а на по че ток се 
не из беж ни оние ми ли он му а бе ти што ги 
слу ша ме за не го, а се да ле ку од ре ал но ста 
и од ви сти на та.

та ков ни ка ков во бол ни ца, но тоа 
бе ше мо ја од лу ка са мо за да им 
по ка жам на лу ѓе то де ка ме не ми 
се слу чи ло тоа што му се слу чу ва 
на се кој втортрет чо век де не ска, 
кој има по ве ќе од 50 го ди ни и што 
имал не ре до вен жи вот, ис хра на, 
мен тал на хи ги е на. Од тоа не ма бе
га ње. Но, сфа тив ед но – од мо же би 
20.000 по ра ки што при стиг наа, од 
си те раз ни ве сти, со мо и те најб
ли ски не ус пе ав ме да про нај де ме 
по ве ќе од три што, иа ко не беа 
на вред ли ви, беа од ти пот „пре ку 
гла ва ве ќе со тој Игор Џам ба зов“... 
То гаш ви дов кол ку лу ѓе то ме са ка
ат. Мис лев де ка по ле ка, по ле ка си 
ја рас и пу вам „пе тка та“ и де ка по
ле ка, по ле ка до а ѓа ат не кои дру ги, 
мла ди. Се по ка жа де ка тоа што сум 
го пра вел со го ди ни се вре жа ло и 
во мис ли те на оваа сред на ге не
ра ци ја, на по ста ра та да не збо ру
вам, а нај го ле мо из не на ду ва ње за 
ме не бе ше оваа мла да ге не ра ци ја 
за ко ја мис лев де ка не ма по и ма 
кој сум јас. Бла го да ре ние на со ци
јал ни мре жи, бев фра пи ран кол ку 
де чи ња од 19 до 20 го ди ни зна ат 
за ме не, ме по чи ту ва ат, ги зна ат 
мо и те кни ги, сти хо ви, мис ли...

█ Мис ли те на Џам ба зов... Се којд-
нев но на „Фејс бук“ се по ја ву ва по 
не ко ја тво ја мис ла пре не се на од 
ко рис ни ци те на оваа со ци јал на 
мре жа...
ЏАМ БА ЗОВ: Еве, јав но да ка жам, 
ни ту еден про фил на „Фејс бук“ на 
Игор Џам ба зов не е мој. По стои 
еден  клуб на обо жа ва те ли за кој 

да дов одо бру ва ње, го во дат не
кол ку де ца, кои ги за мо лив да 
об ја ву ва ат што би ло, са мо да 
не ма по ли тич ки кон текст, 

би деј ќи јас сум апо ли тич ко 
су штес тво ве ќе 13 го ди

ни. Единс тве но ме сто 

е гре во та тоа што ѝ се слу чу ва на 
Ма ке до ни ја – да не знае да си ги 
це ни сво и те умет ни ци. Има тол ку 
мно гу та лен ти ра ни лу ѓе во Ма ке
до ни ја. Ко га ќе се за поз на ам со 
не кој и ќе ми пред ло жи да ви дам 
не што не го во на „Јут јуб“ се пра шу
вам ка ко овој чо век до се га ни кој 
не го спо ме нал во Ма ке до ни ја.

█ Се слу чу ва на тво јот, од нос но на 
про фи лот на „Фејс бук“ на Еми-
ли ја да про мо ви раш не кој наш 
млад та лен ти ран му зи чар.
ЏАМ БА ЗОВ: Ап со лут но. Але ксан
дар Ко лов ски, свет ски пр вак во 
хар мо ни ка. Има ше кон церт во 
Пе кинг, во Ки на е го ле ма ѕвез да, 
ду ри има и де вој ка Ки не ска. Мар
ти на Бла жев ска, мла да охри ѓан ка, 
џе зер ка, блу зер ка, ко ја сту ди ра во 
Аме ри ка. По тоа На та ли Ба шов ска, 
ко ја сту ди ра ре жи ја, фо то гра фи ја 
во Њу јорк... Ни што не зна чи што 
јас и Еми ли ја ќе об ја ви ме не што 
нив но. Но не тре ба јас да го пра вам 
тоа, но и тие са ми ко га го пра ват 
тоа, џа бе им е. Тре ба да се нај де 
еден ин сти тут што ќе го ре ша ва 
тој проб лем. Еве „Џам бо фе сти вал“ 
не ка би де пр ви от та ков не о фи ци
ја лен ин сти тут, кој ќе го ре ша ва 
проб ле мот на про би вот на та лен
ти ра ни те ѕвез ди. „Ме тро по лис аре
на“ е соз да де на за тоа, вре ме то е 
иде ал но, 26 де кем ври, пред но во
го диш на еу фо ри ја, рас по ло же ни 
лу ѓе со па ри, под го тве ни за до бра 
за ба ва. Ќе ги пу штам би ле ти те во 
про даж ба за 15 де на, па да ви ди ме 
што ќе се слу чи.

█ На „Фејс бук“ со Еми ли ја нај а ви-
вте и но ва кни га, „Умрен чо век“.
ЏАМ БА ЗОВ:  Три де на пред кон
цер тот, на 23 де кем ври, ќе би де 
про мо ци ја та на но ва та кни га 
„Умрен чо век“, со ра бо тен нас лов 
„Нес ла вен крај  на ед на три ло ги ја“. 
Ја за о кру жу ва ме три ло ги ја та „Гол 
чо век“, „Об ле чен чо век“ и „Умрен 
чо век“. 

█ Зо што „Умрен чо век“?
ЏАМ БА ЗОВ: Тоа што е мно гу ин те
рес но за „Умрен чо век“ е тоа што 
не поч нав да ја пи шу вам отка ко 
се слу чи здрав стве ни от проб лем, 
ту ку мно гу по ра но. Про мо ци ја та 
на „Об ле чен чо век“ бе ше на кра јот 
на де кем ври, а јас про нај дов де ка 
до ку мен тот сум го отво рил на 1 
ја ну а ри под тој нас лов. По „Бу ба
ма ра“ за ми нав за Охрид ка де што 
бев два ме се ца, ка де што ги на пра
вив пр ви те кон ту ри, ко га се вра тив 

Тоа што е 
мно гу ин-

те рес но за 
книгата „Ум-
рен чо век“ 

е тоа што не 
поч нав да 
ја пи шу вам 
отка ко се 

слу чи здрав-
стве ни от 

проб лем, ту ку 
мно гу, мно гу 

по ра но

до тоа де ка сум имал ал ко хол но 
тру е ње, па сум ур нал се ма фор, 
сум се те пал со по ли ца ец... Сце
на рио де ка имам рак, па мо зо чен 
удар, ср цев удар.. Не кои ко ле ги, 
ме ѓу кои и ти, ми за бе ле жи ја што 
доз во лу вав да ме фо то гра фи ра ат 



Од 70 пристигнати песни на кон-
курсот на Македонската радиоте-
левизија, 18 композиции ќе бидат 

претставени на 12 ноември во „Метро-
полис арена“.Уметничкиот директор на 
фестивалот, Љупчо Мирковски, вели дека 
ни годинава не правеле нарачки, затоа 
што на конкурсот пристигнаа доволен 
број квалитетни песни.

█ Ова е фаза во која се утврдува конеч-
ниот список на изведувачи, аранжери 
и евентуални промени во текстовите. 
За десетина дена заедно со ревискиот 
оркестар влегуваме во студиото М1 на 
МРТ, каде почнуваме со снимање на 
матриците за песните одбрани за ово-
годишниот фестивал – вели Мирковски.

По минатогодишните нерегуларности во 
гласањето и првата полициска акција за 
спречување на измами во гласањето, го-
динава ќе се посвети посебно внимание 
на сигурноста на гласовите, кои и годи-
нава ќе бидат збир од телевоутингот и 
стручното жири.Уредникот на култур-
ноуметничката програма на МТВ, Мери 
Попова, вели дека како организатори на 
Скопскиот фестивал, МРТ и оваа година 
ќе направи сѐ што е во нивна можност 
и надлежност за да ги заштити фести-
валот и учесниците од можни упади во 
системот за гласање.

█ Сметам дека на сето тоа требаше да 
се стави крај еднаш - засекогаш! Во 
оваа пригода, повторно ја поздравувам 
минатогодишната полициска акција, 
иако да бидам искрена, на крајот не 
ми беше сосем сеедно, особено поради 
фактот што - наместо вложениот труд 
на целата екипа на МРТ и на сите учес-
ници во фестивалот за да изгледа така 
совршено (каков што и беше), сепак 
насловните страници на весниците ги 
земаа полицијата и „лошите момци“ – 
вели Попова.

Овогодишниот „Скопски фестивал“ сепак, 
останува предизвик и за композиторите 
и за изведувачите, бидејќи најдобрите до-
биваат 600.000 денари (првопласирани-
те), и 450.000 денари и 300.000 денари за 
второ, односно третопласираните.Според 
Мирковски, огромна предност на фести-
валот е да се има цел оркестар зад себе.

█ Одговорноста паѓа на аранжерите 
кога е во прашање оркестарската 
изведба во живо, но мислам дека и 
пејачите чувствуваат поголема ис-
полнетост и поголемо задоволство со 
голем оркестар како што е ревиски-
от, со педесетина музичари пред кои 
стојат – вели Мирковски.

Но, дел од композиторите и изведува-
чите се жалат на тоа што композициите 
на фестивалот мора да се приспособат 
и да се изведуваат со ревиски оркестар, 
иако неколку песни изведени измина-

тите години („Тешко без тебе“ и Тамара, 
Димитар Андоновски со „Ако ме боли“, 
„Врне, врне“ на Сара Мејс...), кои станаа 
хитови без разлика на аранжманот, му 
пркосат на оваа теорија. 

Искуството на Мирковски како умет-
нички директор покажува дека аран-
жманот игра пресудна улога за една 
композиција за да биде целината при-
емчива за секој слушател.

█ „Скопскиот фестивал“ е шлагерски, 
поп-фестивал, но не значи дека не про-
вејуваат и современи звуци. Знаете и 
сами дека е тренд враќањето на сви-
рењето во живо, земете ги примерите 
на Мајкл Бубле, Роби Вилијамс, Лаура 
Паусини и многу други познати светски 
имиња, кои своите светски турнеи и 
битни настапи ги имаат со живи музи-
чари наспроти плеј-бекот. Јас ја сакам 
живата свирка и никогаш нема да ѝ 
пркосам во однос на електронската. 
Настрана „Евровизија“ која има сосе-
ма друг пристап во однос на целата 
концепциј, јас сум многу среќен што 
го одвоивме „Скопскиот фестивал“ од 
националниот избор за песна на „Ев-
ровизија“ – смета Мирковски.

Како таков, фестивалот важи за место 
каде што не може секој да настапи. 

█ Точно е дека се обидуваме да вос-
поставиме високи критериуми на оце-
нување на претендентите за учество 
на фестивалот. Мораме да го одржиме 
нивото кое ни го наметнаа и оставија 
во наследство Шпато, Бранѓолица, 
Џамбазов...Пред сѐ, важно е да сме си-
гурни во спремноста на изведувачите 
во смисла на интонациски, сценски и 
гласовни способности, во изборот на 
аранжери и, секако, текстописци со 
интересни теми – вели Мирковски. █
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Мора да го одржиме нивото кое ни го 
наметнаа Шпато, Бранѓолица, Џамбазов...
Настрана „Евровизија“ која има сосема 
друг пристап во однос на целата 
концепција, јас сум многу среќен што 
го одвоивме „Скопскиот фестивал“ 
од националниот избор за песна на 
„Евровизија“ , вели уметничкиот директор 
на фестивалот, Љупчо Мирковски.
Пишува | Maрина Костовска

Годинава, фестивалот се одвојува од избо-
рот за претставник на „Евровизија“, првен-
ствено, како што вели Попова, поради тоа 
што „Скопски фестивал“ и „Евровизија“ 
се навистина два одвоени и независни 
проекти, пред сѐ во однос на песната.
█ Различен е пристапот кон музичкото 
творештво, како и начинот на реализа-
ција. Од тие причини, повторно одлу-
чивме да ги одвоиме како две посебни 
целини. Каков ќе биде изборот за го-
динашниот евровизиски претставник и 
пред сѐ на песна што ќе ја претставува 
Македонија на најголемата музичка нат-
преварувачка сцена, е сѐ уште во фаза 
на размислување и на анализи. МРТ има 
можност одлуката за начинот на избор 
да ја донесе до крајот на јануари идната 
година, а песната-претставничка да ја 
предаде на ЕБУ до март, кога се одржува 
традицоналнот состанок на Шефови на 
делегации – вели Попова.

СЦЕНА
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трг нав на пат низ Ма ке до ни ја, се под го
тву вав за кон цер тот, за кој од то гаш зна ев 
де ка ќе го пра вам и то гаш ми се слу чи 
ова и ми дој де ка ко „кец на де се тка“, да 
се за о кру жи се то ова.

█ Ко ја ти бе ше сим бо ли ка та на „Умрен 
чо век“?
ЏАМ БА ЗОВ:  Има ед на ре че ни ца што ја 
об ја вив ме со Ем че без да ка же ме де ка е 
од но ва та кни га, ко ја гла си „Не кои лу ѓе се 
умре ни пред да се ро дат“. Јас ве ру вам де ка 
не сум умрен пред да се ро дам и сум го 
до ка жал тоа, ама се га се ра ѓа ат лу ѓе, кои, 
по тоа што го пра ват, по до бро и ни ко гаш 
да не се ро де ле. Или, ка ко што знае Ем че 
да ко мен ти ра за Аме ри ка: „Зем ја та што 
не ма ше по тре ба да се откри ва“. Кни га та 
ќе би де пр во за бав на, ду хо ви та, фик ци ја 
е... Поч ну ва со ре че ни ца та „ден та ко га се 
ро див бе ше по не дел ник“ и што се слу чу
ва по тоа, ка ко одам на не бо то, не мо жат 
го ре да се до го во рат да ли во ра јот или 
во пе ко лот, па проб но три де на ва му, три 
де на та му. Стиг ну вам та му до ту не лот, до 
свет ли на та не ка де, го ви дов гро ба рот со 
ло па та та, му го ви дов и дес но то око и дел 
од ко са та и се вра тив на зад во мо мен тот 
ко га ме бу дат по ане сте зи ја та, по вто ра та 
опе ра ци ја. Ду ри и не е црн ху мор, са мо ја 
тре ти рам смрт та на не тол ку тра ги чен 
на чин. Во кни га та има и ед на ре че ни ца: 
Ние, всуш ност, сме умре ни тој мо мент 
ко га ќе се ро ди ме, са мо не зна е ме кол ку 
дол го ќе го одол жу ва ме тоа, да ли за два 

ме се ци, не дај бо же, да ли за осум, 20 или 
90 го ди ни. Ние сме жи ви са мо во сто ма
кот на мај ка та, штом ќе из ле зе ме од та му, 
поч ну ва на ша та смрт. Кол ку по ве ќе ќе ја 
одол жу ва ме, тол ку по ве ќе ќе ужи ва ме во 
жи во тот, ако во оп што тој, ва ков ка ков 
што е, е за ужи ва ње. 

█ Ќе би де ли  и оваа кни га еден вид 
ениг ма ти ка, чи та те лот да ги пре поз-
на ва ли ко ви те?
ЏАМ БА ЗОВ: Не, ов де има точ но опре де
ле ни ли ко ви, ве има си те во кни га та со 
ви стин ски ими ња, а нај за бав ни ќе би дат 
мо и те сред би на не бо то со Џи ми Хен
дрикс, Еј ми Вајн ха ус, со Ти то, Да ме Гру ев, 
со Го це, Чен то... Со Хит лер. Де до ми Пе тре 
ми е гла вен во дич го ре, се има етаб ли ра но 
го ре, има до би е но ор ден , има влез на си те 
за ба ви, ќе ус пее да ме од не се се ка де и да 
ме за поз нае со си те. Не ма са мо да ус пе ам 
да вле зам кај дру га рот Ти то би деј ќи има 
сед ни ца на ЦК, че ка ме јас и Ми ло ше виќ 
кај не го пред вра та, но не ма да нѐ при ми. 
Тоа се ед ни та кви ма ли скечси ту а ции, 
мно гу уба во по вр за ни, ед но па ту ва ње 
до не поз на то то и вра ќа ње на зад во ре
ал но ста... Ќе на пра вам го ле ма про мо ци ја, 
да мо же се кој да дој де. Се га во кни га та 
ќе има по ве ќе умет ни ци,  да на пра ви по 
ед на сце на од кни га та на свој ду хо вит 
на чин – јас и лу ѓе то што ќе ги спо ме нам. 
Та ка што до де ка ја чи таш кни га та ќе гле
даш сли ки, илу стра ции, стрипвер зии на 
сце ни од кни га та, на пра ве ни од раз ни 
умет ни ци.  Тие умет ни ци ќе има ат из
лож ба на кон цер тот, во тие два ча са, до
де ка сви рат пред гру пи, до де ка на ро дот 

вле гу ва. То гаш ќе би де таа про ше тка 
на пуб ли ка та. 

█ Пак ли ќе пот пи шу ваш кни ги по 
кон цер тот? Ми на ти от кон церт заг-
ла ви со пот пи шу ва ње кни ги, па два 
де на не ста на од кре вет.
ЏАМ БА ЗОВ: Дај Бо же пак да пот

пи шу вам. И да зна еш де ка по тој 
прв кон церт, јас прв пат по чув

ству вав бол ки во но зе те, кои 
тра е ја не кол ку де на, но 

сме тав де ка тоа е са мо 
од пре мор, дво ме сеч но 

тр ча ње, нер во зи, кон

церт, пот пи шу ва ње... Ми се слу чи уште 
ед наш ми на та та го ди на, на 30 де кем ври 
ко га сви рев ме. Ба ба Ма ца ми да де не кои 
ап чи ња што ги пие таа за цир ку ла ци ја на 
кр вта, ми по ми на и мис лев сѐ е во ред, 
а не би ло. Страш на бе ше си ту а ци ја та, 
уште не е на ив но и за тоа ре шив да си го 
про дол жам жи во тот кол ку што мо жам. 

█ Се га Џам ба зов во ди здрав жи вот?
ЏАМ БА ЗОВ:  Не бев дис цип ли ни ран, ги 
пре кр шив си те пра ви ла, дој де се стра 
ми од Аме ри ка, пра ве ше 50. ро ден ден, 
ги со бра си те свои дру га ри од ос нов но, 
сред но, фа кул тет, по ра неш ни мом чи ња 
со фа ми ли и те, а ги има ла мно гу... Не 
мо жев да одо ле ам, се от пу штив ме ма
кси мал но, бев не кол ку де на во Ма вро во, 
во Скоп је. Тоа беа пре крас ни де но ви , 
ко га се ви дов со не кои лу ѓе што ги не
мам ви де но по 1520 го ди ни. Имав ед на 
та ква ал ко хол на мен стру а ци ја, уба во се 
чув ству вав во неа, но сфа тив де ка ап
со лут но ми е не по треб на. Со здра ва та 
хра на ми е не по треб но да се на пи јам 
ал ко хол и еве ве ќе пет ти, ше сти ден 
ка ко не сум про бал ни што дру го, освен 
здра ва хра на.

 █ Ма е стро Але ксан дар Џам ба зов пред 
ова ин терв ју ти до не се лад но це де но 
мас ли но во мас ло.
ЏАМ БА ЗОВ:  Да, да, мно гу е сме шен. Ме 
по фа ли ми на ти от пат де ка сум на здра ва 
хра на, и ми до не се чвар ки... И еве ја Ем че 
не мо же да ста не од што е пре ја де на од 
чвар ки. И еве де не ска ми до не се лад но 
це де но мас ло, кое сме ам да го кон су ми
рам. Кри во ми е за тие де но ви ко га бев 
не дис цип ли ни ран за ра ди Жан Ми трев, 
за ра ди до ктор ка та, за тоа јав но се из ви
нив. Имам 52 го ди ни, иа ко не мам лич на 
кар та, пол но ле тен сум, и знам што пра вам 
со се бе. Има ше шан са да ме фа ти не ка ква 
де пре си ја, но ве ро јат но тој мла де шки дух 
во ме не ме одр жа во жи вот.

█ Пред че ти ри-пет го ди ни ми ре че 
де ка ова е пос лед на та шан са што ти 
ја да ва жи во тот. Не ка ко се ри оз но си 
го сфа ти тоа.
ЏАМ БА ЗОВ: Да, но тре ба ше да ми се слу
чи ова за еп тен се ри оз но да го сфа там. 
Тре ба да би деш  ка ра ктер. Се ше гу вам 
де ка сум ка ра ктер, ама „гом но ка ра ктер“, 
овој пат ќе се оби дам да би дам ка ра ктер.. 
„Здра во жи во“ се гри жат за ме не по ве ќе 
од  та тко ми. Бев на прв офи ци ја лен тре
нинг, на Мир ко не му се ве ру ва ше кол
ку из др жу вам на лен та и на ве ло си пед.  
Нај важ но е да го из др жам овој на пор со 
кни га та и со кон цер тот, за по Но ва го ди на 
да го на пра ви ме и тоа со Вес на, ќе дој де 
март  април, и ете ме на зад во Слеп че.

Це ло то ин терв ју ќе мо же да го про чи та те 
на republika.mk. █



Марсеј е живописен и космополитски град, но, исто така, и град 
што прави сѐ за да ја одржи својата традиција и начинот на 
живот. Уметноста на живеење во Марсеј понекогаш се сведува 
на зборување на „марсејскиот јазик“ и на запознавање со 
регионалните јадења, кои се светски познати и признати поради 
традиционалните рецепти и вкусови

Пишува | Ја на Јо си фо ска

Духот на Прованса
ТРАКТИВНИ ТУРИСТИЧКИ ДЕСТИНАЦИИ - МАРСЕЈ

Во Лионскиот Залив на 
Средоземно Море се на-
оѓа вториот по големи-

на град во Франција, кој освен 
што е познат како град–прис-
таниште, својата популарност 
ја должи и на големиот број 
знаменитости, и во самиот 
град и на море.

Марсеј е метропола на Меди-
теранот и еден од најстарите 
градови во Франција, кој изо-
билува со богатства што само 
единствен град како овој може 
да ги има. Со одличен културен 
живот, сместен покај морето, 
ова место, едноставно, сјае 
под сонцето додека „ужива“ 
во својата завидна локација.

Марсеј многу се разликува 
од монденските туристич-
ки центри како што се Кан 

и Ница или уште поскапиот 
Сен Тропе. Тој ги има сите ка-
рактеристики на велеград, но 
медитеранската атмосфера е 
сеприсутна, а историскиот цен-
тар на градот е богат со згради 
со импресивна архитектура.

На марсејскиот аеродром сле-
туваат авионите на поголемиот 
дел од светските авиокомпании, 
како и од нискобуџетните. Во 
овој период може да летате од 
Скопје до Марсеј за околу 250 
евра повратен билет. Од ае-
родромот до градот најлесно и 
најекономично се стигнува со 
автобус, кој поминува на секои 
20 минути, а возењето трае око-
лу половина час.  

Француската железница е една 
од најсофистицираните на све-
тот, а Марсеј е одлично поврзан 

со другите места. Така, на при-
мер, доколку сте во Париз, за 
само три часа може да стигнете 
до Марсеј со брз воз.

Познатиот „Гроф Монте 
Кристо“ на Александар Дима
Една од најпознатите знамени-
тости на овој дел од Франција се 
наоѓа на малиот остров познат 
како Иф, кој својата популарност 
ја здобил благодарение на рома-
нот на Александар Дима „Грофот 
Монте Кристо“.

Во стариот дел од градот по-
себно е атрактивна главната 
градска артерија Ла Канебиере 
(Canebière), долга еден киломе-
тар. На оваа улица во 1934 годи-
на е убиен југословенскиот крал 
Александар Први Караѓорѓевиќ.

Старото пристаниште (Le Vieux 
Port ) се наоѓа во самиот исто-
риски центар, а за туристите 
особено е атрактивен рибниот 
пазар, кој е поставен тука преку 
ден. Операта долго време била 
најпозната градба во Марсеј. Из-
градена е кон крајот на 18 век, во 
стил препознатлив за тоа време, 
во кој се граделе оперите и во 
другите француски градови како 

Лион и Бордо. Во 1919 година 
операта е сосема уништена во 
пожар, но успешно е реконстру-
ирана во арт деко стил.

„Нотр дам де ла гранде“ и 
специјалитет од рибја чорба
Ако се најдете во стариот дел на 
градот, никако не пропуштајте 
ја можноста да фрлите поглед 
од ридот на кој се наоѓа црквата 
„Нотр дам де ла гранде“, од каде 
што може да се види целата ис-
торија на Марсеј.

„Нотр дам де ла гранде“ е огро-
мна црква, сместена над цента-
рот на градот. Околу црквата 
можат да се забележат остатоци 
од чамци бидејќи рибарите по-
рано тука ги носеле чамците за 
да ги благословат пред да одат 
на риболов.

Познат и како град на синагоги 
и на џамии, Марсеј со своите 
25 театри, 10 концертни сали, 
опера, национални балетски 
ансамбли, филмски студија и 
музеи, се вбројува во големите 
европски уметнички центри. 
Како пристанишен град секо-
гаш привлекувал различни 
националности, што може да 
се забележи и денес.

Марсеј е живописен и космопо-
литски град, но, исто така, и 
град што прави сѐ за да ја одр-
жи својата традиција и начи-
нот на живот. Уметноста на жи-
веење во Марсеј понекогаш се 
сведува на зборување на „мар-
сејскиот јазик“ и запознавање 
со регионалните јадења, кои 
се светски познати и призна-
ти поради традиционалните 
рецепти и вкусови. 

Најпознатиот специјалитет 
рибја чорба (bouillabaisse) се 
прави на најразлични начини, 
но најчести состојки покрај ри-
бата и морските плодови се до-
мат, маслиново масло, кромид и 
лук и локални зачини како што 
се босилек, мајчина душица, 
анис. Се работи за јадење што 
се прави за посебни пригоди и 
ако сте таму, едноставно, мора 
да го пробате.

Во Прованса често се јаде и аио-
ли, сос од маслиново масло и од 
лук во кој често се додаваат јајца 
и сенф. █

Во овој  
период може 
да летате од 

Скопје до 
Марсеј з 
а околу  

250 евра 
повратен 
билет. Од 

аеродромот 
до градот 
најлесно и 
најеконо-
мично се 

стигнува со 
автобус

www.republika.mk44 петок, 9 октомври 2015 година www.republika.mk 45петок, 9 октомври 2015 година



АТРАКТИВНО

www.republika.mk46 петок, 9 октомври 2015 година www.republika.mk 47петок, 9 октомври 2015 година

По
дг

от
ви

 |  
A.

M
.Б

.

Кожена јакна 
омилено парче облека  
за оваа есен
Раната есен е идеална за носење 
кожена јакна. Ако уште го немате 
ова парче облека во вашиот орман, 
крајно време е да го купите

Кожените јакни се совршени за облекување 
во слоеви и може да се комбинираат апсо-
лутно со сѐ, од куси панталони и фустани, 

до долги здолништа и фустани, како и со сите 
видови панталони и фармерки.

Кратки и долги фустани и 
здолништа
Раната есен сѐ уште е доволно топла и може 
да се искористат кратките летни фустани или 
здолништа приспособени за есенско време 
со помош на високи чорапи или хулахопки. 
Оваа сезона слободно може да носите живи и 
пастелни бои, кои совршено ќе одговараат со 
црна кожена јакна.

Долги фустани
Кој вели дека мора да го спакувате омилениот летен долг фус-
тан кога ќе заврши летото? Со есенски чизми или получизми 
и со кожена јакна ќе направите совршена комбинација за есен.

Панталони или 
фармерки
Својата јакна за 
на мотор може да 
ја комбинирате со 
бели панталони 
или фармерки. 
Може да пробате 
и со панталони со 
различен дезен.

Модни детали со кожена јакна
Кожената јакна може да ја комбинирате со 
шалови, шапки, големи торби или, пак, со 
големи синџирчиња. Деталите се, исто така, 
важни и секој од нив може да ја смени целата 
модна приказна. Ако јакната е црна, модните 
додатоци треба да бидат во боја.

Куси 
панталони 
Куси панта-
лони одлич-
но одговара-
ат со кожена 
јакна. Се-
како, во 
есен кусите 
тексаспан-
талони ќе 
ги комби-
нирате со 
хулахопки, 
но и кусите 
панталони, 
фармерки 
или панта-
лони од друг 
материјал 
одлично 
одат со јакна 
за на мотор.



УБАВИ ЖЕНИ

ДИ ПИ КА ПА ДУ КО НЕ Родена:  
5 ја ну а ри, 1986  
(29 години),  
Ко пен ха ген, Дан ска

Про фе си ја:  
актер ка, ма не кен ка

Активна од:  
2006 година

Ди пи ка Па ду
ко  не е ед на 
од најп ла те

ни  те бо ли вуд ски 
актер ки и ја др жи 
тре та та по зи ци ја 
на ли ста та на 10 
нај у ба ви же ни за 
2015 го ди на. Исто 
та ка, ва жи за секс
сим бол и за стил ска 
ико на во Ин ди ја. 
Па ду ко не е ран ги
ра на на ви со ки по
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зи ции на мно гу број ни ли сти 
на нај у ба ви же ни во Ин ди ја. 
Освен тоа, таа се има по ја ве
но ка ко за штит но ли це на 

не кол ку свет ски брен до ви ка
ко „Ти со“, „Со ни сај бершот“, 
Не ска фе“, „Вог“, „Меј би лајн“, 
„Пеп си“ итн. █

Ци та ти:

# „Од се кој филм, од се кое искус тво на 
филм ски те се то ви со ко ле ги те, учи те не-
што. Учи те не што но во. Ве ру вам де ка пре-
диз вик е да се вло жат го ле ми на по ри за 
по до бри ре зул та ти.“

# „Имам мно гу при ја те ли, но, мо јот нај го лем 
страв е оса ме но ста. Ми не до сти га се мејс-
тво то во Мум бај и мо јот нај го лем кош мар е 
се кој ден да се вра ќам до ма са ма.“

# „До бро е да се би де мал ку ам би ци о зен, 
но ве ру вам де ка ни кој не тре ба да би де 
прем но гу прес мет лив. До бро е да се би де 
на ра бот, но јас ни ко гаш сум го сле де ла 
умот. Отсе ко гаш сум го сле де ла ср це то. И 
тоа ми ги до не се ви стин ски те ре зул та ти.“
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ПАЛМИТЕ И 
ПАПРАТТА СЕ ЛЕСНИ 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ

МИЛЕНИЦИ

Растенијата не мора да имаат цве-
тови за да бидат убави. Палмите и 
папратта иако немаат цветови, ги 
краси посебна убавина на листови-
те, а притоа се лесни за одржување 
и внесуваат свежина во просторот

Во есен, кога ќе завладее сивилото, 
свежото зеленило е секогаш добредој-
дено. Некои декоративни растенија 
изгледаат како живи скулптури, други, 
пак, благодарение на раскошното лисје, 
даваат атмосфера на џунгла.

Кај зелените тонови впечатливи се 
најразличните шари на листовите. До-
полнителна боја во просторијата вне-
суваат растенија како солонестомена. 
Листовите на овие цвеќиња го подо-
бруваат воздухот. Од нив испарува 
вода и на тој начин се 
подобрува влажноста 
на воздухот во просто-
ријата. Влагата за себе 
го врзува правот.

Повеќето лиснодека-
ративни цвеќиња 
потекнуваат од 
т р о п  с к и т е 
дож  довни 
шуми, и нај-
често ним им 
е потребна светлина, 
висока влажност на воздухот, 
без директно сонце. Земјата во сак-
сијата мора да биде умерено влажна. 
Прихранувајте ги еднаш во месецот 
и контролирајте ги од можни боле-
сти и штетници. █

Дали сте знаеле дека некои видови храна што 
луѓето ја консумираат може да биде штетна, па 
дури и фатално отровна за нашите домашни 
миленици. Прочитајте кои намерници се 
најотровни за мачките...
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Никогаш не 
хранете ја 
мачката со овие 
намирници

Тоновите на тиркизна боја може 
да бидат неверојатен додаток во 
вашата кујна

Тиркизната боја најдобро се комби-
нира со едноставни и светли, мирни 
тонови што нудат мир и удобност. 
Препорачливо е природно дрво со из-
ложена текстура бидејќи ја открива 
суштинската убавина на материјалот.
Оваа боја носи топлина и гостоприм-
ство. Поради својот кралски изглед, 
со тиркизната боја лесно се совпаѓаат 
аристократски парчиња како што се 
антиквитети, раскошни лустери или 
винтаж подни ламби.

Совршено може да се искомбинира со 
атрактивни столови од трски, но ако 
сакате вашата кујна да има модерен 
изглед , препорачливо е да користите 
метални и сребрени додатоци.

 Лук
Кромидот, лукот, праз-
от содржат супстанција 

што ги уништува црвените крвни 
зрнца на мачките. Тоа значи дека 
доколку мачката јаде лук, може да 
стане анемична. Исто така, лукот е 
една од неизбежните намирници 
во рецептите за празнична гозба, 
па во тој период бидете внимател-
ни што јаде вашата мачка.

Бонбони
Вештачкиот засла-
дувач ксилотол се 

наоѓа во многу пасти за заби, 
како и во бонбони и мастики 
без шеќер. Доколку мачката се 
дограби до овие работи, може 
да дојде до пад на нивото на 
шеќерот во крвта, па дури и 
до откажување на работата 
на црниот дроб. Симптоми-
те за труење со ксилотол се 
повраќање, недостиг од коор-
динација, како и напади.

Туна
Важно е да се знае 
дека мачките не би 

требало редовно да јадат храна 
за мачки од туна. Исто така, 
конзервирана туна наменета 
за човечка употреба може да 
биде отровна за мачките. Све-
жа туна, како и другите видови 
риба содржат ензими што го 
уништуваат тиаминот, вита-
мин Б клучен за здравјето на 
вашите мачки.

Грозје
Иако научниците 
сѐ уште не се си-

гурни зошто грозјето, свежо 
или суво, е отровно за мачки-
те, ова овошје, дефинитивно, 
не смеете да им го давате на 
милениците. Доколку мач-
ката изеде и мала количина 
грозје, може да дојде и до от-
кажување на бубрегот.

Чоколада
Чоколадата содр-
жи состојки што 

кај мачките предизвикуваат 
неправилна работа на срцето, 
тремор, напади, а, во најлош 
случај, и смрт. Не е препорач-
лив ниеден вид чоколада, но 
црната и таа за готвење се 
најопасни.

Пред да ѝ дадете на мачката 
која било од намирниците 
наменети за луѓе, препорач-
ливо е да се посоветувате со 
ветеринар. █



на воз ду хот кој мо же да се на го ду ва, 
но ви от ка пак на мо то рот изра бо тен од 
кар бон ски влак на, ка ко и зад ни от кар-
бон ски спој лер и пок ло пе цот на ге пе кот.

Спе ци јал на та ГТС еди ци ја, исто та ка 
до би и за ден ди фу зер за воз ду хот, се-
ка ко, изра бо тен од кар бон ски влак на за 
да се до бие по ма ла ма са на во зи ло то, 
ти та ни ум ски из ду вен си стем и екск лу-
зив ни алу ми ни ум ски бан да жи од поз-
на та та се ри ја М на кои се мон ти ра ни 
гу ми од ре но ми ра ни от про из во ди тел 
„Ми ше лин“. 

Автомобилизам

Наj сил но то „ку пе М4“ 

ТехнологиJа
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„БМВ“  
ГО ПРЕТ СТА ВИ  

МО ДЕ ЛОТ „М4 ГТС“

„Принт“ на пра ви ин те ре сен  до да ток за па мет ни те те ле-
фо ни „ај фон“ и „га ла кси“, кој ви овоз мо жу ва ин стант 
пе ча те ње на фо то гра фи и те.  Про из во дот го при ка чу-
ва те на ва ши от па ме тен те ле фон, фо то гра фи ра те и за 
три е се ти на се кун ди фо то гра фи ја та се пе ча ти.

Овој уред, исто та ка, мо же да пе ча ти фо то гра фии кои се ве
ќе на ва ши от мо би лен уред ка ко и фо то гра фии од ва ши те 
со ци јал ни ме ди у ми. Исто та ка, овој ин те ре сен уред ви овоз-
мо жу ва да сни ми те кра тко ви део пред да фо то гра фи ра те, 
со што ја пре тво ра ва ша та фо то гра фи ја во ви део.

Ти мот на „Принт“ поч на да ра бо ти на овој про из вод во 
ја ну а ри оваа го ди на и ре ла тив но бр зо из ле зе со комп-
лет но функ ци о на лен про из вод. Пр ва та се ри ја од овој 
су пер до да ток за ва ши от па ме тен те ле фон ќе би де пу-
ште на кон сре ди на та на октом ври, а це на та за ќе би де 
99 до ла ри.

Подготви | Бојан Момировски

По крај пред ни те свет ла ЛЕД, ту ка се и зад ни-
те свет ла ЛЕД кои до се га ни кој про из во ди тел 
не ги ко ри стел за про из водс тво на се ри ски те 
авто мо би ли. 

Во од нос на стан дард но то „ку пе М4“, из ме ни-
те се вид ли ви и во вна треш но ста. Упра ву ва чот 
е об ло жен со ко жа ал кан та ра, а кар бон ски те 
спорт ски се ди шта се об ло же ни со ком би на ци ја 
на ал кан та ра и ме ри но ко жа. Мо де лот „М4 ГТС“ 
до би и но ви об ло ги на вра ти те, а зад ни се ди-
шта во оп што не се пред ви де ни. Ку пу ва чи те што 
пла ни ра ат по ве ќе вре ме да по ми нат на тр кач ка 
па те ка, мо же да го из бе рат па ке тот „Клуб спорт“ 
кој вклу чу ва до пол ни те лен си гур но сен ка фез, 
по ја си со шест точ ки на зац вр сту ва ње и апа рат 
за га се ње по жар. 

Во „ку пе то М4 ГТС“ е вгра ден три ли тар ски бен зи-
ски мо тор со шест ци лин дри и со двој на тур би на, 
кој во овој слу чај рас по ла га со 500 коњ ски си ли и 
со нај го лем вр те жен мо мент од 600 њутн-ме три. 
Пре но сот на си ла та се вр ши пре ку се дум сте пен 
М ДТЦ авто мат ски ме ну вач со две ква чи ла. Сѐ 
за ед но му овоз мо жу ва на авто мо би лот да за бр-
за од 0-100 ки ло ме три на час за 3,8 се кун ди, а 
ма кси мал на та бр зи на е еле ктрон ски огра ни че на 
да из не су ва 305 ки ло ме три на час. За ра ди це-
ла та си ла што ја по се ду ва ова ку пе, во се ри ска 
опре ма спа ѓа ат кар бон ско-ке ра мич ки коч ни ци 
и на год ли ва сус пен зи ја. 

Ку пе то „БМВ М4 ГТС“ ќе би де про из ве де но са
мо во 700 при ме ро ци, а це на та сѐ уште не е 
об ја ве на. █

Пе ча те те ги фо то гра фи и те  
од ва ши от мо би лен те ле фон

На кра јот од  
октом ври во То кио  
ќе се одр жи 44. Са ем  
за авто мо би ли, на кој  
се оче ку ва да би дат  
прет ста ве ни го лем  
број но ви мо де ли  
на свет ски те  
про из во ди те ли  
на во зи ла

Г ер ман ска та ком па ни ја „БМВ“ 
се под го тву ва да пре диз ви ка 
ви стин ски бум, отка ко нај а ви 

де ка во То кио ќе го прет ста ви сво-
е то но во „ку пе М4 ГТС“ кое е нај-
сил но до се га про из ве де но ку пе од 
ре но ми ра ни от гер ман ски ко церн и 
кое ќе би де про из ве де но са мо во 
700 при ме ро ци.

Мо де лот „М4 ГТС“ е опи шан ка ко га-
лан тен и из во нре ден ин жи нер ски при-
ме рок со кој „БМВ“ го по диг на сво јот 
по тен ци јал на стан дард ни те мо де ли 
на ку пе на уште по ви со ко ни во.

Над во реш но ста на овој мо дел е 
пре поз нат ли ва по но ви от изг лед на 
ае ро ди на мич ни те ком по нен ти ме ѓу 
кои спа ѓа ат и пред ни от на со чу вач 

„Вил сон Икс ко не ктед 
ба скет бол“ е ко шар-
кар ска топ ка со вгра-
де ни сен зо ри кои ќе 
ја про це нат ус пеш но-
ста на се кој шут.

Ин фор ма ци и те по-
тоа се пре не су ва ат на 

екра нот на мо бил ни от те-
ле фон пре ку ап ли ка ци ја та 
„иОС“, а вна тре се на о ѓа ат и 
раз лич ни начини на тре нин-
гот. Топ ка та не ба ра пол не-
ње на ба те ри ја та и мо же да 
из др жи по ве ќе од 100.000 
шу то ви, а во про даж ба ја 
има на аме ри кан ски от па зар 
по це на од 200 до ла ри.

Па мет на ко шар кар ска топ ка

ќе би де про из ве де но во са мо 700 при ме ро ци



А ле ксан дар Трај ков ски е 
еден од нај та лен ти ра ни те 
ма ке дон ски фуд ба ле ри, од 

ле то ска член на кал чо ли га шот Па
лер мо. Прв наш играч што пот пи
шал до го вор со клу бот од же шка та 
Си ци ли ја, а за ед но со Го ран Пан дев, 
ма ке дон ско дуо што нѐ прет ста
ву ва во ед на од нај сил ни те ли ги 
во Евро па, Се ри ја А. Со ша хов ски 
реч ник 23го диш ни от на па ѓач на 
ма ке дон ска та ре пре зен та ци ја ќе 
игра „си ци ли јан ка“ во след ни те пет 
го ди ни.

█ Го од бра Па лер мо и же шка та Си-
ци ли ја. Те шко ли е да се игра во 
Се ри ја А?
ТРАЈ КОВ СКИ: Се ри ја А е ед на од 
по те шки те ли ги во Евро па за игра
ње, но е од лич на за раз вој на мла ди 
игра чи. Јас имам 23 го ди ни и со за
до волс тво го при фа тив по ви кот да 
играм за Па лер мо. Гра дот е мно гу 

убав за жи вот, Си ци ли ја е пре крас
на и сре ќен сум што од брав ту ка 
да ги ми нам след ни те пет се зо ни, 
кол ку што е ро кот на тра е ње на 
мо јот до го вор со но ви от клуб. Сѐ 
уште се прис по со бу вам на сти лот 
на жи ве е ње во тем пе ра мент ни от 
југ на Ита ли ја. Не ка ко сѐ е по ди на
мич но, раз лич но од Бел ги ја ка де 
играв прет ход но, но ве ру вам де ка 
сѐ ќе си дој де на свое ме сто со те кот 
на вре ме то.

█ При каз ни те за ма фи ја та...
ТРАЈ КОВ СКИ: Се кој што до а ѓа на 
Си ци ли ја ги слуш нал при каз ни те 
за ита ли јан ска та ма фи ја. Ми тот ве
ро јат но е по го лем од ре ал но ста. Во 
Па лер мо е мош не мир но, иа ко лу ѓе
то се мош не тем пе ра мент ни. Тоа се 
гле да и по на ви ва чи те на Па лер мо и 
со пра во ста ди о нот „Рен цо Бар бе ра“ 
го сме та ат за еден од нај же шки те 
во Ита ли ја. Сѐ оста на то и ми тот за 
ма фи ја та ве ро јат но е по ве ќе за на 
филм ско плат но, за филм ска та ин

ду стри ја, откол ку што по стои во 
ре ал ни от жи вот на Си ци ли ја. Ба рем 
та ков е мо јот пр ви чен впе ча ток.

█ Ве лат де ка Се ри ја А е сѐ пос ла ба 
спо ред ква ли те тот, но сѐ уште е 
ма гич на со ги ган ти ка ко Ју вен тус, 
Ми лан, Ин тер, Ро ма... Во што е 
прив леч но ста?
ТРАЈ КОВ СКИ: Име то оста ну ва. 
Збо ро ви те Кал чо и Се ри ја А вед
наш асо ци ра ат на зна ча ен бренд. 
Ита ли јан ски от фуд бал си има сво ја 
спе ци фич на ма ги ја. Има клу бо ви 
со огром но ре но ме, што оста ви ле 
дла бо ка тра га во свет ски от фуд
бал. Ка ко и ита ли јан ски от фуд бал 
во оп што. До вол но е да се на бро јат 
ус пе си те на аѕу ри те и сѐ да би де јас
но. Мис лам де ка се ра бо ти за ли га 
со нај го лем реј тинг во исто ри ја та 
на фуд ба лот, а ако пог лед не те и кои 
фуд ба ле ри игра ат и ка кви клу бо
ви има, јас но е де ка е и су пер ква
ли тет на. Уште ако се до да де де ка 
Ита ли јан ци те и бу квал но се лу ди 
по фуд ба лот има до вол но ар гу мен
ти за зна че ње то и за реј тин гот на 
Кал чо то во свет ски рам ки.

█ Го че каш пр ви от гол во дре сот 
на Па лер мо. Про тив ко го е најс ла-
тко да се за тре се мре жа та?
ТРАЈ КОВ СКИ: Јас по са ку вав тоа да 
би де на „Сан Си ро“ про тив Ми лан, 
но жел ба та не ми се ос тва ри. Ќе че
кам но ва шан са, мо же би про тив Ју
вен тус и Џи џи Бу фон. Со не тр пе ние 
го оче ку вам де биго лот, би деј ќи 
знам де ка по тоа сѐ ќе би де по лес но. 
Ко га игра те во Ита ли ја, во Ли га ка

де та ктич ки фуд бал е до ве ден 
до со вр шенс тво, сѐ е по и на ку 
ко га ќе ви пад не огро мен то
вар од гр бот. Не мам им пе ра
тив, имам огром на под др шка 
од со и гра чи те, од тре не рот и 
од си те во клу бот, но за ме не ќе 
би де мно гу по лес но да ја про
би јам ба ри е ра та со прв гол во 
Се ри ја А. Ќе до би јам мно гу по
го ле ма са мо до вер ба. Пр ви от 
сон да на ста пам про тив Ми лан 
на „Сан Си ро“ ми се ос тва ри, 
ве ру вам де ка мно гу бр зо на 
ред ќе дој де и де биго лот во 
Кал чо то.

█ Кој ќе би де шам пи он на 
Ита ли ја?
ТРАЈ КОВ СКИ: Ка ко што игра
ат на по че то кот на се зо на та, 
Ро ма и Фи о рен ти на се глав ни 
кан ди да ти за пр во то ме сто. 
Се на де вам де ка и Ју вен тус ќе 
се изв ле че од кри за та и ќе се 
бо ри за Ску де то то. Има ат ква
ли те тен тим, но ре зул та ти те 
изо ста наа. Овој шам пи о нат се
ка ко ќе би де мно гу по и зрам нет 
од прет ход ни те ко га Ју вен тус 
бе ше не при кос но вен, па оче ку
вам го ле ма би тка за тро фе јот 
во Се ри ја А.

█ Ма ке дон ски от фуд ба л ни 
одб ли зу ја не ма ита ли јан-
ска та ма ги ја. Што ни не до-
ста су ва?
ТРАЈ КОВ СКИ: Во до маш ни
от фуд бал ни тре ба ат по ве ќе 
при каз ни ка ко таа на Вар дар, 
Шкен ди ја и Ра бот нич ки. Клу
бо ви во кои по се ри оз но ќе се 
ин ве сти ра. Тре ба да има по ве
ќе спон зо ри, по ве ќе па ри, лу ѓе 
кои са ка ат да ин ве сти ра ат за 
да се по диг не ква ли те тот на 
фуд ба лот во Ма ке до ни ја.

Ре пре зен та ци ја та ми ну ва низ 
кри зен пер и од, мо же би и да
но кот си го зе ма пре од ни от 
пер и од на сме на на ге не ра
ци и те. Очиг лед но не што ни 
фа ли, би деј ќи три бо да од 8 
ме ча се пре мал ку за еден ква
ли фи ка ци ски цик лус. Мо ра ме 

да игра ме ко ле ктив но, да се по до бри 
ат мо сфе ра та, да ди ше ме ка ко еден. 
Про тив Шпа ни ја оди грав ме хра бро и 
се на де вам де ка ќе про дол жи ме во ист 
и во по до бар ри там на пос лед ни те два 
ме ча со Укра и на и со Бе ло ру си ја. Има
ме ква ли тет, но ни фа ли до бар спој за 
да се пре то чи во по до бри ре зул та ти. 
Искре но по са ку вам што по бр зо из ле
гу ва ње од кри за та, би деј ќи најм но гу 
тр пат игра чи те што на ста пу ва ат за 
ре пре зен та ци ја та. Се на де вам де ка во 

Чел си ку са, но мно гу при јат на и тро феј на аван ту ра
Але ксан дар Трај ков ски оди гра еден тур нир и за поз на ти от анг ли ски пре
ми ер ли гаш, Чел си. Се раз би ра, за мла дин ски от тим, пред пет го ди ни, а 
ку са та аван ту ра за вр ши  тро феј но.

„То гаш имав 18 го ди ни и не о че ку ва но до бив по вик да на ста пам за 
мла дин ски от тим на Чел си на поз на ти от тур нир во Ам стер дам. Во 
тој пер и од бев член на Ин тер За пре шиќ. Дој доа од клу бот на тре нинг 
и ми ре коа, па ку вај се ле таш за Ам стер дам и ќе играш за Чел си. Бев 
пре сре ќен. Во по лу фи на ле то про тив Бо та фо го по стиг нав и по го док за 
анг ли ски от клуб, а по тоа и го осво ив ме тур ни рот, по пу лар но на ре чен 
„Ко па Ам стер дам“. Беа пре за до вол ни, би деј ќи за прв пат Чел си ста са 
до тро фе јот во ше сти от обид на пре стиж ни от тур нир. Ја по бе див ме 
Се вил ја на пе на ли и го осво ив ме Ку пот. Кон та кти има ше и по доц на со 
Чел си, но јас са кав да играм, што во та ков клуб на тие го ди ни е мош не 
те шко. Се на де вам де ка еден ден ќе играм и во Пре ми ер ли га та, што е 
врв но до стиг ну ва ње за се кој фуд ба лер“, ве ли „ос ми ца та“ на Па лер мо.

Трај ков ски е еден од  
нај на деж ни те ма ке дон ски 
фуд ба ле ри и ре пре зен та-
ти вец од сво ја та 19. го ди-
на. Ле то ска пот пи ша за 
кал чо ли га шот Па лер мо и 
со Пан дев ќе би де на ше то 
дуо во пре стиж на та  
Се ри ја А во Ита ли ја

АЛЕ КСАН ДАР ТРАЈ КОВ СКИ

завршницата на ква ли фи ка ци и те ќе 
има ме по ве ќе ус пех, ка ко до бар влог за 
след ни от цик лус за плас ман на Свет
ско то пр венс тво 2018 го ди на. Има ме 
те шка гру па со ги ган ти ка кви што се 
Шпа ни ја и Ита ли ја, по тоа и Изра ел, 
Ал ба ни ја и Лих тен штајн и мо ра мно
гу по се ри оз но да вле зе ме во но ви от 
цик лус. Ако Шпа ни ја и Ита ли ја не ни 
се пре диз вик, или не се но си ме рам но
прав но со Изра ел и со Ал ба ни ја, то гаш 
не тре ба да игра ме фуд бал. █

ФУДБАЛ  |  ИНТЕРВJУ

Разговараше | Зо ран По пов ски
Фото | Ѓорѓи Личовски

„Си ци ли jан ка“ за ма ке дон ски от фуд бал ски би сер
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– Мамо, кога беше мала имаше 
ли компјутер?

– Не!
– А, DVD?
– Не!
– Мобилен?
– Не!
– Мамо, диносаурус си видела ли?

 – Мамо, ја изгорев раката со 
зејтин, шо да праам?

– Разведи се сине и најди некоја 
шо знае да готви!

 Жена му раскажува на мажот 
што и се случило за да го 
направи љубоморен:

– Замисли, денес двајца 
кавалери, патем доста 
симпатични, истовремено ми 
отстапија место во автобусот!

– Што, едно седиште не ли ти 
стигна…

Есен е кога сите луѓе се чувствуваат како жена  
бидејќи не знаат што да облечат.

ЛУД, ЗБУНЕТ, НОРМАЛЕН

Здраво телефанатици. Тесен сум со време, но не смеам да ве оставам со празна 
страница. Нема да пишувам многу, туку ќе ви направам копи-пејст на описот на 
официјалната страница на телевизијата, со која се промовира новата емисија.

„‘Чаша љубов’ е забавно-музичко шоу. Дејството на шоуто се одвива во кафеана 
каде што има постојани гости, музика и водителка која воедно е и пејачка.  

Тука е и газдата со своето семејство...

Во кафеаната се случуваат настани од секаков карактер.

Сите тие се дел од забавата која во шоуто ја сочинуваат музиката и  
скечевите во кои учествуваат сите домаќини и гости.“

Среќна нова 1996 година.

Јас одам да се облечам како наркоман, зашто слушам рок-музика  
напишана од дрогирани луѓе. Чао, журим.

Малиот брат 

ТВТЕКА

█  9 октомври 1967 година 

 Формирање на Македон-
ската академија на науките 
и уметностите, на која е из-
вршено конституирање на 
МАНУ

█  10 октомври 1995 година

 Во селото Жегљане, кума-
нов ско, е формирана Ку-
мановската дивизија, во чиј 
состав влегоа Шеснаесет-
тата, Седумнаесеттата и 
Осум наесеттата македон-
ска НО бригада. Имаше 
околу 5.500 борци.

█  11 октомври 1941 година

 Во Прилеп борците на 
Првиот прилепски парти-
зански одред извршиле 
напад на бугарската поли-
циска станица во градот, 
на прилепскиот затвор и 
на телефонско-телеграф-
ската мрежа. Овој напад се 
смета за почетокот на вос-
танието на македонскиот 
народ против бугарскиот 
окупатор, а со цел конечно 
ослободување на земјата.

█  12 октомври 1941 година

 Во Прилеп, бугарската по-
лиција уапсила 900 граѓа-
ни како репресија поради 
нападот на Прилепскиот 
партизански одред  на 
бугарската полициска 
станица, на затворот и на 
телеграфско-телефонска-
та мрежа, претходниот 
ден. По малтретирањето 
биле издвоени членовите 
на КПЈ и на СКОЈ и префр-
лени во Битола, а потоа 
изведени пред суд.

█  13 октомври 1952 година

 Во издание на Државното 
книгоиздателство излезе 
од печат „Граматика на ма-
кедонскиот литературен 
јазик“ од Блаже Конески.

█  15 октомври 1995 година

 По 20 месеци грчко ембар-
го, отворена е македон-
ско-грчката граница.

ВРЕМЕПЛОВ

Само у Македонија на прашањето " дека е вецето? " 
можат да ти врнат со прашање " зашо ти треба?"

Оглас за работа у Индија: "Се бара бесмртник за главна 
улога во серија".

Најлоша работа е да имаш тезга со овошје во 
акциони филмови.

Германците на пример, немаат држава во која 
сонуваат да емигрираат за подобар живот! Тоа ти се 
вика живот без надеж.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%88
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%88&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_1994
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_1994


• 1 пакување фетучини 
За песто ќе ви треба:
• 2 китки босилек
• 1 шолја пилешки бујон
• 1/2 шолја маслиново масло
• 2 чешниња лук
За сос ќе ви треба:
• 2 китки младо кромитче
• 1 феферонка
• малку праз
• 1 тиквичка
• 1 шолја грашок
• 2 шолји пилешки бујон
• 150 грама пармезан 

# Двете китки босилек спуштете ги во вода што врие. Варете ги 
две секунди и веднаш префрлете ги во студена вода. Со студената 
вода го запирате процесот на варење. Секое ливче отстранете 
го од стеблото и ставете го во садот за блендирање. Во истиот 
сад додајте го пилешкиот бујон, маслиновото масло и лукот. 
Изблендирајте го и тргнете го настрана.

#Во истата вода во која го варевте босилекот, ставете ги да се варат 
фетучините. Внимавајте да не ги преварите тестенините, бидејќи 
преварени нема да може да го примат сосот. Сварете ги ал денте.

#На оган ставете да се загрее мала тава за пржење. Во тавата 
запржете го младото кромитче, феферонката и празот. Пржете ги 
додека не омекнат. Додајте ги исечканата тиквичка и грашокот. 
Потрудете се тиквичката да биде исечкана со слична големина 
на грашокот. Додајте 2 шолји пилешки бујон и оставете да се 
динстуваат.

#Исцедете ги фетучините, измешајте ги со зеленчукот и залејте ги со 
сосот од босилек и од лук. Нарендајте го пармезанот и покријте ги 
со капак. Оставете ги околу пет минути да се спојат вкусовите.

#Ние користевме фетучини, а вие може да одберете друг вид 
тестенини што имаат поголема површина, за да го примат сосот.

ПОДГОТОВКА: СОСТОJКИ:
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КуJнски тефтер

Тестенини„примавера“




