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НАСТАНИ НА НЕДЕЛАТАВОВЕД

Заев го минира и 
решението за името? 

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Што знае Меркел што не 
знае Балканот? 
Информациите за нови тензии и конфликти на 
Балканот не се нови. Со години од разни орга
низации и стручњаци слушаме дека во регионот 
може да дојде до експлозија во Митровица, Буја
новац, западна Македонија, Република Српска и 
во други жешки точки, но кога најава за нова вој
на доаѓа од највлијателната жена на светот, перс
пективата е сосема поинаква. Дури и пораката на 
Меркел за можна нова експлозија на Балканот 
да е насочена кон домашната германска јавност, 
таа не е ниту случајна ниту обична политичка 
пропагандна порака. Лидерот на најсилната земја 
во Европа мора да има потврдени информации 
за опасностите што ги носат со себе бегалците 
на патот од Сирија до Минхен. Затоа централно 
прашање што балканските лидери треба да ѝ 
го упатат на Меркел е каде и кој би можел да 
предизвика експлозија на „балканското буре 
барут“. Какви се информациите на германската 
служба за безбедност, која има одлични податоци 
за екстремистичките организации што имаат моќ 
да почната конфликт. Или, пак, Меркел мислеше 
на судири меѓу државите што во случај Германија 
да ја затвори границата за нови бегалци, ќе го 
направат истото и нема да сакаат да ги примат 
назад тие што веќе ги испратиле. 

Меркел знае дека ниту еден од балканските 
лидери нема директно да се спротивстави на 
нејзините драматични пораки, кои носат голема 
штета на стабилноста на целиот Балкан, како 
што не се случи ниту кога Америка преку својот 
државен секретар ни испрати порака дека треба 
да се подготвуваме за инциденти на линијата на 
огнот, цртата на разграничување на интересите 
на САД и на Русија во југоисточна Европа. Суди
рите на линијата на огнот, кои ги најави Кери, се 
интензивираа нецела година откако тој ги најави, 
колку време ќе треба да се реализира пораката 
на Меркел, засега не може да каже никој. Како 
што никој не може да каже дали во случајов се 
работи за политички маркетинг или за реални 
сознанија на една од најсериозните и најдобро 
организирани земји на светот каде што лагата 
најчесто не е дел од политичката реторика. █

По посетата на Вучиќ на Мос
ква каде што е договорено 
во Србија да пристигнат во
ени системи какви што нема 
ниту една земја во регионот, е 
јасно дека рускиот центар за 
вонредни состојби основан 
во Ниш пред неколку години 
не е само хуманитарна опера
ција за спасување жртви од 
елементарни непогоди. Пу
тин со широкоградата понуда 
за Србија директно го стави 
прстот во окото на НАТО каде 
што Балканот веќе се гледа
ше како заокружена целина 
под чадорот на алијансата. 
САД, Британија и Франција 
како водечки земји на НАТО 
сега ќе мораат да ја променат 
стратегијата, која досега се 
базираше на трпение додека 
Белград не се реши за една од 
светските страни. 

Во игра се сите сценарија: 
Драматично зголемување на 
економската и воена помош 
за Србија, невидливи санкции 

за српското раководство, кое 
повторно се доживува како 
предавник на западните ин
тереси, поголема промоција 
на Косово како независна 
држава, прием на Македо
нија и на Црна Гора во НАТО 
и директни закани до Србија 
да се откаже од „братските 
односи“ со Москва. Ако може 
да се суди според досегаш
ните искуства во регионот, 
секогаш кога некој ќе го изне
нади западот со обид за ост
варување на националните 
интереси, неизбежни се и 
следниве можности: Во Буја
новац, Медвеѓа и Прешево и 
на тромеѓето на Македонија, 
Србија и на Косово да се поја
ват „непознати вооружени 
групи“, во Белград да почнат 
протести за смена на српска
та влада, а во општи ните на
селени со Срби на Косово да 
почнат спонтани напади од 
страна на косовски радикали, 
кои Приштина и ЕУПОЛ нема 
да може да ги спречи. █

И Вучиќ сака да биде Тито 
Српските војници учествуваат во воени вежби на 
НАТО, а армијата на Република Србија се вооружува 
со најсофистицирано руско оружје. Ова е формулата 
со која српскиот премиер Александар Вучиќ сака да ја 
повтори дипломатската игра на маршалот Тито, кој со 
децении успеваше да биде близок со Москва, а да зема 
милијарди долари кредити и помош од западот
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Пораката на Нимиц е дочекана 
во јавноста како уште една 
бомба на политичкиот фронт 

во државата. Не толку поради не
очекуваната искреност на медија
торот и поради подготвеноста на 
властите во двете земји конечно 
да се затвори ова прашање, колку 
од опасноста да се упропасти евен
туалниот моментум од страна на 
оние кои не му мислат добро на 
македонскиот народ. 

Опозицијата веќе почна организи
рано, преку медиумите под нејзина 
контрола и преку опозициските ана
литичари, да спроведува кампања 
во која од пораката на Нимиц се чита 
дека Груевски наводно го продал 
името. Соросовите медиуми шпеку
лираат со различни варијанти и тео
рии на заговор кои во иднина, дури 
и само делумно да се реализираат, 
ќе остават простор за нови, уште 
позасилени манипулации од страна 
на опозицијата, што ќе доведе до 
нови делби кај македонскиот народ 
по ова чувствително прашање. 

Сценаријата се подготвени, се чека 
реализација. А, се навестува дека 
Груевски за СДСМ веќе е главниот 
виновник во сите варијанти. Ако 
го одбие предлогот на Нимиц, то
гаш премиерот ќе остане виновни
кот во очите на опозицијата кој ги 
кочи напредокот и просперитетот 
на државата. Ако пак, успее да нај
де решение кое ќе биде ставено на 
референдум, тогаш на него опози
цијата ќе фрла дрва и камења дека 
„го продал името“.

Но, во сценаријата опозицијата ја 
заборава улогата на народот. Крај
ниот збор во сите варијанти ќе го 

имаат граѓаните кои сигурно нема 
да дозволат решение на штета на 
македонскиот народ. Народот нема 
да тргува со вековното наследство, 
со културата и со идентитетот за да 
спаси ничија кожа. Ниту на Груев
ски, ниту на Заев, ниту на кој било 
друг што ќе се најде во позиција да 
преговара за ова прашање.

Ако Груевски одбие предлогот на 
Нимиц да го стави на референдум, 
јасно е дека и понатаму ќе биде 
обвинуван за намерно кочење на 
евроинтеграциите. Но што ако 
премиерот остави за предлогот да 
одлучува народот? Кој ќе биде тој ју
нак во опозицијата што тогаш ќе ги 
убеди граѓаните да прифатат ново 
име за кое истите тие опозиционери 
сега тврдат дека е „испазарено“ за 
некаква амнестија на премиерот? 
Во тој случај, наместо да излеземе 
од ќорсокакот, ние уште повеќе ќе 
заглавиме во проблемот, а рефе
рендумот ќе пропадне пред да се 
случи. Ова остава сомнеж дека Заев 
и опозицијата свесно го минираат 
решението на проблемот, или во 
најмала рака, планираат одлуката 
да биде политичка, а со тоа да се 
заобиколат граѓаните.

Доколку опозицијата навистина 
сака да се искористи шансата што 
ја најави медијаторот, ако искрено 
има намера да ги заштити името 
и идентитетот на македонскиот 
народ, и со тоа јасно да ги отфрли 
обвинувањата дека овој проблем 
не го користи за ситно партиско 
профитирање, треба уште веднаш 
да побара со договорот од Пржи
но да се гарантираат уставното 
име, непроменливоста на Уставот 
во случај на решение за името и 

заштитата на националниот иден
титет и културното наследство на 
македонскиот народ. 

Со тоа македонските политичари 
ќе испратат јасен сигнал до гр
чката страна дека и во време на 
политичка криза во државата, по
литичарите во земјата се доволно 
свесни и зрели и дека стојат зад 
националните интереси. 

Исто така, Заев и пред македонски
от народ ќе покаже дека е подгот
вен да застане во одбрана на на
ционалните интереси и дека нема 
да дозволи какви било заткулисни 
игри (дури и на премиерот, со кои 
би се обидел да се извлече од не
каква кривична одговорност). Ова е 
шанса за лидерот на опозицијата да 
ги покаже на дело црвените линии 
на неговата партија и да докаже 
дека СДСМ е неоправдано обвину
вана дека повеќе работи во интерес 
на Атина, отколку за доброто на 
македонските граѓани. 

Во спротивно, доколку Заев не пре
земе ништо од ова, тогаш негови
те обвинувања во иднина ќе бидат 
беспредметни. Тогаш ќе стане јасна 
неговата улога во сценариото и со 
право ќе се смета за најодговорен 
за штетите што ќе бидат нанесени 
врз македонскиот народ. 



З а да се раз бе ре ка кви по ра ки 
ни ис пра ти по сред ни кот во 
грч ко–ма ке дон ски от спор за 

име то тре ба не го во то пи са ние да 
се чи та ме ѓу ре до ви, но и да се има 
пред вид се то тоа што се слу чу ва 
и ќе се слу чу ва на ско ро во ре ги о
нот. По те гот на Мет ју Ни миц не е 
не го ва лич на по зи ци ја и жел ба, не
го ви те по ра ки не се са мо не го ви ту
ку и на стра те зи те во Ва шин гтон, 
кои по се дум го ди ни иг но ри ра ње 
сфа ти ја де ка Ма ке до ни ја над вор 
од НАТО е опас на не са мо за се бе 
ту ку и за ре ги о нот и за це ла та си
ту а ци ја на ју гот на Евро па, та му 
ка де што во мо мен тов се слу чу ва 
ед на од нај го ле ми те ху ма ни тар ни 
и без бед нос ни кри зи по Вто ра та 
свет ска вој на. 

Зву чи не ве ро јат но де ка Ни миц пос
лед ни от че кор го на пра вил не за
вис но од со стој ба та на те рен, ка де 
што сѐ уште не ма оган, но на мно гу 
ме ста се чув ству ва ми рис на чад. До 

кра јот на го ди на та Цр на Го ра тре ба 
да до бие по ка на за влез во НАТО, 
срп ски от пре ми ер Ву чиќ се вра ти од 
Мос ква со до го вор што обез бе ду ва 
сил на ру ска во е на по мош и оруж је 
што ни од да ле ку не е од ин те рес 
на Се вер но ат лант ска та али јан са, а 
Мер кел во ед на не среќ на из ја ва го 
уп ла ши це ли от Бал кан и му пред ви
ди вој на ако ЕУ и Гер ма ни ја ре шат 
да ги за прат мар шру ти те на си ри
ски те и на ирач ки те бе гал ци. И се то 
тоа во си ту а ци ја ко га Пу тин е ре шен 
да го за пре про ши ру ва ње то на НАТО 
и не го во то вли ја ние во све тот. 

Фа моз на та „Ли ни ја на ог нот“ пре
зен ти ра на од др жав ни от се кре тар 
на САД, Ке ри, кој на 13 но ем ври 
па ту ва во Ати на, а пред де се ти на 
де на од та му се вра ти и не го ва та 
за ме нич ка Ви кто ри ја Ну ланд, не е 
раз го ре на, но го ле ми се шан си те 
за тоа. Про ру ски те де мон стран ти 
во Под го ри ца и ра ди кал ни гру пи 
од Ко со во, кои се актив ни и во Ма
ке до ни ја и во Јуж на Ср би ја, се во 
со стој ба на го тов ност да ис про во

ци ра ат но ви ин ци ден ти слич ни на 
ку ма нов ски от или тој од Го шин це. 
Ка пак на сѐ е ин фор ма ци ја та де ка 
ун гар ски те ра ди кал ни на ци о на ли
сти отво ра ат сво ја кан це ла ри ја во 
Вој во ди на, а во ме ѓу вре ме Бос на и 
Хер це го ви на не по врат но се дви жи 
кон це лос на по дел ба на два др жав
ни ен ти те та. И одед наш ток му се га 
е нај до бар пер и од да се ре ши име то.

Ка ко Ни миц дој де  
до „иде ал но вре ме“  
за ре ше ние на спо рот? 
Ни миц ка ко ре тко ко га во сво ја та 
две де це ни ска ра бо та ка ко по сред
ник во сво е то ин терв ју за „Ка ти
ме ри ни“ ка жа мно гу ра бо ти јав
но, но не ка жа зо што сре де ха о сот 
во кој се на о ѓа ат Ма ке до ни ја и сѐ 
уште ран ли ва та Гр ци ја сме та де ка 
ток му се га е вре ме за ре ша ва ње 
на спо рот за име то. За нас не ма 
ди ле ма де ка нај до бар пер и од за 
ре ше ние на спо рот бе ше во 2008 
го ди на, пред или за вре ме на са

ми тот на НАТО во Бу ку решт. Но 
и то гаш и по тоа Ни миц не бе ше 
тол ку си гу рен де ка е дој ден мо мен
тот за ре ше ние на кри за та. До бар 
мо мент бе ше и во пер и о дот 2010 
– 2011 го ди на ко га грч ки от пре
ми ер Па пан дреу и ма ке дон ски от 
ко ле га Гру ев ски во се дум на вра
ти се сре ќа ваа на раз ни на ста ни 
на кои, бла го да ре ние на грч ки те 
итро шти ни, му а бе тот од по ло ви на 
час се све ду вал на пси хи ја три ска 
се ан са на ко ја Па пан дреу се жа
лел кол ку му е те шко без ни ка ква 
шан са су штин ски да се нав ле зе во 
ре ше ние на спо рот. И то гаш Ни миц 
мол че ше. Се раз би ра, по греш но е 
да се об ви ну ва аме ри кан ски от дип
ло мат за на ши те ма ки. Об је ктив но, 
тој не мо же да се бо ри со грч ка та 
над ме ност и со на ша та жел ба за 
прав ди на. Тој проб лем, ка ко што 
ви дов ме, не мо же ше да го над ми не 
ни ту по ра неш ни от аме ри кан ски 
пре тсе да тел Буш, кој на два па ти 
во Бу ку решт нѐ прог ла си за член
ки на НАТО, а нас не нѐ при фа ти ја, 
што е еден од нај го ле ми те по ра зи 

на аме ри кан ска та дип ло ма ти ја во 
пос лед ни ве 100 го ди ни. 

Ни миц се га твр ди де ка при чи ни
те за ит но ре ша ва ње, по крај по
тре ба та од за тво ра ње на еден од 
нај дол ги те дип ло мат ски спо ро ви 
во Евро па, тре ба да се ба ра ат и во 
опас но ста од бе гал ска та кри за, зго
ле му ва ње то на те ро ри стич ки те 
за ка ни во ре ги о нот, ка ко и во еко
ном ски те те шко тии со кои се со о
чу ва Ју го и сточ на Евро па. До бри те 
поз на ва чи на ре ги о нот вед наш ќе 
ви ка жат де ка свет ска та фи нан
си ска кри за пре диз ви ка се ри оз ни 
тур бу лен ции и на Бал ка нот уште 
во 2009 го ди на и де ка опас но ста 
од те ро ри стич ки на па ди (се те те се 
на 2001 го ди на, Бро дец, Кон до во, 
Бур гас и ред ин ци ден ти на Ко со во 
и во Гр ци ја) по сто ја но е при сут на 
уште од па ѓа ње то на ре жи мот на 
Ми ло ше виќ. Ду ри и проб ле мот со 
бе гал ци те не е нов , во ед но ин
терв ју со се гаш ни от ма ке дон ски 
ам ба са дор во Ва ти кан, про фе со рот 
Ѕво ни мир Јан ку ло ов ски, во 2011 

го ди на, тој јас но ука жа на ова што 
се га се слу чу ва на по те гот Тур ци
ја – Гр ци ја – Ма ке до ни ја – Ср би ја. 
Но то гаш тоа не бе ше проб лем за 
за па дот ни ту при чи на за ре ша ва ње 
на име то. Неј се, и по крај не го ви те 
про ѕир ни (не кои ду ри и пер фид
ни) фин ти што се за бе ле жу ва ат во 
ин терв ју то со грч ки те но ви на ри 
оста ну ва да ве ру ва ме де ка Ни миц 
не ма ло ши на ме ри, но оста ну ва 
гор чи на та де ка со сво ја та оцен ка 
ко га е нај до бро да се ре ши име то 
ја за не ма ру ва не прав да та што ја 
жи ве ат си те ма ке дон ски гра ѓа ни 
ве ќе се дум го ди ни, од Бу ку решт 
на ва му. Од тие ра бо ти што мо жат 
да се ви дат јав но, Ни миц е во пра во 
са мо за ед на. Тоа е мно гу по до бра та 
си ту а ци ја за грч ки от пре ми ер Ци
прас, кој со вто ри те из бо ри за не
це ли де вет ме се ци ја бе то ни ра ше 
сво ја та по зи ци ја на не при кос но вен 
ли дер, кој мо же да си доз во ли ре а
лен ком про мис со Ма ке до ни ја, ко ја, 
па тем, му е по треб на ка ко парт нер 
во пре мре жи ња та што го оче ку ва
ат ре ги о нот. 

За ко го ра бо ти  
Мет ју Ни миц?
Со се ма по греш но е да се твр ди де ка аме ри кан ски от дип ло мат, кој за ра бо ту ва 
ед но евро го диш но за да по сре ду ва во спо рот за име то, е на стра на на Гр ци ја или 
на Ма ке до ни ја. Тоа не би би ло ни ту чес но ни ту про фе си о нал но. Но да се сме та 
де ка тој ра бо ти за сво ја та др жа ва и за неј зи ни те ин те ре си во ре ги о нот и на гло ба лен 
план е со се ма ло гич но. За тоа пос лед ни те по ра ки на Ни миц кон Ма ке до ни ја, ме ѓу 
кои има го ле ми не бу ло зи, не поз на ва ња и не ло гич но сти, не тре ба да му се ста ва ат 
на ду ша са мо не му, ту ку и на не го ви те ре ал ни ше фо ви. Иа ко е во го ди ни, не сме е ме 
да мис ли ме де ка не кои од не го ви те га фо ви се ре зул тат на де мен ци ја или се нил ност, 
ту ку на пре циз но тем пи ра на дип ло мат ска опе ра ци ја, ко ја тре ба да има ре зул тат. 
И сѐ ќе би де во ред до кол ку таа се по ка же фер и чес на. Сѐ дру го ќе би де уште еден 
го лем по раз на аме ри кан ска та дип ло ма ти ја

ШТО НА ВИ СТИ НА НИ ПО РА ЧА ПО СРЕД НИ КОТ
КОЛУМНА
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Што, всуш ност,  
ни ка жа Ни миц?
Спо ред Ни миц, ко неч но то ре ше
ние за име то  тре ба да го со др жи 
тер ми нот „Ма ке до ни ја“, но, исто 
та ка и „раз ум на одред ни ца“ од
нос но  ге о граф ска одред ни ца. 
Пра ктич но, по сред ни кот ја вра
ќа во игра по зи ци ја та на ЕУ од 
1991 го ди на, ко га на сво јот са мит 
во Ли са бон Уни ја та ни за бра ни 
да го ко ри сти ме збо рот „Ма ке
до ни ја“ во име то. На бр зо по тоа 
на са ми тот во Един бург ЕУ сфа ти 
де ка тоа е ед на од нај го ле ми те 
глу по сти што ја на пра ви ле европ
ски те функ ци о не ри и се отка жа 
од по зи ци ја та, ко ја се га, по две и 
пол де це нии, Ни миц ја ко ри сти 
ка ко не ка ков мо дел за рам но те жа 
ме ѓу по зи ци и те на две те др жа ви. 
Да се по и сто ве тат пра во то на ед
на др жа ва да ко ри сти име што се 
ко ри сте ло отсе ко гаш со жел ба та 
на дру га др жа ва да се на мет не на
вод на „раз ум на ге о граф ска одред
ни ца“ е го лем срам на искус ни от 
по сред ник, освен ако тоа не е дел 
од не кој план, кој мо же да би де од 
ко рист за нас а ние во мо мен тов 
не го раз би ра ме тоа. 

По на та му Ни миц пре ку Ати на ни 
по ра ча де ка мо ра да има до го вор за 
„се кун дар ни те ас пе кти на име то“ 
ка ко што се оп се гот на упо тре ба и 
пре од ни от пер и од. Иа ко на ви дум 
со оваа ре че ни ца тој не ка жу ва ни
што но во, се пак тоа мо же да зна чи 
де ка сѐ уште е во игра фор му ла та 
„ер га ом нес“, ко ја ја за ста пу ва ат 
Гр ци те, но и де ка до го во рот за 
име то иск лу чу ва Ма ке до ни ја за 
вна треш на упо тре ба да го за др жи 
име то што го има во мо мен тов. 
За Ма ке до ни ја е со се ма не важ но 
ко га ќе би де про ме не то име то под 
кое сме при ме ни или ќе би де ме 
при ме ни во ме ѓу на род ни те ин сти
ту ции, што е ос нов на при чи на за 
пре го во ри те, но, од дру га стра на, 
и на Ни миц му е јас но де ка ни кој 
во Ма ке до ни ја не ма ни ко гаш да 
се сог ла си на ме ну ва ње на устав
но то име, на лич ни те до ку мен ти, 
па со ши или про ме на на ја зи кот и 
од тој ас пект ова по зи ци ја на Ни
миц е крај но опас на. За тоа што 
тој ре чи си отво ре но ни по ра чу ва 
де ка ком про ми сот мо ра да за се га 
во ин ди ви ду ал ни те и лич ни пра ва 

на гра ѓа ни те, што е спро тив но 
на си те мож ни свет ски пра ви ла. 

Опас ни те ста пи ци во на пи ша но
то Ни миц се оби ду ва да ги ану ли
ра со ар гу мен тот НАТО, од нос но  
за бр зан влез во али јан са та, што 
да не е тра гич но, би би ло смеш
но. Крај но не се ри оз но е за еден 
дип ло мат од ран гот на Ни миц 
да го при ка жу ва членс тво то во 
НАТО и во ЕУ ка ко на гра да за 
по пу шта ње во спо рот за име то. 
Членс тво то во НАТО Ма ке до ни ја 
го за ра бо ти со ре фор ми, и во е ни 
и по ли тич ки, и тоа во нор мал ни 
ус ло ви не би сме е ло да би де мор
ков или ар гу мент од су штин ски
те раз го во ри за име то. Слич но е 
и со ЕУ, по зи тив ни те из ве штаи за 
на пре до кот на зем ја та и пре по
ра ки те за по че ток на пре го во ри 
со ЕУ не сме ат да би дат при ка жа
ни ка ко при чи на за по пу шта ње 
во пре го во ри те со Гр ци ја ту ку 
ка ко пос ле ди ца на се ри оз ни ре
фор ми и про ме ни во зем ја та, ко ја 
од ра бот на гра ѓан ска вој на ста на 
из вор на ста бил ност во ре ги о
нот. За жал и на Ни миц, кој не 
мо же да да де ни ка кви га ран ции 
за членс тво во евро ат лан ски те 
ин сти ту ции ду ри и да се нај де 
вед наш ре ше ние, му е јас но де ка 
ус ло ви те за ре ша ва ње на спо рот 
не се нор мал ни, пред сѐ, по ра ди 
од не су ва ње то на ед на од стра
ни те во спо рот, ко ја не се ви ка 
Ма ке до ни ја. █

Ја пот це ни ли искус ни от  
дип ло мат ма ке дон ска та  
јав ност?
Во ни за та не ло гич ни иска зи на сим
па тич ни от по сред ник, кој ре чи си пет 
де це нии во дел два би ла те рал ни спо ра 
(Ма ке до ни ја  Гр ци ја и Гр ци ја – Тур
ци ја за Ки пар) мо ра да се спо ме не и 
не го ва та пси хо ло шка ана ли за на ма ке
дон ски от пре ми ер, ко го го про мо ви ра
ше во свој парт нер во пре го во ри те што 
ќе се слу чат во на ред ни ве 15 ме се ци 
до де ка на че ло на ОН е Бан Ки Мун и, 
авто мат ски, го прог ла си за по бед ник 
на след ни те из бо ри во Ма ке до ни ја. 
Ин те ре сен е и га фот на Ни миц, кој ба ра 
до го во рот да со др жи га ран ции за не
по сто е ње те ри то ри јал ни пре тен зии. 
Ка ко во оп што да не ја про чи тал пре су
да та на Ме ѓу на род ни от суд во Хаг, ко ја 
експ ли цит но ка жу ва де ка Ма ке до ни ја 
кон Гр ци ја ни ко гаш не иска жа ла ни ка
кви те ри то ри јал ни пре тен зии.

Од дру га стра на, ко га збо ру ва за по
чи ту ва ње на  иден ти те тот на лу ѓе то 
што се вклу че ни и на кои се од не су ва 
спо рот и да се по чи ту ва кул тур но то 
нас ледс тво на си те гра ѓа ни тре ба да се 
знае де ка го во ри за две гру пи. Ед на та 
се Ма ке дон ци те, кои мо жеа да би дат 
жр тва на грч ка та на ци о на ли стич ка 
по ли ти ка ве ќе 25 го ди ни, а дру га та се 
евен ту ал ни те 2,5 ми ли о ни грч ки Ма
ке дон ци, кои не сме ат да би дат жр тва 
на ка ков би ло до го вор.

КОЛУМНА

денaри
месечно
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Раз го во ри те за на о ѓа ње мо ду си ка
ко да про функ ци о ни ра до го во ре
но то од Пр жи но, ка ко и слу чу ва

ња та око лу на ста ни те што се од ви ваа, 
на вод но, на мар ги ни те на кри за та во 
зем ја та, откри ва ат мно гу по ве ќе. Игри
те на ин те ре си се ко гаш ќе оста нат во 
сен ка на ре ше ни ја та, но си лу е ти те ги 
по ка жу ва ат зат скри е ни те акте ри. 

Про ше тки те на дел од ам ба са до ри те, 
она ка мар ке тин шки, со ко ле ктив ни и 
ед ног лас ни по ра ки, беа са мо шлаг на 
та кви те за тку лис ни при каз ни. Се ка ко, 
и ка ко по ткре па на евро ко ме са рот за 
про ши ру ва ње и за со сед ска по ли ти ка. 
Јас но ка ко ден е де ка глав на та при
чи на зад из ме ни те на ка лен да рот на 
Европ ска та ко ми си ја беа из бо ри те во 
Тур ци ја, а из ве шта јот за Ма ке до ни ја 
бе ше на пи шан ус лов но, ка ко што и 
бе ше ос мис лен. Тоа не е тај на, тај на ќе 
оста не са мо што ли, спо ред не кол ку си
лу е ти од тој стран ски хор, тре ба ше да 
стои во тој фи на лен из ве штај, а оста на 
не за пи ша но по ра ди твр до кор но ста од 
ед на и не до вет но ста од дру га стра на. 

Из ве шта јот и пре по ра ка та, ка ко и 
тоа ко му и кол ку тие, се пак, им зна
чат, ди рект но се по ка жа пре ку ста

„Пр жи но“ го спр жи из ве шта јот
БИ ТКА ЗА МА КЕ ДО НИ ЈА

„Пар ти и те се бли зу до до го вор“, бе ше фор му ла ци ја та што 
ја ко ри стеа и пар ти ски те из во ри и стран ци те во про це сот на 
до го ва ра ње за тоа ка ко ќе функ ци о ни ра „Пр жи но“. Зад до го
ва ра ња та, пак, те чеа про це си што до пр ва ќе се откри ва ат, а со 
си гур ност ќе ги откри јат си лу е ти те на тие што имаа по и на ква 
аген да од тоа што бе ше на ма са, ка ко и кон ту ри те за тоа што, 
всуш ност, тре ба ше да се по стиг не. Се ка ко, пр во на ви де ли на 
исп ли ваа су е ти те во СДСМ 

АКТУЕЛНО

Слу ча јот со на те га ња та око лу спе ци
јал на та об ви ни тел ка Ка ти ца Ја не ва и 
Со ве тот на об ви ни те ли са мо до пол
ни тел но ги оцр ту ва ше сен ки те на 
глав ни те акте ри. Пис ма та и јав ни те 
по ви ци по ка жа ка ко, всуш ност, иста
та таа ме ѓу на род на за ед ни ца во ко ја 
се „кр сти“ СДСМ сме та де ка тре ба да 
изг ле да не за вис но то судс тво во не
за вис на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Ако 
им се доз во ли, се ка ко. Тие, кои спо
ред опо зи ци ски те мен то ри тре ба да 
обез бе дат не за ви сен пра вен си стем, 
ди рект но при ти скаа и пре ку ме ди у ми
те ги при си лу ваа и вла ста и пар ти и те 
и тие да вр шат при ти сок врз Со ве тот 
на јав ни об ви ни те ли.

Ја не ва до би по мал ку од тоа што ба
ра ше, ве ро јат но мно гу по ве ќе од тоа 
што зас лу жу ва, осо бе но во фи нан си
ски от дел. Си лу е ти те ја си леа Ја не ва 
да до бие сѐ што ќе по са ка. СДСМ ги 
бра не ше ин те ре си те на си лу е ти те, тие, 
пак, сфа ти ја де ка и Ја не ва не мо же да 
изи гру ва при ма до на. Ве ро јат но пре ку 
исти те „вр ски и ви стин ски лу ѓе“ што 
ја по ста ви ја Ја не ва на функ ци ја та, таа 
скра ти мал ку со ина е те ње то и да де 
образ ло же ние пред ин стан ци и те од 
кои ,се пак, ѝ за ви си ра бо та та. 

во ви те на пр ви те лу ѓе на пар ти и те. 
Па ра фра зи ра но, Ни ко ла Гру ев ски во 
обра ќа ње то на 23 Октом ври не са мо 
што по со чи кол ку е важ на пре по ра ка
та, ту ку и во име на си те гра ѓа ни, без 
раз ли ка, по ба ра отво ра ње на про це сот 
на ин те гра ци ја, што, пак, би до не ло 
ко неч на дол го роч на ста бил ност на 
др жа ва та. Од дру га стра на, су е ти те во 
СДСМ по со чи ја де ка до кол ку се за гу би 
пре по ра ка та, за тоа ќе би де ви нов на 
ВМРОДПМНЕ. Би тка та за Ма ке до ни ја 
во овој мо мент, за ко ја збо ру ва ше Гру
ев ски на ве сту вај ќи де ка ова е мно гу 
по ве ќе од ме ѓу пар ти ска по ли тич ка 
би тка, за СДСМ се све ду ва на ин стант 
оправ да ние „Не сме ние“. Што и да се 
слу чи, ви на та тре ба да би де на со че на 
кон ВМРО ДПМНЕ. Со по ткре па на 
си лу е ти те од хо рот.

Игра та во СДСМ, ко ја го за пи ра ше про
це сот на до го ва ра ње, оправ дан со ба
ра ња та за спе ци јал на об ви ни тел ка, 
па со За кон за Вла да, всуш ност бе ше и 
игра на су е ти око лу тоа кој ко ја уло га 
би ја до бил. Тие конф ли кти да до би јат 
по твр да и од „глав ни те“ пер ја ни ци и 
со вет ни ци во СДСМ. Ако пр во Гор дан 
Ка лај џи ев, па по тоа за ед но со Мир ја на 
Нај чев ска „ско каа“ про тив из бо рот на 

спе ци јал на та об ви ни тел ка, кон кра јот 
и Бран ко Ге ро ски пи шу ва ше за су е ти 
„ка ра пан џи“ што ја за ма ту ва ле се ко ја, 
спо ред не го, ге ни јал на иде ја. На кра јот, 
тоа што на тие во и око лу СДСМ не им 
е јас но е де ка глав ни те уло ги те та му 
одам на се по де ле ни и тоа да ле ку од 
Па вел Ша тев. Ду ри и за тоа кој ка де 
ќе би де „тит нат“ по ин сти ту ци и те. 
Па ма кар тоа би ло и до пол ни тел но 
пол не ње на ад ми ни стра ци ја та за ко
ја тол ку мно гу се „ку бат ко си“ де ка е 
пре на прег на та. Зар ос мис ле но то од 
не кол ку те си лу е ти од „хо рот“ би би ло 
оста ве но да се изи гра од не про ве ре ни 
игра чи? 

Зар мал про стор за сом неж и раз мис
лу ва ње кај чле но ви те на ра бот на та 
гру па на СДСМ, ина ку со ста ве на од 
пот пре тсе да те ли на пар ти ја та, оста ви 
од не су ва ње то на глав на та во пар ти ја
та? По се кое до го во ре но ре ше ние се 
ста ва ше ве то врз нив ни те ре ше ни ја, 
ка ко да се не до вет ни. За тоа ли по сто
ја но беа „бли ску до ре ше ние“? Но, тоа 
што не им бе ше ка жа но на пре го ва ра
чи те бе ше де ка нај важ но е ра бо ти те да 
се вра ќа ат на по че ток за да се до бие 
вре ме за до пол ни тел ни кон сул та ции 
со си лу е ти те.

Кон ту ри те за ва ква та фа ктор ска вр ска 
поч наа да се цр та ат уште со пр ва та неј
зи на из ја ва за „до бро вол но то при ја ву
ва ње“. Про дол жи ја со неј зи ни те нај а ви 
де ка ед но вре ме ќе ја не ма од јав но ста, 
за по тоа да ја при ка же се та тан тел на 
пле тка на зна е ње ка ко се под го тву ва ат 
тол ку оп сеж ни об ви не ни ја за не полн 
ме сец. Тие ис цр та ни кон ту ри на си лу
е та та на фа кто рот, ве ро јат но се исти те 
тие кај кои тре ба ше да за ми не Ве ру
шев ски со авто мо би лот од За ев, ка ко и 
тие што ги до зи раа и ау ди о ма те ри ја ли
те за по тре би те на СДСМ. Се ка ко, тие и 
се га ја тур ка ат ра бо та та за да мо же да 
се до бие кол ку што мо же по ве ќе.  

Но, не е са мо тој сег мент што ги откри
ва кон ту ри те на вме ша ни те. Тај ни те 
при каз ни поч наа да се отп ле тку ва ат 
и око лу слу чу ва ња та во ку ма нов ско
то Ди во На се ље, а и во нив се спо ме
ну ва ат исти те ли ко ви. Во из ја ва та на 
ад во ка тот на два е сет и де вет те ли ца 
об ви не ти за те ро ри зам се спо ме ну ва 
вме ша ност на не кол ку стран ски служ
би, а ин фор ма ци и те по со чу ва ат на обу
че ни во и ни од не кол ку стран ски во е ни 
ин сти ту ции. Кој би мо жел да по мис ли 
де ка таа из ја ва на ад во ка тот е „на ив на“ 
и „не среќ на“. Таа из ја ва упа те ни те ја 
тол ку ва ат ка ко ди ре ктен апел до на
ра ча те ли те – си лу е ти  де ка е вре ме 
по втор но да се впле тка ат во судс тво то 
за да си ги спа сат пу ле ни те. Та ка ка ко 
што го спа си ја бро јот на уби е ни те те
ро ри сти по по ли ци ска та ак ци ја та на 
де вет ти и на де сет ти мај. За по тсе ту
ва ње, ме ѓу кон гре сот на ВМРОДПМНЕ 
во Ку ма но во и „нај го ле ми от“ со бир на 
нев ла ди ни те Со ро со ви служ бе ни ци 
за ед но со СДСМ. Се ка ко, со нај а ве на та 
по ткре па на си лу е ти те, кои, се пак, не 
се по ја ви ја во сце на ри о то пред вла да та.     

Кон ту ри те на си лу е ти те ги откри и 
по сред ни кот Ван Ха у те, кој без ни ка
ква сте га из ле гу ва ше од рам ки те на 
сво ја та уло га. Исто то го пра ве ше и ко га 
бе ше ту ка по „со бра ни ски от“ 24 де кем
ври. Не скри е на та бли скост со СДСМ и 

не скри е на та од бив ност кон тоа што го 
спро ве ду ва ВМРО ДПМНЕ, а што, ина
ку, не ма ни ка ква вр ска со пре го во ри те, 
не мо же, а да не би де пред мет на укор 
ба рем од не го ви от на ло го да вец. До тоа 
не дој де, ба рем не јав но, ток му по ра ди 
ин те ре сот на не го ви от на ло го да вец. 

Јас но е де ка што и да бе ше или е цел
та на си лу е ти те, таа не би мо же ла да 
се спро ве де или на мет не ако не ма ат 
парт нер без чув ство за до сто инс тво и 
доб лест за шти те ње пр венс тве но на 
лич ни от ин те гри тет, а по тоа и на сво
и те со пар тиј ци, гла са чи, со гра ѓа ни, 
на си те со на род ни ци. Пре се ку ва ње 
в ко рен на та кви те игри ни ту е из
вод ли во ни ту е мож но со са мо „еден 
удар“. Пре се ку ва ње то мо ра да се од
ви ва на не кол ку ни воа. И тоа е да ле ку 
од по ли тич ка би тка. Тоа, на ви сти на, 
е би тка за Ма ке до ни ја.

Кон кра јот на овој дел од при ка ска та, 
до де ка се до пр жу ва „Пр жи но“, а се оче
ку ва бри сел ски от из ве штај, тоа што е 
не из беж но се из бо ри те. Но тие не са мо 
што ќе ста ват крај на акту ел на та кри
за, ту ку за мно гу ми на зна чат и крај на 
мож но сти те за стран ски аван ту ри зам 
ос мис лен на ма са ка ко во не ко ја стра те
ги ска игра за осум ми на. Из бо ри те, по си
те па ра ме три, ќе ја по со чат најс ла ба та 
на ци о нал на ал ка во по ли тич ко то мил је 
во зем ја та. Ко га таа оп ци ја, и по крај сѐ 
што при фа ти, ќе за гу би, ќе мо ра од ко
рен да се чи сти од на тре. Да се очи сти од 
сѐ што без тро шка са мо по чит че ка од 
над вор да му би де фр ле на ко ска за да ја 
за и гра опас на та игра што ја над ми ну ва 
по ли тич ка та де ба та. Са мо то гаш ко га 
ма ке дон ска та опо зи ци ја, на ви сти на, ќе 
се ос ло бо ди од нив и де мо крат ски ќе 
со зрее, ќе ста не ви стин ски играч ме ѓу 
гла са чи те. То гаш ќе мо же да збо ру ва 
за сло бо да, де мо кра ти ја и за чо ве ко ви 
пра ва. То гаш, на ви сти на, ќе мо же да ја 
здо бие до вер ба та од гра ѓа ни те. На ку
со, по се то ова, опо зи ци ја та са мо ако 
се по бе ди се бе си, ќе мо же да по бе ди и 
на из бо ри.  █



З а па дот е за фа тен со 
ксе но фо би ја. Нив на та 
омра за кон стран ци те 

се ши ри со ге о ме три ска про
гре си ја. При чи ни те ли на оваа 
не е тич ка со стој ба во За пад на 
Евро па се ми гран ти те. Про
це сот ре ал но трае со ве ко ви, 
а пос лед ни те  од Си ри ја и од 
Авга ни стан  се са мо ка та ли
за то ри на чув ство то што со 
де це нии тлее во Евро пеј ци те. 
Ова чув ство го има ат и Аме ри
кан ци те, нив на та др жа ва соз
да де на од ми гран ти одам на си 
из гра ди ѕид кон Ме кси ко, ама 
де мо крат ски, не ли... Си те тие 
се пла шат за сво и те ра бот ни 

ме ста и во стран ци те гле да ат 
опас ност за сво е то ужи ва ње, 
за ви си на та на пла ти те, за ус
ло ви те за жи вот, за де ца та и 
се пла шат од рас и пу ва ње на 
ге нот на на ци ја та. Мо же би не е 
етич ки, но има не ка ква ло ги ка, 
ма кар би ла и не ху ма на.

Во Ма ке до ни ја, пак, те че со се
ма по и на ков, не бу ло зен про
цес. До де ка За па дот се да ви 
во ксе но фо би ја, ма ке дон ска та 
опо зи ци ја се кон та ми ни ра со 
ои ко фо би ја. Кон тра про цес на 
за пад ни от, кој зна чи омра за кон 
сѐ што е до маш но, кон сопс тве
на та на ци ја, др жа ва, кон сѐ што 
е ма ке дон ско. Ка ко нус по ја ва се 
ја ву ва и не из мер на, ед но стра на 
љу бов кон сѐ што е про за пад но  

До де ка За па дот се да ви во ксе но
фо би ја, ма ке дон ска та опо зи ци ја 
се кон та ми ни ра со ои ко фо би ја. 
Кон тра про цес на за пад ни от, кој 

зна чи омра за кон сѐ што е до
маш но, кон сопс тве на та на ци ја, 

др жа ва, кон сѐ што е ма ке дон ско. 
Не за до вол ни од ре зул та ти те, oд 

ма гич ни от круг во кој се вр тат це ла 
де це ни ја, од сопс тве на та без и деј

ност и де стру ктив ност, опо зи ци
ски те ксе но фи ли го об ви ну ва ат 

сопс тве ни от на род за сво и те не ус
пе си. А не им тек ну ва де ка тре ба 

са мо да се фа тат за ра бо та...

Чу дес на опо зи ци jа: На За пад  
ксе но фо би ја, во СДСМ ои ко фо би ја
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и ту ѓо. Не за до вол ни од ре
зул та ти те, од ма гич ни от круг 
во кој се вр тат це ла де це ни ја, 
од сопс тве на та без и деј ност и 
де стру ктив ност, опо зи ци ски
те ксе но фи ли го об ви ну ва ат 
сопс тве ни от на род за сво и те 
не ус пе си. Не ба ре, ка жа но со 
нив ни збо ро ви – тој е тол ку 
прост и не ук, што не мо же да 
ги раз бе ре нив ни те ви со ки 
по бу ди и иде а ли?! Ви со ки се 
се ка ко, иа ко па ра до ксал но це
лат кон ни ска та по бу да за што 
по ви со ка по зи ци ја во др жа ва
та. Таж на та ви сти на е де ка зад 
се то тоа се којд нев но та гу ва ње 
се крие са мо обич но, при зем но 
и бед но вра ќа ње на власт. Ба
шка, со ова ста ну ва ат це ло сен 
кон траст на сопс тве ни те идо
ли од За па дот, ка де што ка ко 
чу ма се ши ри ко тра про це сот 
на ксе но фо би ја. 

Којз нае ка ко им изг ле да ат ма
ке дон ски те про за пад ни ксе но
фи ли и ои ко фо би на за пад ни те 
ксе но фо би? Осо бе но ко га се ра
бо ти за зем ја ко ја де сет го ди ни 
е кан ди дат за членс тво во ЕУ, 
а шест го ди ни по ред до би ва
ла пре по ра ка за пре го во ри за 
членс тво. Иста та таа зем ја ги 
ис пол ни ла ус ло ви те за НА ТО 
уште пред се дум го ди ни, учес
тву ва ла во де се ти на ми сии и е 
ше ста по ред спо ред учес тво то 
и спо ред број ка та на вој ни ци 
во бор би те на Али јан са та. По 
ло ги ка та на не шта та, во се ко ја 
зем ја тие би би ле ре цеп ти за 
евро скеп ти ци зам и за НА ТО
скеп ти ци зам. На ши от на род, 
се пак, се др жи ма шки и не оди 
во не га тив на та крај ност по са
ку ва на од не кој. Во опо зи ци ска
та искри ве на ло ги ка и при каз
на, пак, овие не бу ло зи на НА ТО 
и на ЕУ соз да доа при чи на за 
ул трав љу бе ност во За па дот. Ба
шка и плод на поч ва за пра ве ње 
глу по сти, бој ко ти, про мо ви ра
ње бом би и ду зи на по те зи со 
кои ја зло у по тре бу ва ат си ту а
ци ја та ста тус кво отво ре на од 
за пад на та не прин ци пи ел ност 
кон Ма ке до ни ја. А тре ба са мо 
да се фа тат за ра бо та, осо би на 
тол ку да леч на за си но крв ни те 
со ци јал де мо крат ски си но ви и 
ќер ки...

Ге не за та на  
опо зи цис кте ои ко фо би
Мо ра да е мно гу гр до ко га пар ти ски те 
вој ни ци гле да ат ка ко нив на та оп ци ја 
по сто ја но гу би и то не сѐ под ла бо ко 
во кал та. Ве ро јат но, уште по гр до е 
ко га сфа ќа ат де ка со ова изб ле ду ва
ат и на де жи те за вра ќа ње на ста ри
те, до хо дов ни по зи ции. Нај гр до, пак, 
е што, ко неч но, ја раз би ра ат бол на та 
ви сти на  де ка исти те тие по зи ции ги 
до би ле са мо по ра ди ис пол ни тел но
ста и по доб но ста за пар ти ја та. Дол
го жи ве е ле со убе ду ва ње за не ка ков 
ква ли тет во се бе, осо би ни кои не ги 
ви дел ни кој пред да ста нат пар ти ски 
вој ни чи ња со ква зи у мет нич ка про
ми нен ци ја, би ле среќ ни што не кој во 
нив го пре поз нал она што и са ми те 
пот свес но зна е ле де ка не го по се ду ва
ат, но жолч но са ка ле да го има ат. Ов де 
не збо ру ва ме за пар ти ски те вој ни чи ња 
кои се вра бо ти ле во ад ми ни стра ци ја та 
и ста на ле јав ни или др жав ни служ бе
ни чи ња. Ни ту за оние кои со по мош 
на пар ти ја та на пре ду ва ле во сво и те 
ор га ни за ции или за „еден пар ти ец за 
трој ца обич ни гра ѓа ни“ во Те ле ком. 
Не, ов де ста ну ва збор за дов че раш ни
те „ин те ле кту ал ци“, кои под при ти со
кот на 10го диш на та ап сти нен ци ја и 
из вес но ста на уште еден, долг пост, 
ги сим наа сво и те ма ски и ги откри ја 
сво и те при зем ни, гр ди ли ца. Тр гај ќи 

го лаж ни от ин те ле кту а лен оре ол со 
кој ги „по че стил“ и соз дал еден ми нат 
си стем, зад ма ски те се по ја ви ја ед но 
чу до фру стри ра ни чо ве чи ња. Бле фе ри, 
ми зан тро пи и ма ни пу лан ти, кои по ка
жаа и ка тад нев но сѐ по ве ќе откри ва ат 
де ка од ин те лект има ат са мо ле пен ка 
„Ин тел“ на сво и те комп ју те ри.

За жал, ги има од си те „бран ши“. Умет
ни ци, ре жи се ри, глум ци, му зи ча ри, 
про фе со ри, но ви на ри, акти ви сти на 
НВО, до кто ри на на у ки, пи са те ли... Овие 
пос лед ни те му дро си за ми наа, сфа ќај ќи 
ја глу по ста во не ло гич но ста на уло га
та ко ја се оби де да им ја на мет не ед на 
пот про сеч на по ли тич ка вр ху шка. Ра зо
ча ра ни од по врш но ста на по ну де на та 
ква зи и де о ло ги ја, овие ли ко ви ум но, 
ти вко, доб лес но и на вре ме ис чез наа 
од јав но ста. Пр ви те че ти рипет ка те
го рии, пак, ста ну ваа сѐ пог лас ни и пог
нас ни. Ва деј ќи ја се та гр да праз но ти ја 
од се бе, го пре кр ши ја се кој по сто еч ки 
ко декс на умет нич ка та и на се ко ја дру
га фе ла, ко ја не поз на ва ва кви не при
род ни из ли ви на „пар ти ски не мир“. Во 
не до стиг на тво реч ки от не мир, се раз
би ра... Пси хо ло зи те ве лат де ка ми зан
тро пи те ги мра зат лу ѓе то што не мо жат 
да ги „има ат“ или по ве ро јат но, лу ѓе то 
кои се она кви ка кви што тие не мо жат 
да би дат. Со вре ме ни те пан да ни на др 

Џе кил и Хајд, кои лаж но се прет ста
ву ва ат ка ко умет нич ки ду ши, бо е ми 
и ин те ле кту ал ци, искомп ле кси ра ни 
бле фе ри кои за са мо ед на се кун да 
го ме ну ва ат сво јот на мет нат лик на 
Ган ди и за поч ну ва ат со не ви де на, 
ху ли ган скоопор ту ни стич ка зло ба 
да  плу ка ат по др жа ва та, си сте мот, 
ко ле ги те, на ро дот и по ин сти ту ци
и те од кои се кој ме сец зе ма ат пла та... 
Ед но чу до за вис ни ци од ау ди о бом би, 
до жи вот но пре до зи ра ни со омра за 
кон ближ ни от свој. Ка ко и поз на ти от 
Гал Обе ликс, кој ка ко бе бе пад нал во 
гр не со вол ше бен на пи ток, па не ма 
по тре ба да го кон су ми ра за да до бие 
су пер си ла, та ка и на ши те не га тив ци 
се веч но кон та ми ни ра ни од омра за та 
за др жа на во пар ти ско то се ди ште на 
„Па вел Ша тев“.

Не за вис но од ко ја бран ша се, освен 
омра за та, си те ги кра си уште ед на 
уни кат на осо би на, во оваа фор ма 
ка ра кте ри стич на са мо за Ма ке до ни
ја. Одам на, ма ке дон ска та опо зи ци ја 
по се ду ва ен дем ски ка ра кте ри сти ки 
со кои на да ле ку ја „прос ла ви“ сопс
тве на та др жа ва, но ксе но фи ли ја та е 
вр вот, ја го тка та на со ци ја де мо крат
ска та тор та. Оваа па то ло шко ма зо
хи стич ка по ја ва, ко ја прет по чи та 
љу бов кон сѐ што е стран ско и пот
це ну ва ње на сѐ што е ма ке дон ско, 
одам на е дел од све то то пос ла ние, 
пре сти жен ко декс за нај ви со ки те 
чле но ви на ова „Брат ство на ро за та“, 
са мо за мис ле на та ма ке дон ска ма
сон ска ло жа ко ја ви рее и ег зи сти ра 
кр стеј ќи се во  ин фе ри ор но ста на 
сопс тве на та на ци ја. Ксе но фи ли ја
та би би ла ин те ре сен фе но мен и за 
нив ни от оми лен и по са ку ван сто пан 
– За па дот, ка де што ксе но фо би ја та 
на го ле мо ви рее и се за си лу ва. Неј се 
што во те кот на сво е то вла де е ње 
чел ни ци те на СДСМ по ка жаа сил на 
пос луш ност и це лос на пре да де ност 
на овој фа ктор, фе но ме нот на опо
зи ци ска та вљу бе ност во не го е при
каз на што те шко се об јас ну ва. Оправ
да но ста за оваа, де мек праг ма тич на 
оп сед на тост, со ци јал де мо кра ти те ја 
на о ѓа ат во по мо шта за вра ќа ње на 
власт, или, ба рем, во на деж та за овој 
чин, но се пак, се чи ни де ка по втор но 
за бо шо ту ва ле на ча со ви те. А ба рем 
ед на зем ја де фи ни тив но го це ни тоа 
и сил но ги по са ку ва за со го вор ни ци 
од дру га та стра на на пре го ва рач ка та 
ма са. Јуж ни от со сед кој го ко чи па тот 
кон за пад ни от свет...

Ко га де стру ктив ни те 
ксе но фи ли ќе  
се „отво рат“
Во ни хи ли стич ки от по ход во 
бор ба та по гла со ви, за гро зе ни 
и згро зе ни од раз бир ли во ста на 
по ра зот, пар тиј ци те и твор ци те 
на стра те ги ја та ја ут наа ра бо та та. 
Пак. Уште ед на по греш на прес ме
тка во ни за та на стра те зи те кои 
и по на та му се од не су ва ат ка ко 
на из бо ри те за нив да ќе гла са ат 
Хо лан ѓа ни, а не Ма ке дон ци. Ка ко 
по и на ку да се сфа ти еу фо ри ја та 
на не кол ку те ми на под др жу ва
чи кои ли ку ваа на глу по сти те на 
Ван Ха у те, кој (ка ко што Бет мен 
ве лит –„Ван па ме ти и ван се бе“) 
ја ис поп лу ка зем ја та, чи ја по ли
тич ка сце на, не ба ре, се оби ду ва 
да ја сре ди. Во ко ор ди на ци ја со 
ин те рес ни от син кој да де сѐ од се
бе во потс ме ва ње то со Скоп је. Со 
иста та до за на ул тра под др шка, 
ла бил ни те ли ко ви да доа зе лен 
кар тон и ли ку ваа во ам ба са дор
ска та ла кр ди ја во ко ја без срам 
и без пер де еми са ри те се оби доа 
со за’рѓа ни ме то ди од Сту де на та 
вој на без о браз но да вли ја ат врз 
ин сти ту ци и те на си сте мот.

Уште еден до каз де ка ста ри те 
ку чи ња не мо жат да на у чат но ви 
три ко ви. За жал, пот це ну ва ње то 
на сопс тве на та др жа ва и на сопс
тве на та на ци ја е дел од ге нот на 
се гаш на та опо зи ци ја, му ти ран во 
ло ша на со ка од вре ме то ко га беа 
на власт и ко га со ге нет ски ин
же не ринг ја отсе коа ра бот ли во
ста ка ко не по са ку ва на осо би на. 
Мно гу чи но ви во те кот на овие 
тем ни го ди ни го кра сат нив но то 
до сие. Про ме на на зна ме то, име
то, те ри то ри јал на та по дел ба и 
што ли не дру го. По страш ни от 

мо мент е што ро ман тич но жи ве еј ќи 
во нај у ба ви те го ди ни за нив (тран зи
ци ја та, а по тоа и пос тконф ликт на та 
Ма ке до ни ја), чел ни ци те не сфа ќа ат 
кол ку е овој на род из ме нет и „по рас
нат“ во тој од нос.  А тие и на та му го 
тре ти ра ат ка ко не до ве тен, те рај ќи 
по ста ро со исти те фин ти и со исти те 
по те зи, сѐ уште не свес ни за ште та та 
од сло га нот „Не кои пра ша ња не зас
лу жу ва ат од го вор.“

Под вли ја ние на Фрој до ви от комп
лекс, пак, од вре мена вре ме, не кои од 
овие ои ко фо би и ксе но фи ли, кои за 
жал на пар ти ја та и на др жа ва та се на 
по зи ци ја на опо зи ци ски чел ни ци и на 
стра те зи, ќе се отво рат, ќе си ка жат 
што мис лат за на ро дот и ќе се из да
дат ка ко и со кои збо ро ви ми лу ва ат 
да оз бо ру ва ат во сво и те за тво ре ни, 
ви со ки кру го ви. Та ка, ксе но фи ли те 
ќе го „по ми лу ва ат“ на ро дот со епи
те ти те „сто ка“, „не пис ме ни“, „не ми е
ни“. На исти от тој на род пре ка ле ни те 
ои ко фо би ќе му по са ка ат да „умре во 
си ро ма шти ја“ и „да ко па по кон теј не
ри“, за тоа што би ле „де ге не ри ци“ па 
им тре ба ла „атом ска бом ба“ за да пре
ста нат да би дат „шу тра ци“. Не по стои 
зем ја во све тот ка де што опо зи ци ски 
глас но го вор ник на сопс тве ни от на
род му го ле пи епи те тот „бу да ли“ и 
оста ну ва во по ли ти ка та. Са мо и са мо 
за тоа што им го ди на вр ху шка та и на 
не кол ку ми на че да за до е ни и за лу та
ни во тол ку ва ња та и во при о ри те ти те 
од членс тво то. Чу дес на, опо зи ци ска 
Ма ке до ни ја... █

АНАЛИЗА
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ЕКОНОМИJА

Почнувајќи од 2008 година, Владата на Република Македонија 
воведе мерка помош за премии за осигурување со која Владата 
на Република Македонија, преку Министерството за земјоделство, 
шумарство и за водостопанство, надоместува 60 проценти од 
премијата за осигурување на примарно земјоделско производство. 
Благодарение на оваа мерка бројот на склучени договори со 
осигурителните компании континуирано расте

Пишува | Александрија Стевковска  

За жал,  
голем број 
од нашите 
земјоделци 

потребата за 
осигурување 
ја препозна-
ваат откако 

ќе им се случи 
огромна 

штета

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ПОЧНАА ДА СЕ ОСВЕСТУВААТ

Сѐ поголем 
број земјо-

делци поради 
глобалните 
климатски 
промени се 

соочуваат со 
ризици од 

катастрофал-
ни размери 
како што се 

поплави, суши, 
град, мраз...
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Осигури го посевот и спиј мирно
за осигурување на примарно 
земјоделско производство. 
Благодарение на оваа мерка 
и едукативните кампањи, 
бројот на склучени договори 
со осигурителните компании 
континуирано расте. Ефектот 
од оваа мерка за осигурител-
ните друштва во првите де-
вет месеци од 2015 година е 
бруто-премија со полиса од 
181,69 милион денари (по-
раст од 63,15 отсто во однос 
на истиот период од минатата 
година)  велат од АСО.

Оттаму очекуваат земјоделски
от осигурителен продукт, под
држан од проектот „Европа ре“, 
како и заложбата на Владата на 
Р. Македонија да продолжи со 
субвенционирање на 60 отсто 
на премијата за осигурување да 
даде значаен развоен сегмент 
на вкупниот пораст на земјо
делското осигурување.

Во рамки на обидите да се пону
ди што поповолен производ на 
пазарот, кој ќе  биде атрактивен 
и достапен за земјоделците, вла
дата и реосигурителната ком
панија „Европа ре“, најавуваат 
нешто ново.

█ Со оглед на состојбите во 
земјоделството и високите 
суми што секоја година се 
издвојуваат за отштета на 
земјоделците од страна на 

Владата, со „Европа ре“ сме 
во преговори за воведување 
нов производ со кој држава-
та ќе ги осигури од град и од 
поплава земјоделските посе-
ви на територијата на цела 
држава – најави министерот 
за финансии Зоран Ставрески. 
Тој додаде дека Владата се при
клучи на регионалниот проект 
на Светска банка за креирање 
нов систем на осигурување и ре
осигурување и дека заедно со 
Србија и со Албанија се вложени 
5 милиони американски долари 
во специјализирана регионална 
компанија за реосигурување ри
зици од катастрофи. 

█ „Европа ре“ во април 2014 
година го лансираше индекс-
ното осигурување за пченица 
и за јачмен, а од февруари го-
динава и за пченка и за винско 
грозје. Тоа по што се единстве-
ни е работењето по методот 
на индексно осигурување, 
кое нуди ефикасна заштита 
на земјоделските посеви од 
сите временски непогоди како 
суша, поплава, мраз, поројни 
врнежи и град. Главната ка-
рактеристика на ова осигуру-
вање е автоматска исплата на 
штетата, без теренска проце-
на појасни Ставрески.

█ Индексно осигурување на 
остварени приноси од посе-
ви претставува сеопфатен и 
иновативен осигурителен 
земјоделски производ. Маке-
донија е првата земја во која 
се воведува ваквиот вид оси-
гурување.Специфичен е по тоа 
што е единствен на пазарот 
што нуди целосно покритие 
од сите катастрофални ризици 
што би можеле да влијаат на 
финансиската стабилност на 
земјоделецот информираат од 
„Европа ре“, компанија која не ги 
продава директно производите, 
туку е реосигурител. Нивните 
производи ги продаваат парт
нерските компании. 

█ Индексното осигурување 
ги осигурува земјоделците 
според индексот на принос 
од земјоделската површи-
на – просечниот принос во 
општината за секоја култура. 
Осигурениот принос се утвр-

дува како процент од просеч-
ниот принос на општината. 
Надомест на штета се исплаќа 
доколку остварениот принос 
на општината е помал од оче-
куваниот осигурен принос на 
ниво на општина додаваат од 
компанијата. 

И од „Триглав осигурување“ ве
лат дека временските непри
лики во изминатите неколку 
години сè повеќе ја нагласуваат 
потребата од земјоделско оси
гурување, а најдобра заштита 
на примарното земјоделско 
производство од елементарни 
непогоди и природни катастро
фи е токму осигурувањето. 

█ За жал, голем број од наши-
те земјоделци потребата за 
осигурување ја препознаваат 
откако ќе им се случи огро-
мна штета. Сепак, нашето ис-
куство во изминатиов период 
укажува на позитивен тренд 
во осигурувањето посеви и 
плодови. Радува фактот што 
интересот на земјоделците 
за информирање околу при-
добивките што ги нуди овој 
вид осигурување и можност-
ите што ги нуди Програмата 
за субвенционирање премија 
во земјоделското осигурување 
сѐ повеќе се зголемува. „Триг-
лав осигурување“ оваа годи-
на обезбеди бруто-премија 
со полиса од осигурување во 
земјоделството од 91.000.000 
денари, забележувајќи 30 от-
сто пораст на премијата, во 
споредба со минатата година, 
додека вкупниот број барања 
за осигурување од страна на 
земјоделците оваа година 
изнесува приближно 2.400  
велат од „Триглав“.

█ Минатата година го вове-
довме „Фармер плус“, па-
кет-производ наменет токму 
за оваа целна група. Овој пакет 
ги зема предвид аспектите од 
највисоко значење кај овој сег-
мент и вклучува осигурување 
дом, семејно осигурување од 
незгода и осигурување на 
земјоделството, притоа ну-
дејќи дополнителни повол-
ности за пакетот наспроти 
поединечните осигурувања 
 велат од „Триглав“.  █

Земјоделците сѐ почесто си 
ги осигуруваат посевите, 
како единствен начин да 

се заштитат од елементарни
те непогоди, кои им задават сѐ 
поголеми главоболки. Место да 
гледаат во небото и да се молат 
да не падне град или некоја по
плава да не им го удави родот, 
тие решаваат да ги осигурат 
земјоделските површини, за да 
добијат отштета доколку се слу
чи невреме и тоа им го уништи 
повеќемесечниот труд. Во со
гласност со статистичките из
вештаи доставени до Агенцијата 
за супервизија на осигурување 
од страна на друштвата за 
осигурување, во периодот 1.1. 
 30.9.2015 година се склучени 
6.007 договори за земјоделско 
осигурување со вкупна премија 
од 181,02 милиони денари, што 
претставува пораст од 64 про
центи на бројот на склучени
те договори и 63 проценти на 
премија со полиса во однос на 
истиот период од 2014 година.

█ Познато е дека земјодел-
ството е една стратегиски 
развојна гранка за нашата 
земја, меѓутоа сѐ поголем број 
земјоделци поради глобал-
ните климатски промени се 
соочуваат со ризици од ката-
строфални размери како што 
се поплави, суши, град, мраз 
итн. Долгогодишната анали-
за на ризиците и на штетите 
настанати во земјоделството, 
а предизвикани од глобал-
ните климатски промени, 
укажува дека најефикасни-
от и најекономичен начин 
за соочување со овие после-
дици претставува купување 
земјоделско осигурување. 
Бројот на продадени полиси 
за земјоделско осигурување 
се зголемува од година во 
година, но сепак само дел од 
земјоделските стопанства го 
осигуруваат своето земјодел-
ско производство  велат од 
Агенцијата за супервизија на 
осигурувањето. 

Според нив, причините за не
доволната развиеност на земјо
делското осигурување произле
гуваат и од страна на понудата 
и од страна на побарувачката.

█ Друштвата за осигурување 
во Македонија се соочуваат со 
голем предизвик во понудата 
на земјоделско осигурување 
поради комплексноста на про-
цесот на преземање ризици 
во земјоделството. Во 2013 
година на пазарот на осигуру-
вање само четири друштва за 
осигурување нудеа продукти 
за земјоделско осигурување, 
а во 2014 година уште две 
друштва почна со продаж-
ба на полиси за земјоделско 
осигурување, што укажува 
на фактот на зголемување на 
пазарната понуда за овој вид 
осигурување. Од друга стра-
на, слабата заинтересираност 
за земјоделско осигурување 
се должи и на недоволната 
свесност на поголемиот број 
земјоделци за потребите и за 
користа што би ја имале од  
осигурувањето.

Почнувајќи од 2008 година, 
Владата на Република Маке-
донија воведе мерка помош за 
премии за осигурување со која 
Владата на Република Маке-
донија, преку Министерството 
за земјоделство, шумарство и 
за водостопанство, надоместу-
ва 60 проценти од премијата 
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Kај нас заин-
тересиранос-
та за произ-
водство на 

чери-домати 
од страна на 
производи-
телите е сè 
уште мала
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Пишува | Александрија Стевковска  

Мали црвени и лековити плодови
Производството на че

ридомати се изведува 
во два периода и тоа 

пролетно производство и рано 
есенско производство, со тоа 
што пластеникот е целосно 
искористен. Черидоматите 
кај нас се среќаваат во повеќе 
региони каде што успешно се 
одгледуваат. Плодовите најчес
то се среќаваат во продажба 
во маркетите, пазарите и во 
хотелите, каде што најчесто се 
употребуваат како декорација. 
Инаку, на пазарите достигну
ваат висока цена бидејќи се 
смета дека содржат многу ан
тиоксиданси и дека спаѓаат во 
групата на минијатурни и на 
лековити плодови.

Постојат различни хибриди 
и различни сорти на черидо

Производството на черидомати се изведува во два периода и 
тоа пролетно производство и рано есенско производство, со тоа 
што пластеникот е целосно искористен. Черидоматите кај нас се 
среќаваат во повеќе региони каде што успешно се одгледуваат. 
Плодовите најчесто се среќаваат во продажба во маркетите, 
пазарите и во хотелите, каде што најчесто се употребуваат како 
декорација. Инаку, на пазарите достигнуваат висока цена бидејќи 
се смета дека содржат многу антиоксиданси и дека спаѓаат во 
групата на минијатурни и на лековити плодови

мати, различни по големина 
и по боја. Плодовите се со те
жина 1012 грама, а на една 
цветна гранка може да има 
и до 150 плода. На отворено 
поле на едно растение може 
да се остават 45 цветни гран
ки или тоа е околу 56 кг по 
стебло. Најчесто се одгледува
ат во пластеници во заштитен 
простор каде што се оставаат 
78 цветни гранки или ако 
се пресмета во родност или 
принос, 1012 кг по стебло. Во 
некои држави се одгледуваат 
во текот на целата година, на 
пример, во Израел, каде што 
климатските услови се погод
ни за одгледување во текот на 
целата година. Кај нас може 
да се одгледуваат од почето
кот на март, па сè до крајот на 
октомври.

Имаат исклучително сладок 
вкус и многу добро изба
лансиран однос на шеќери и 
вкупни киселини и затоа има 
вистински мирис на домат. Тех
нологијата на производство на 
черидоматите е речиси иста 
како и технологијата на произ
водството на обичниот домат. 
Обично, на 1.000 квадратни ме
три се засадуваат 3.000 расте
нија, колку и обичните домати.

Негата на посевот е идентич
на со обичните домати, но 
черидоматите имаат многу 
повисок принос, посладок вкус 
и поздрави се за јадење, дос
тигнуваат висока цена и многу 
се погодни за декорација. Што 
се однесува до набавката на 
семе и на саден материјал, во 
наредниот период се очекува 

Заштитата во текот на про
изводството е иста како и кај 
обичните домати. Значи, ге
нерално може да се каже дека 
постојат сорти многу отпорни 
на болести, а и сорти кои мора 
редовно да се заштитуваат. По
требно е да се знае дека семето 
од хибридните сорти не е пре
порачливо да се употребува 
во наредната година бидејќи 
родноста ќе биде минимална. 
Затоа, за најдобрите хибриди 
кои имаат и до 150 плодови 
на китка, семето мора да се 
набавува секоја година.

И покрај низата позитивни 
особини, кај нас заинтереси
раноста за производство на 
черидомати од страна на про
изводителите е сè уште мала. 
Засега, черидоматите главно 

се одгледуваат во домаќин
ствата за домашни потреби и 
сосема малку за продажба. 

Многу подобро би било земјо
делските производители 
кои се занимаваат со гради
нарство и имаат повеќечлена 
фамилија да започнат со про
изводство на черидомати за 
продажба на пазари бидејќи 
исплатливоста ќе им биде по
висока, а и профитот поголем.

Черидоматите содржат: бета 
каротин (жолтите), ликопен 
(црвените) и антоцијани (цр
ните). Сите три вида се јаки 
оксиданси. Ликопенот може 
да се внесе во организмот само 
со домат. Сите домати содржат 
ликопен, но црвените черидо
мати го имаат најмногу. █

ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕРИ-ДОМАТИ

да има доволно количество 
семе од черидомати и да би
дат понудени повеќе хибриди 
и сорти по облици и по боја на 
пазарот и тоа од топчести до 
крушковидни форми.



на осудените...Што е Мери со 
солзите на мајката, чиешто 
дете е убиено, што е Мери со 
солзите на детенцето жртва 
на некој умоболен за кого ти 
бараш слобода? Што е со сол
зите на мажот, чијшто норма
лен живот е нарушен поради 
силувачот на жена му за кого 
ти бараш правда?! 

Каква е таа закана дека ќе 
горат затворите?! Каква 
е таа закана дека ќе има 
жртви? Каква е таа закана 
за бунт?!  И уште се фалиш 
дека брзо ќе си ги собрала, 
односно си ги собрала пот
писите... Па за која мајка е 
виновно нејзиното дете?! 
За 45.000 затвореници си 
собрала 11.000 потписи – 

ВАСКО  
ЕФТОВ

БРАНКО 
ТРИЧКОВСКИ

Таип Ердоган повтор
но победи во Турција. 
Што не направија да 
го испратат во пен
зија: афери, тепачки, 

напади за корупција, бомбашки напади, живеење 
во услови на перманентна политичка криза, 
испреплетување на интереси на САД, Русија, 
Израел…значи, шведска маса: Од сѐ по нешто. 
И пак победи. Наравоучение: ако ја имате до
вербата на народот, ќе заминете во пензија кога 
народот тоа ќе го посака. 

Наравоученијата се за луѓе што сакаат да на-
учат. За жал, опозицијата не покажува таков 
интерес долго време.

Понекогаш мислам де
ка македонскиот на
род не е толку глупав 
колку што изгледа и 
колку што многумина, 

меѓу нив и јас, сме го детектирале. Понекогаш ми 
се чини дека во сета строгост што ја пројавуваме, 
сме неправедни кон него. 

Кутрите соросоиди, не можат да се помират 
со фактот дека „глупавиот“ народ ги прочи-
та одамна, а немаат шанси на друг начин да 
дојдат на власт.  

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
САШО 
ОРДАНОВСКИ

Паднаа сите митови 
за лажната чесност на 
Ни кола Груевски. Држа

вата што не знае да си 
го цени сопствениот на
род, не може да креира иднина. Парче по парче, 
заедно, ќе си ја зачуваме и заштитиме нашата 
земја од овие што ѝ мислат лошо. 

Во која категорија се „глупавите“ 480.000 гла-
сачи на ВМРО-ДПМНЕ? Во „сопствениот народ“ 
на кираџиката Шекеринска или во оние што 
ѝ мислат „лошо“ на Македонија?

РАДМИЛА 
ШЕКЕРИНСКА

Фактот што НАРОДОТ 
си молчел или, дури, 
и во еден значителен 
број гласал за Груевски 
на досегашните месте
ни избори, е работа од која НАРОДОТ ќе треба 
да научи важни и не секогаш пријатни лекции 
во годините (и преку судењата) што доаѓаат, но 
тоа со одговорноста за почитување на Договорот 
од Пржино нема никаква врска.

Ах тој народ, што беља им направи на петоко-
лонашите. Да не можат да направат преврат 
со толку надворешни „пријатели“.

МЕТЈУ  
НИМИЦ

Јас сум апсолутно убе
ден дека проблемот е 
решлив, за доброто на 
двете земји. Ова не е 
случај на „нулта сума“, 

кога една страна победува, а другата губи. Може 
да има решение што ќе биде од корист за двете 
земји, кое ќе ги покрие националните цели што 
двете страни ги сметаат за важни.

И македонскиот народ е убеден дека пробле-
мот е решлив, само, исто така, е убеден дека 
решението нема да биде на негова штета.

Не може да биде леги
тимна власта која ќе 
влезе насилно во ин
ституциите, макар та му 
седела два дена. Ста ро 
демократско правило е дека власта е избрана од 
народот и ако народот не е задоволен од власта 
има право да ја отфрли. 

Исто толку старо демократско правило е дека 
за власта решаваат мнозинството граѓани, а 
не малцинството, уште помалку странците и 
амбасадорите.

СТЕВО 
ПЕНДАРОВСКИ
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РЕ ЧЕ И:

█ Секој се бори за своите права, политичката определба не 
е пречка за нашата љубов.

█ Јас да облечам и гардероба од 20 евра, ќе кажат дека сум 
скапо облечено. Треба да знаете да се носите со тоа што го 
носите. Може да биде богато или скапо.

█ Ајде дојдете утре, заедно ќе се сликаме пред „Луј Витон“, 
па ќе кажат дека и вие на вашата девојка, жена, ѝ носите 
подарок од „Луј Витон“ (на Васко Ефтов).

█ Имам роднини во ВМРОДПМНЕ. Со некои продолжуваме 
да остануваме во роднинска врска, со некои се разделуваме.

█ Јас сум СДСМ од 1997 година со срце и со душа, ама без 
книшка.

█ Пораз на Груевски е тежок збор, јас не сакам да му го сменам 
личниот опис, не сакам да се наметнувам физички зашто 
јас сум жена, останувам дама. Дама не може да дигне рака 
на маж. 

█ Бранко Црвенковски е икона во моите очи. 
█ Не разговарам за личности што  не вредат во мојата личност.
█ Народот гледа во мене дека можам да му помогнам.
█ Сега во овој миг, кога осудениците имаат огромна надеж 

дека ќе добијат амнестија, знаете ли што ќе се случи ако 
не добијат. :

 Ќе почнат бунт.
 Нивните семејства ќе дојдат на досега невиден протест 

пред затворите и пред Собранието на РМ.
 Полицијата ќе ги разбива тие протести, а сето тоа осуде

ниците ќе го гледаат на ТВ, гневот ќе биде невидено голем 
и тогаш знаете ли што ќе се случи ?

 Ќе горат сите затвори во Македонија , ќе има и жртви 
(што осуденици, што затворски чувари) и тогаш ќе мора 
да интервенира специјалната полиција и тука ќе биде 
трагичниот крај и на осудениците и на нивните семејства, 
но и на власта (затворска полиција, специјалци итн.)

Ро де на: 
13 мај 1973 година,  
Пробиштип

Образование: 
Факултет за физичка 
култура

Да се ослободат убиј
ците, силувачите и 
педофилите, сите да 

шетаат по улиците место 
да седат во ќелии. Ете, згре
шиле луѓето, згрешиле, што 
сега? Да им ја ограничиме 
слободата?! – вака некако 
размислува  чичолината на 
македонската политичка 
сцена. Барем ако судиме по 
тоа што го предлага – ам
нестија на осудениците.

Не е важно дали сака да 
глуми Мајка Тереза на погре
шен начин или си има некој 
друг луд филм в глава, што 
не е ништо ново за неа, но 
дотичната бара сите пого
леми казни да се намалат за 
40 отсто, казните на тие што 
се осудени до една година за 
50 отсто, а на тие што имаат 
казни до шест месеци да им 
се укинат. Па така тетка Мери 
сака да пушти на улица 27 
убијци и 29 силувачи. Би се 
ослободиле шест лица осу
дени за обљуба на немоќно 
лице, 14 педофили, пет осу
деници што посредувале 
при вршење проституција, 
околу 390 дилери на дрога и 
повеќе од 1.600 разбојници. 

Амнестијата на Николова ќе 
значи и намалување од 40 
проценти за казните за дет
ска проституција, несовес
но лекување болни, изнуда, 
уцена, фалсификување пари, 
како и за насилство.
 
Чичолина смета дека тоа е 
супер, топ е. Додека фами
лиите на тие што страдале 
од наведените осуденици 
сакаат во државата да има
ше смртна казна, таа сака да 
ги ослободи и да ги пушти 
на улица... Што ли ѝ се врти 
во главата на дамата што 
смета дека таа го украсува 
излогот на „Луј Витон“? Сака 
некој свој да спаси? Каде ѝ 
оди паметот? Педофилите 
се враќаат во близина на 
децата, убијците слободни 
шетаат по улица, силувачите 
се охрабрени да бараат нови 
жртви... А добрата самови
ла Мери ќе се удира в гради 
дека  се борела за слободата 
на илјадници луѓе... Какви?! 

█ Мојата работа нема цена. 
И кога би имала, ќе нема 
толку пари да ја исплатат 
мојата добрина – напиша 
Мери. Добрина ли е жено да 
вратиш на улица некој што 
силувал петгодишно дете?! 
Прашај ја мајката на тоа дете. 
Таа најдобро ќе ти каже кол
ку ја боли твојата „добрина“. 

Се борела добрата Мери 
против солзите на децата 

Мери Николова

ДОБРАТА САМОВИЛА И ОСЛОБОДЕНИТЕ ПЕДОФИЛИ

23 од фамилијата на секој 
што е в затвор... А колку ќе 
се потпишат за затвор на 
тој што злоупотребил три
годишно дете?! Секој роди
тел ќе потпише со две раце... 
И  не само родител... 

Ама Мери си е Мери. Таа е 
таа што со украински сим
боли сака да се бори против 
македонската власт. Ударот 
бил независен, иако таа е 
СДСМ, иако таа се фотогра
фира постојано во седиште
то на СДСМ... Па, таму одела 
чисто на муабет.  Ама тоа 
нема врска едно со друго. 
Мери е стечајката во „Луј 
Витон“, Мери е таа што и 
партал да носи на себе, из
гледа скапоцено. █ (Р.Р.)
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П ре тсе да те лот сѐ уште за креп
ну ва ше од по ра зот на не го ва
та Пар ти ја на прав да та и на 

раз во јот (АКП) на из бо ри те во ју ни, 
ко га го за гу би мно зинс тво то во пар
ла мен тот, ко га во август ја уве ру ва ше 
тол па та под др жу ва чи де ка сѐ уште 
ја др жи вла ста и по крај устав ни те 
огра ни чу ва ња та на ов ла сту ва ња та 
на не го ва та кан це ла ри ја.

- По стои пре тсе да тел со ре ал на моќ 
во зем ја та, а не со сим бо лич на  ре
че Ер до ган пред пуб ли ка та во сво јот 
ро ден град, цр но мор ски от Ри зе.

- Пре тсе да те лот тре ба ди рект но 
да ги спро ве де сво и те долж но-
сти за на ци ја та, но во рам ки те на 
сво и те ов ла сту ва ња. Без раз ли ка 
да ли не кој при фа ќа или не, ад ми-
ни стра тив ни от си стем на Тур ци ја 
е сме нет. Се га, тоа што тре ба да се 
на пра ви е да се ажу ри ра оваа ре-
ал на си ту а ци ја во прав на та рам ка 
на Уста вот – до пол ни тој.

Раз ли ка та во гла со ви те во не де ла та не 
му да де на Ер до ган до вол но пред ност 
за вед наш да го из ме ни Уста вот на Тур
ци ја, до ку мент што бе ше на пи шан од 
во е ни те над леж ни ли ца по др жав ни от 
удар во 1980 го ди на и за кој мно гу по
ли тич ки ли де ри ве лат де ка тре ба да се 
из ме ни за да се обез бе дат по де мо крат
ски пра ва за мал цинс тва та, ка ко што 
се Кур ди те. АКП за ра бо ти 317 ме ста 
во Пар ла мен тот од 550 чле на, a за да 
се рас пи ше ре фе рен дум за нов Устав 
се по треб ни 330.

Се пак, Ер до ган си ја зац вр сти по зи
ци ја та во тур ски от по ли тич ки си стем 
за уште нај мал ку че ти ри го ди ни и 
по крај тоа што пре диз бор ни те ан
ке ти пред ви ду ваа ре зул тат сли чен 
на јун ски от. Иа ко по сто е ја гри жи за 
дла бо ка та по ла ри за ци ја на тур ско то 
оп штес тво и за дви же ње то кон авто
ри та ри зам, АКП бе ше тол ку бли ску 

до тоа што мно гу ми на пред ви ду
ва ат де ка ќе би де са мо пра ша ње на 
вре ме ко га пар ти ја та на Ер до ган ќе 
обез бе ди до пол ни тел на под др шка 
за из ме на на Уста вот.

Ко лум ни стот Ил нур Че вик за пров
ла ди ни от вес ник „Са бах“ во по не
дел ни кот на пи ша: „По ра ка та е јас на 
и глас на: Тур ска та на ци ја ре ши де ка 
ќе про дол жи со мар шот кон ид ни на
та со Пар ти ја та за прав да и за раз вој 
(АКП) и да де зе ле но свет ло за гра
ѓан ски Устав и за вос по ста ву ва ње 
пре тсе да тел ски си стем“.

Во по бед нич ки от го вор во не де ла та 
во глав ни от град на Тур ци ја, Ан ка ра, 
пре ми е рот Ах мет Да ву тог лу јас но 
ста ви до зна е ње де ка, со сво е то об
но ве но мно зинс тво во пар ла мен тот, 
АКП ќе се за ло жи за нов Устав.

Ер до ган из ја ви де ка тој пред ви ду ва 
пре тсе да телс тво со ов ла сту ва ња по
го ле ми од ов ла сту ва ња та на пре тсе
да те лот во аме ри кан ски от си стем.

Спо ред ана ли ти ча ри те, во по ход кон 
по го ле ми ов ла сту ва ња по стои мож
ност за за жи ву ва ње на ми ров ни от 
про цес со курд ско то мал цинс тво во 
зем ја та. Ед наш, Ер до ган пред ло жи 

ми ро вен план со Кур ди те за да ста ви 
крај на дол га та вој на и, ка ко ни кој 
друг тур ски ли дер пред не го, по ну ди 
по ве ќе от стап ки, ка ко што се ја зи
кот и кул тур ни те пра ва на Кур ди те. 
И пред из бо ри те во ју ни, мно гу ми
на оче ку ваа де ка Ер до ган сме та на 
под др шка од Кур ди те за про ме на на 
Уста вот во спо год ба со ко ја тој ќе до
бие по го ле ми ов ла сту ва ња, а Кур ди те 
по ве ќе пра ва и авто но ми ја.

- По стои при род на спо год ба ме ѓу 
тоа што го са ка курд ска пар ти ја и 
тоа што го са ка Ер до ган  во по не
дел ни кот из ја ви за но ви на ри те Си нан 
Ул ген, екс перт за Тур ци ја на Ин сти
ту тот „Кар не ги Евро па“.

Но, до го во рот не ма да се по стиг не 
лес но би деј ќи про дол жу ва ње то на 
вој на та со ми ли тан ти те од Кур ди
стан ска та ра бот нич ка пар ти ја, или 
ПКК, во пос лед ни те не кол ку ме се ци 
и ак ци и те врз ци вил на та  стра на од 
курд ско то дви же ње, пре ку мал тре ти
ра ње и ма сов ни ап се ња, ја уни шти ја 
до вер ба та ме ѓу две те стра ни.

Иа ко про курд ска та Де мо крат ска пар
ти ја на на ро ди те, или ХДП, го над ми
на за кон ски от праг од 10 про цен ти 
за влез во пар ла мен тот, за гу би око лу 

еден ми ли он гла со ви, што пар ти ски те 
ли де ри го при пи шу ва ат на на по ри те 
на вла да та да ја оцр ни Де мо крат ска 
пар ти ја на на ро ди те по вр зу вај ќи ја 
со те ро ри зам од стра на на ми ли тан
ти те на ПКК.

- Ова не беа фер из бо ри, точ ка  ре че 
Се ла ха тин Де мир тас, ко ли дер на Де
мо крат ска пар ти ја на на ро ди те во не
де ла та, истак ну вај ќи де ка пар ти ја та 
ре чи си не ма ла пре диз бор на кам па ња 
по ра ди стра ву ва ња та за без бед но ста.

- Ние осво и ме ре чи си 11 про цен ти 
од гла со ви те, без кам па ња, оби ду-
вај ќи се да ги за шти ти ме на ши те 
лу ѓе од ма са кри те.

По сто јат пра ша ња во вр ска со ква ли
те тот на де мо крат ски те ин сти ту ции 
во Тур ци ја, ка ко што се ме ди у ми те 
и судс тво то, за кои кри ти ча ри те и 
ана ли ти ча ри ве лат де ка сѐ по ве ќе 
се под кон тро ла на Ер до ган и на не
го ва та пар ти ја.

Еден ден по за вр шу ва ње то на из бо
ри те, тур ска та по ли ци ја упад на во ре
дак ци ја та на не дел ни кот „Но кта“, кој 
не о дам на бе ше об ви нет за „на вре да 
на тур ски от пре тсе да тел“, по ра ди нас
лов на та стра ни ца што го ис ме ју ва ше 

Ер до ган. Уред ни кот на вес ни кот бе 
ше уап сен и се за бра ни ди стри бу ци ја 
на пос лед но то из да ние на вес ни кот, 
об ја ви ја ло кал ни те ме ди у ми.

Ду ри и без нов Устав, Ер до ган ќе 
про дол жи да на мет ну ва огром но 
вли ја ние. Во сеп тем ври, тој до да
де по ве ќе ло ја ли сти во управ ни от 
од бор, иа ко, спо ред за ко нот, тој би 
тре ба ло да оста не не при стра сен и 
над пар ти ска та по ли ти ка.

Наз Ма сраф, ди ре ктор ка та за Евро па 
при кон сул тант ска та ком па ни ја за 
по ли тич ки ри зик „Евро а зи ја груп“, 
во ед но ин терв ју из ја ви де ка Ер
до ган ќе про дол жи да ги пред во ди 
со ста но ци те на ка би не тот ка ко што 
сме та де ка е по треб но, да бло ки ра 
раз лич ни со ста но ци, да ги од ло жу ва 
др жав ни те за ко ни и, на кра јот, ќе се 
за ло жи за фор мал но пре фр ла ње на 
пре тсе да тел ски си стем, ко га тој ќе 
сме та де ка е ви стин ско вре ме.

- А, до то гаш Тур ци ја ќе би де упра-
ву ва на под ре а лен пре тсе да тел-
ски си стем ре че Ма сраф.

По бе да та на Ер до ган не са мо што ги 
ре ви та ли зи ра ше не го ви те пре тсе
да тел ски ам би ции, ту ку, мо же би, и 

вра ти ја не кој сјај на не го ва та по зи
ци ја ка ко ре ги о на лен ис ла ми стич ки 
ли дер. По поч ну ва ње то на арап ски те 
во ста ни ја во 2011 го ди на, Ер до ган 
ги по се ти Ка и ро и Ту нис, ну деј ќи 
ви зи ја за ис лам ска де мо кра ти ја на 
ре во лу ци о не ри те. Но, по па дот во 
2013 го ди на на из бра на та вла да на 
Мус ли ман ско то брат ство во Еги пет 
и опа ѓа ње то на авто ри те тот на Ер до
ган до ма, не го ви от при мер по ве ќе се 
гле да ка ко по у ка.

Се пак, по из бор на та по бе да, спо ред 
„Ал Џа зи ра“, тој до би че сти тки од 
Брат ство то, ка ко и од Ха мас, ми ли
тант на та гру па што го кон тро ли ра 
По ја сот Га за и има до би е но клуч на 
под др шка од Тур ци ја.

Ис ла ми стич ки те бун тов нич ки гру
пи што се бо рат во Си ри ја и што ги  
под др жа Тур ци ја  под по ли ти ка што 
е дла бо ко спор на, осо бе но во ус ло ви 
ко га на силс тво то е при сут но во Тур
ци ја  исто та ка, му че сти таа.

Во по не дел ни кот, ана ли ти ча ри ин
трос пе ктив но го разг ле ду ваа зна
че ње то на ре зул та ти те од из бо ри те 
за ид ни на та на Тур ци ја пра шу вај ќи 
зо што си те згре ши ја во пред ви ду
ва ња та.

- На кра јот на де нот, Ер до ган ри зи-
ку ва ше и тоа се исп ла те ше  ре че 
Омер Тас пи нар, тур ски екс перт во 
ин сти ту тот „Бру кингс“.

- Лу ѓе то са ка ат ста бил ност. Тие 
имаа 13 го ди ни ста бил ност и во 
од нос на 90-ти те го ди ни на ми на-
ти от век, пос лед на та де це ни ја во 
Тур ци ја е мно гу по до бра. Ние ка ко 
ана ли ти ча ри ја пот це нив ме мо ќта 
на АКП  до да де тој.

Во по не дел ни кот на у тро, Ер до ган 
при сус тву ва ше на мо ли тва во џа ми ја 
во Истан бул, а по тоа ги по се ти гро
бо ви те на сво и те ро ди те ли, пред да 
го да де сво јот прв ко мен тар за но ви
на ри те во вр ска со из бо ри те.

Алу ди рај ќи на пре ви ра ња та во пос
лед ни ве не кол ку ме се ци, вклу чи тел
но и нај ло ши от те ро ри стич ки на пад 
во мо дер на Тур ци ја, тој ре че де ка 
раз во јот на на ста ни те во тој кра ток 
вре мен ски пер и од ги на те ра лу ѓе то 
да ре чат „не по стои на чин за из лез, 
освен ста бил ност“. █

Со не ве ро јат но убед ли ва та 
по бе да на не го ва та пар ти ја на 
пар ла мен тар ни те из бо ри во не де
ла та, пре тсе да те лот на Тур ци ја, 
Ре џеп Та ип Ер до ган, ја ожи веа 
ам би ци ја та да вос по ста ви пре тсе
да тел ски си стем, со не го на че ло, 
са мо не кол ку ме се ци отка ко по ли
тич ки те ана ли ти ча ри ја прог ла си
ја таа цел за не воз мож на

ВОНРЕДНИ ИЗБОРИ ВО ТУРЦИЈА

Победата ја засили желбата за моќ на Ердоган
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Пишува | Билјана Зафирова

Најдобро 
би било 

родителите 
меѓусебно да 
се договорат 

околу тоа кога 
и како може 
да го гледаат 
детето. Но, 

честопати, тоа 
е оневозмо-

жено поради 
меѓусебната 
некомуника-
ција и „хипо-
теката“ што 
родителите 
ја носат од 
претходно

Да, подобро е детето да има еден дом, но, кога сѐ 
е нормално. Во случај кога родителите не се во ист 
дом, побитна е непречената комуникација на детето 
со двајцата родители – смета Рибаровски, еден од 
иницијаторите за законски измени

Разделбата не значи збогување со децата
ДЕЦАТА НАЈГОЛЕМИ ЖРТВИ НА РАЗВОДИТЕ

ги гледаме децата не повеќе 
од пет-шест дена месечно и, 
веројатно, само вработените 
во центрите знаат од каде про-
излегуваат – смета Рибаровски.

Подеднакво старателство – 
траума или благодат
Но, не го делат истото мислење 
сите родители кои се во таква 
ситуација. Триесет и четириго
дишниот Коста Миленковски, 
кој е татко на едно дете, разве
ден од сопругата, смета дека не 
постои можност старателството 
да биде подеднакво поделено на 
двајцата родители.

█ Не сметам дека постои мож-
ност да се подели старател-
ството подеднакво за двајца-
та родители. Родител сум, ми 
недостасува моето дете секо-
гаш кога не е со мене, но не се 
согласувам со таквата идеја. 
Особено тоа е невозможно до-
колку се работи за дете кое е 
помало од три години, каков 
што е и мојот случај. На дете 
на таа возраст му е многу по-
потребна мајка – вели тој.

Според него, најдобро би било 
родителите меѓусебно да се до
говорат околу тоа кога и како 
може да го гледаат детето. Но, 
честопати, тоа е оневозможено 
поради меѓусебната некому

никација и „хипотеката“ која 
родителите ја носат од претход
но. Затоа, коментира Коста, по
стојат Центрите каде што треба 
да се постигне некој договор, 
односно да се донесе решение 
кое треба да го почитуваат двај
цата родители. Мора, вели тој, 
да се знае каде е детето, каде 
живее. Не се согласува дека 
разводот е и развод со детето, 
иако, признава, таквиот чекор 
има последици врз детето. Се
пак, односот со детето пред сѐ 
зависи од родителот што не 
живее со него, односно од тоа 
каков однос тој ќе изгради со 
сопственото дете. 

И разведената Марија Мазнева, 
мајка на четиригодишно дете, 
не се согласува со иницијатива
та за подеднакво старателство. 
Според неа, без разлика кој ќе 
биде старател – мајката или тат
кото, детето мора да има дом 
каде што живее. 

█ Што е со дополнителните 
трауми што ќе ги преживува 
детето?!  Колку е здраво дете-
то да нема постојано место на 
живеење?! Нема постојаност, 
нема стабилност. Додека се 
приспособило на едно место, 
го зема другиот родител, па 
се приспособува таму. Едно 
е промена за викенд или 
ден-два во неделата, друго 
е кога се работи за постоја-
ни промени – на една или на 
две недели. Дали психолози-
те се согласуваат со ваквата 
идеја?! Според мене, нело-
гично е да му се прави тоа 
на детето. Детето секој втор 
викенд е кај својот татко, и во 
текот на неделата еден ден 
престојува кај него. Сметам 
дека без разлика дали е кај 
мајката или кај таткото, тоа 
дете мора да има постојан 
дом – коментира Марија.

Никола Мирчевски е со сосема 
поинакво размислување. Тој 
се согласува со Граѓанската 
иницијатива за еднакво ста
рателство бидејќи не гледаат 

сите родители по разводот што 
е најдобро за детето, туку на
против, го користат детето за 
уцени. Според Никола, дете
то најчесто ѝ се доделува на 
мајката, но секоја мајка не се 
посветува на сопственото чедо. 
Има и такви кои воопшто „не 
мрдаат со мал прст“.

█ Денес има многу мајки кои 
имаат побитни работи од дете-
то. А ти како татко, не можеш 
да помогнеш. Детето по авто-
матизам оди во бестрага. Затоа 
сметам дека е добро двајцата 
родители законски да имаат 
подеднакви можности. Тие 
во интерес на детето да се до-
говорат најдобро што можат. 
А социјалните работници да 
бидат многу поактивни и да 
прават проценки дали некој го 
злоупотребува старателство-
то на штета на детето. Болна 
е сликата кога татко се разде-
лува од децата што плачат, што 
сакаат со него. Мајката уште ги 
кара, па дури и ги удира зашто 
го бараат, а нему срцето му се 
кине –вели Никола.

Рамноправноста би ги намалила трауми
те што ги трпат децата поради „битката“ 
на родителите. Мајката нема да биде таа 
што одлучува за сите важни прашања 
што се однесуваат на детето. Многумина 
сметаат дека недостига изречна одредба 
во Законот за семејство дека родителите, 
и по разводот на бракот, заеднички ги 
вршат родителските одговорности. 

█ Засега, улогата на таткото, пак, се 
сведува на плаќање на издршката. 
Но, мора да се знае и дека, за разлика 
од мајката, таткото е дискриминиран 
во однос на можноста да се гледа и 
да одржува лични контакти со свое-
то дете. Второ, неопходна е целосна 
реформа на семејното законодавство, 
особено во делот каде што се регу-
лирани родителските одговорности. 
Со тоа ќе се подобри положбата на 
децата. Зар грижата за децата не е 
најбитна во ваквите случаи? Деца-
та мораат да знаат дека можат да 
се потпрат на родителите. Потврда 
за тоа е што речиси секогаш велат 
дека за какво било недолично одне-
сување на децата причините лежат 
токму во семејството и во односот 
што родителите го имаат кон свои-
те деца – коментира  во една колумна 
новинарката Радмила Заревска, дете на 
разведени родители.

Наум Рибаровски вели дека со пробле
мот на нееднаквост се соочуваат мно
гумина разведени родители. Затоа, ко
ментира тој, се бара начин да се исклучи 
можноста едниот родител да го користи 
детето за уцени. Да, подобро е детето да 

има еден дом, но, кога сѐ е нормално. Но, 
во случај кога родителите не се во ист 
дом, побитна е непречената комуника
ција на детето со двајцата родители.  Со 
ова, вели тој, се согласуваат и дел од пси
холозите со кои работеле на Прелозако
нот, кој е доставен до Собранието. Има и 
спротивно мислење. Тој посочува дека 
стручните лица  во Министерството за 
труд и социјална политика, како и во 
Центрите, се со поинаков став – дека 
треба да остане онака како што пред
видува Законот сега.

Предлогзаконот е подготвен во сора
ботка со стручни лица, педагози, прав
ници и со психолози, и  во јули годинава 
е доставен во Собранието. Родителите 
што ја започнаа оваа иницијатива ост
вариле средба и со владејачката партија 
ВМРОДПМНЕ и со опозициската партија 
СДСМ. Велат дека последните средби 
говорат дека кај двете страни постои ин
терес за промена на постоечкиот закон.

█ Бевме на дебата со СДСМ, имавме 
средба со советник во Владата, а 
потоа и со општински комитет на 
ВМРО-ДПМНЕ во Битола, по препо-
рака на министерот Диме Спасов. 
Во Владата не наидовме на голема 
поддршка од советникот што нѐ при-
ми, но затоа пак, на состанокот во 
Битола кој се одржа на крајот на ок-
томври имаше големо разбирање за 
проблемот со кој се соочуваме вели 
Рибаровски, кој смета дека е неопходна 
јавна дебата за да се слушнат повеќе 
мислења за проблемот со кој се соочу
ваат сѐ повеќе родители. █

Предлог-закон за решавање на проблемот

Кога ќе се разведеш од брач
ниот партнер, ако не го до
биеш старателството, авто

матски мораш да се разведеш и 
од децата – велат разведените 
родители. Во принцип, сите се 
согласуваат дека тоа е некое 
непишано правило, но немаат 
сите ист став околу тоа како тре
ба да се регулира гледањето на 
детето по разводот.

Пред шест месеци беше започ
ната Граѓанска иницијатива 
за воведување на поделено, 
односно, двојно старателство. 
Наум Рибаровски, претставник 
на Граѓанската иницијатива, не
годуваше околу тоа како Цен
трите за социјална работа носат 
решенија за гледање на децата 
кога родителите се разведени. 
Според него, тие изрекуваат ре
шенија според кои гледањето 
на децата е крајно ограничено, 
односно, не повеќе од петшест 
дена во месецот, а за време на 
празници не повеќе од 24 часа.

█ Ова за нас е негативно, затоа 
што никој од нас не е кримина-
лец или насилник, сѐ уште сме 
истите луѓе, истите родители 
кои си ги сакаат децата и по 
разводот, а исто така и децата 
ја имаат еднакво потребата да 
нѐ гледаат нас и да бидат со 
нас исто како што било додека 
траел бракот. Ситуацијата во 
која се наоѓаме е неправедна и 
фрустрирачка поради повеќе 
причини – прво, во Законот за 
семејство пишува дека роди-
телите имаат еднакви права 
и обврски, независно од тоа 
дали се или не се во брак и 
тука сакам да кажам дека оваа 
одредба што ја има во Законот 
директно се коси со начелото 
на еднаквост, кој се провле-
кува низ целиот Закон. Освен 
тоа, во Законот никаде не пи-
шува колку родителот што не 
го добил старателството треба 
да го гледа детето. Па, според 
тоа, не знаеме каде се содржа-
ни  овие одредби дека треба да 
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ТЕМА НА НЕДЕЛАТА



Де но ви ве од цен та рот за 
изу чу ва ње на кул тур но
то нас ледс тво при Ма ке

дон ска та ака де ми ја на на у ки те 
и на умет но сти те об ја ви ја де
ка во цр ква та „Све ти Ѓор ѓи“ во 
Стру га е про нај денa фре ска од 
13 век. Фраг мен тот на фре ска 
од све ти Ѓор ѓи во исто и ме на та 
цр ква во Стру га го по твр ду ва 
по да то кот де ка ста ну ва збор 
за нај стар хри сти јан ски вер
ски об јект во Стру га, кој да ти
ра од сре ди на та на 13 век. Тоа 
бе ше по во дот да се упа ти ме во 
Стру га. Гра дот е сме стен е во 
под нож је то на пла ни на та Јаб
ла ни ца, во Охрид скоСтру шка
та Кот ли на, на се вер ни от брег 
од Охрид ско Езе ро, не по сред но 
на ме сто то ка де што се из ле ва 
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Фре ска та од  
3 век по твр ди де ка 
цр ква та „Св. Ѓор ѓи“ 
е нај ста ра во Стру га
Ако до се га ста ро ста на цр ква та ја це нев ме по ико на та на све ти 
Ѓор ѓи од 1267 го ди на, на на ше го ле мо из не на ду ва ње, пред по
ве ќе од еден ме сец се откри фраг мент на фре ска што да ти ра од 
исти от пер и од, од нос но од сре ди на та на 13 век. Тоа за нас бе ше 
огром но из не на ду ва ње, но и уште ед на по твр да де ка, на ви сти на, 
нај ста ра та цр ква во Стру га по стои уште од сре ди на та на 13 век. 
Тоа е го ле мо откри тие за кое до пр ва ќе се под го тву ва ат си те на
уч ни ана ли зи, по јас ни Са шо Цве тко ски 

Пишува | Не ве на По пов ска

ЗНА ЧАЈ НИ ОТКРИ ТИ ЈА ПРИ КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА ТА И РЕ ВИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ТА НА ФРЕ СКО ЖИ ВО ПИ СОТ ВО ХРА МОТ ВО СТРУ ГА



ре ка та Црн Дрим од Охрид ско 
Езе ро. Во Стру га и во око ли
на та има мно гу ар хе о ло шки 
ло ка ли те ти што мо же те да ги 
по се ти те, а ло кал ни те жи те
ли ни по со чи ја пет цр кви: „Св. 
Ѓор ѓи“, „Св. Ни ко ла Дри ме ни“, 
„Св. же ни ми ро но си ци“, „Св. 
Пе тка“ и „Св. Ди ми триј“. Од 
ис лам ска та кул ту ра го изд во
и ја Хел ве тите ќе.

█ Нај ва жен кул тур но-исто ри-
ски спо ме ник од стру шка та 
кул тур на исто ри ја е цр ква та 
„Све ти Ѓор ѓи“ во цен та рот на 
гра дот, ко ја е из гра де на врз 
те ме ли те на по ста ра цр ква, 
из гра де на во пер и о дот ко га 
вла де ел Цар Са му ил  ни ре
коа во чар ши ја та.

Цр ква та по све те на на ве ли
ко ма че ни кот све ти Ѓор ѓи ја во 
Стру га е единс тве на со бор на 
цр ква во гра дот. Се на о ѓа на 
за пад ни от, не ко гаш хри сти
јан ски дел на гра дот, а се га во 
не го во то цен трал но град ско 
по драч је. Неј зи ни от па тро
нен праз ник е вто ри от ден 
од Ѓурѓовден и таа е нај ста
ро то ли тур ги ско се ди ште во 

на За во дот за за шти та на 
спо ме ни ци те од Охрид, во 
из ми на ти от пер и од из вр-
ши ја истра жу вач ки ра бо ти 
на фре ско жи во пи сот, беа 
от стра не ти на та ло же ни те 
не чи сто тии, а бе ше из вр-
ше на и кон со ли да ци ја на 
ис пу ка ни от обо ен слој. Со 
ре а ли за ци ја та на про е ктот 
за кон зер ва ци ја та на фре ско-
жи во пи сот во це лост ќе би де  
вра тен пр во бит ни от ко ло рит 
и сјај на фре ско ан самб лот во 
цр ква та „Св. Ѓор ги ја“  ве лат 
над леж ни те.

Ток му при овие актив но сти бе
ше откри е на и фре ска та од 13 
век. Спо ред Са шо Цве тко ски од 
Цен та рот за изу чу ва ње кул
тур но нас ледс тво при МАНУ, 
откри ва ње то на овој фраг мент 
од фре ска во цр ква та „Све ти 
Ѓор ѓи“ е уште ед на по твр да де
ка хра мот по сто ел и во 13 век.

█  Ако до се га ста ро ста на цр-
ква та ја це нев ме по ико на та 
на све ти Ѓор ѓи од 1267 го ди-
на, на на ше го ле мо из не на-
ду ва ње, пред по ве ќе од еден 
ме сец се откри фраг мент на 
фре ска што да ти ра од исти от 
пер и од, од нос но сре ди на та 
на 13 век. Тоа за нас бе ше 
огром но из не на ду ва ње, но 
и уште ед на по твр да де ка 
на ви сти на нај ста ра та цр ква 
во Стру га по сто е ла во сре ди-
на та на 13 век. Тоа е го ле мо 

откри тие за кое до пр ва ќе 
се под го тву ва ат си те на уч ни 
ана ли зи  по јас ни Цве тко ски. 
Хра мот, по со чи тој, ег зи сти рал 
низ ве ко ви те и по ве ќе па ти 
бил об но ву ван, сѐ до 19 век, 
ко га е на пра ве на пос лед на та 
го ле ма об но ва и од ко га да
ти ра де неш на та цр ква „Све ти 
Ѓор ѓи“.

█   Оваа го ди на од бе ле жу ва ме 
180 го ди ни од об но ва та на 
цр ква та, ко ја е об но ве на во 
1835 го ди на. Вна тре има ме 
ико ни и цр ков ни и ли тур ги-
ски пред ме ти што да ти ра ат 
од раз лич ни хро но ло шки 
пер и о ди. Има ме го лем дел 
на пос тви зан ти ски ико ни, 
од нос но пер и од на ос ман ли-
ска та упра ва, пер и од од 16 
и од 17 век, ко га во исто ри-
ски из во ри по втор но има ме 
по твр да за по сто е ње на оваа 
цр ква би деј ќи то гаш има ло 
скрип то ри ски цен тар, ка де 
што се пре пи шу ва ле ста ри 
кни ги. Има ме пот пи ша ни 
ими ња на поз на ти скрип то-
гра фи, кои ра бо те ле во цр-
ква та „Све ти Ѓор ѓи“, еден од 
нив е и мо на хот Ви ктор, кој 
кон кра јот на 17 век пот пи-
шу ва ед на од тие кни ги  из
ја ви Цве тко ски.

Во цр ква та „Све ти Ѓор ѓи“ во 
Стру га до ми ни ра ат ико ни од 
доц ни от сре ден век, од вре ме
то на пре род ба та и од пос лед
на та об но ва 1835 го ди на.

Рез ба ни от ико но стас е изра
бо тен во ду хот на нај у ба ви те 
де ла на ми јач ка та ко па ни чар
ска тра ди ци ја, во 1847 го ди на, 
а пре стол ни те и праз нич ни те 
ико ни во 1849/50 го ди на. Цр
ква та е жи во пи са на во 1874 
го ди на од тај фа та на бра ќа та 
Ма ка ри е ви од Га лич ник.

Но, ова не е прв слу чај да се 
откри ва ат ико ни. Упа те ни те се 
се ќа ва ат де ка во ле то то 1990 
го ди на, при пре по кри ва ње на 
по кри вот на цр ква та „Св.Ѓор
ѓи“, на го ле мо из не на ду ва ње 
на кул тур на та и на на уч на 
јав ност, се откри е ни пе де се
ти на ико ни, кои низ ве ко ви те 
при па ѓа ле на цр ква та, би ле на

ра чу ва ни или по да ру ва ни од 
дру ги цр кви од Стру шко. Се га 
ико ни те се це лос но за шти те ни 
и кон зер ви ра ни, под го тве ни за 
пре зен ти ра ње во из лож бе на та 
по ста вка на га ле ри ја та.

Збир ка та ико ни од цр ква та „Св.
Ѓе ор ѓи“ во Стру га мо же да се 
на ре че пос тви зан ти ска би деј
ќи во неа до ми ни ра ат ико ни 
од 16 и од 17 век, во по мал број 
се за ста пе ни ико ни од 18 век, 
ка ко и по не ко ја ико на од пер
и о дот на пре род ба та од 19 век.  

До се га нај ста ра да ти ра на ико
на од збир ка та бе ше ико на та 
на Св. Ѓе ор ѓи од 1267 го ди на 
(кат.1), де ло на зо гра фот Јо ван, 
сли ка на во нај у ба ви те тра ди
ции на доц но ком нен ски от 
стил ски израз, кој во вто ра та 
по ло ви на на 13 век сѐ уште 
пре ов ла ду ва во умет но ста на
ста на та во ди е це за та на Охрид
ска та ар хи е пи ско пи ја.

█  Све ти Ѓор ѓи ја уби ва лам-
ја та е ико на што е впе чат ли-
ва и до бро за чу ва на, со чест 
ико но граф ски мо тив. Не сраз-
мер но по ста вен врз бе ли от 
коњ, опре мен со коп је и со 
кру жен штит, зме јо у би е цот 

гра дот во кое ре дов но се одр
жу ва цр ков на бо гос луж ба. 
Цр ква та им по ни ра со сво ја та 
го ле ми на, ко ја до а ѓа до израз 
во неј зи на та вна треш ност, а 
осо бе но со сво ја та аку стич ност. 
Нај ста ро поз на то сли кар ско 
де ло е иконата на све ти Ѓор ѓи
ја, ко ја да ти ра од 1267 го ди на. 
Ико на та на св. Ѓор ѓи ја го прет
ста ву ва па тро нот на уг лед на
та стру шка цр ква во цел раст, 
нас ли кан фрон тал но, со меч и 
со коп је во ра це те. 

█  На ден 6-7 мај (Ѓур ѓов ден) 
се одр жу ва за ед нич ки ру чек 
во цр ква та „Св. Ѓор ѓи ја“ во 
чест на па тро нот на цр ква та, 
ка ко еден од мно гу број ни те 
оби чаи во гра дот. И оста на ло 
уште од вре ми ња на 19 јану-
ари - Водици се ко ја го ди на 
да се осве ту ва ат во ди те на 
ре ка та Црн Дрим со тра ди-
ци о нал но то фр ла ње на кр-
стот на кое при сус тву ва це ло-
то на се ле ние и прет ста ву ва 
праз ник за гра дот  рас ка жу
ва ат по ста ри те.

Ов де во тек е кон зер ва ци ја та 
и ре ви та ли за ци ја та на фре ско
жи во пи сот.

█  Кон зер ва ци ја та на фре ско-
жи во пи сот, ко ја се од ви ва во 
не кол ку фа зи, е од иск лу чи-
тел на важ ност, осо бе но од 
ико но граф ски ас пект, и е дел 
од про гра ма та на Ми ни стерс-
тво то за кул ту ра за за шти-
та на нед виж но то кул тур но 
нас ледс тво. Во рам ки те на 
про е ктот струч ни те еки пи 

све ти Ѓор ѓи е до ми нан тен 
во чи нот на три ум фи ра ње то 
над зло то во зме јов ско те ло. 
Врз тем но зе ле на та ту ни ка 
и кож ни от пан цир со тес ни 
ме тал ни сте га чи, во и нот 
има цр ве на на ме тка укра-
се на со би сер, вр за на на ра-
мо то во ма ле чок ја зол, а на 
но зе те тем но о кер чо ра пи и 
обу вки. Долг на ве сто то све-
то ли це вра ме но со тем но-
зе лен оре ол има пра вил ни 
цр ти и строг израз за ра ди 
бли зу по ста ве ни те круп ни, 
ба де ма сти очи со свет ло ко-
стен лив ирис и цр на зе ни ца. 
Ин кар на тот е окер, со рам но-
мер но на не се ни ши ро ки, ко-
стен ли во-мас ли не сти сен ки, 
изра зе но ру ме ни ло, ре тки 
бе ли цр тич ки око лу очи те, 
но сот, че ло то и бра да та. Во 
ко стен ли ва та, на пред по-
гу сто на ка дре на ку са ко са, 
ма че нич ки от ве нец е од три 
ни шки би се ри. Дво бој на та 
зад ни на е окер во гор ни от 
и тем но зе ле на во дол ни от 
дел од ико на та. Сло вен ски-
те нат пи си се пи шу ва ни со 
цр ве на бо ја, а мо ли тве ни от 
во три ре да се на о ѓа под дес-
на та ра ка на св. Ѓор ѓи  рас
ка жу ва ат упа те ни те. █
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Во цр ква та 
„Све ти Ѓор ѓи“ 
во Стру га до-
ми ни ра ат ико-
ни од доц ни от 

сре ден век, 
од вре ме то на 
пре род ба та и 
од пос лед на та 
об но ва 1835 

го ди на

Oва не е прв 
слу чај да се 

откри ва ат ико-
ни. Упа те ни те 

се се ќа ва ат 
де ка во ле то то 
1990 го ди на, 

при пре по кри-
ва ње на по кри-
вот на цр ква та 
„Св.Ѓор ѓи“, на 

го ле мо из не на-
ду ва ње на кул-

тур на та и на 
на уч на јав ност, 

се откри е ни 
пе де се ти на 
ико ни, кои 

низ ве ко ви те 
при па ѓа ле на 

цр ква та
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С о до а ѓа ње на зи ма та се акту а ли зи
ра ат бо ле сти те ка ко аст ма, брон
хи тис, брон хоп нев мо ни ја. Спо ред 

не кои ста ти сти ки, ду ри 870 ил ја ди гра
ѓа ни во Ма ке до ни ја бо ле ду ва ат од рес
пи ра тор ни бо ле сти, а се кое тре то де те 
во Ма ке до ни ја има алер ги ја. Во Оте ше во 
ве ќе 35 го ди ни по стои За вод за пре вен
ци ја и ле ку ва ње на рес пи ра тор ни за бо
лу ва ња ка де што се ле чат нај те шки те 
слу чаи. Кај нас мо же да се ле ку ва се кој 
рес пи ра то рен бо лен кој ве ќе имал хос пи
та ли за ци ја или не ко ја комп ли ка ци ја и да 
дој де на про дол же но бол нич ко ле ку ва ње 
во Оте ше во, ве ли др Да рин ка Ми цев ска, 
ди ре ктор ка на За во дот.

█ Спо ред не кои ста ти сти ки, ду ри 870 
ил ја ди гра ѓа ни бо ле ду ва ат од рес пи-
ра тор ни бо ле сти. Од нив 22 от сто или 
ре чи си 200 ил ја ди има ат бо ле сти на 
дол ни те диш ни па ти шта? Ка ко ја ко-
мен ти ра те оваа број ка?
МИ ЦЕВ СКА: Број ка та е ре ал на, ду ри мо же 
да е и по го ле ма. Но, оваа број ка е мно гу 
ви со ка не са мо кај нас,ту ку и на свет
ско ни во и се дол жи на за га ду ва ње то на 
жи вот на та сре ди на, на за га ду ва ње то на 
воз ду хот. Бо ле сти те на дол ни те диш ни  
    па ти шта по себ но се ма ни фе с
  ти ра ат во овој пер и од,

ко га поч ну ва ат рес пи ра тор ни те 
ин фек ции. На стин ки те мо же да се 
искомп ли ци ра ат и да пре диз ви ка
ат вос па ле ние на дол ни те диш ни 
па ти шта. Рес пи ра тор ни от си стем е 
отво рен, нај при ем чив за кон такт со 
над во реш на та сре ди на, за да вле зат 
па то ге ни те ор га низ ми. Чо ве кот на 
мо же без ди ше ње. За тоа отво ре но
ста на рес пи ра тор ни от си стем кон 
ин фек ции е мно гу го ле ма. Нај мал ку 
дватри па ти го диш но во зра сен чо век 
до би ва на стин ка, а де ца та ду ри и 
до де сет па ти, та ка што овие број ки 
во оп што не се чуд ни. Со ста ти сти ка
та од „Мој тер мин“ мо же да се ви ди 
точ ни от број на акут ни и на хро нич
но бол ни.

█ Кои се нај че сти те бо ле сти на дол-
ни те диш ни па ти шта?
МИ ЦЕВ СКА: Гор но рес пи ра тор ни те 
ин фек ции се поб ла ги и тие го оп
фа ќа ат но сот, си ну си те, уво то, ла
рин ксот. Во дол но рес пи ра тор ни те 
ин фек ции спа ѓа брон хи ти сот, кој мо
же да би де аку тен и хро ни чен. Ако се 
искомп ли ци ра хро нич на та сли ка, се 
до би ва брон хи о лит, хро ни чен брон
хи тис, ем фи зем, аст ма, про фе си о
нал ни за бо лу ва ња. Мно гу е го ле ма 
и ши ро ка па ле та та на бо ле сти на 
дол ни те диш ни па ти шта.

█ Освен за га де ни от воз дух и ви ру-
си те кои се по че сти во зи ма, што 
дру го ги пот тик ну ва овие бо ле сти?
МИ ЦЕВ СКА: Огро мен е бро јот на 
при чи ни те ли за овие со стој би. Има
ме со стој би од до ма ќи нот и со стој би 
од сре ди на та, од нос но со стој би на 
па ци ен тот кој мо же да има на ма лен 
иму ни тет, и не кои дру ги про прат ни 
за бо лу ва ња. Мно гу при чи ни од стра
на на до ма ќи нот мо же да ја акту а ли
зи ра ат оваа со стој ба. Освен за га де ни
от воз дух, ту ка се уште и пу ше ње то 
ци га ри, не зе ма ње со од вет на ис хра на, 
фа кто ри те на око ли на та, ра бо та во 
за га де ни про сто рии, кон та кти со 
бол ни ли ца, пре стој во за душ ли ви 
и во за тво ре ни про сто рии, епи де
ми ја на не кој ви рус. Она што нај че
сто го де ста би ли зи ра ор га низ мот 
се на стин ки те, кон та кти те со бол
ни, не до вол но вне су ва ње теч но сти, 
не кон су ми ра ње со од вет на ис хра на, 
не до вол но вне су ва ње ви та ми ни. По
треб но е мал ку ор га низ мот да се де
ста би ли зи ра за да би де сов ла дан од 
ви ру сот. За га де ни от воз дух е по себ но 
ка ра кте ри сти чен за Скоп је. Во Скоп је 
воз ду хот „пе че“ ко га го ди шеш. Тоа 
е та ка по ра ди из дув ни те га со ви од 
авто мо би ли те.

█ Кои се ва ши те пре по ра ки, ка ко 
за во зрас ни те, та ка и и за де ца та?
МИ ЦЕВ СКА: Про ве тру ва ње на про
сто ри и те, одр жу ва ње на лич на хи
ги е на, ми е ње ра це, не по се ту ва ње на 
бол ни те. Оние што се бол ни мо ра да 
ја „од ле жат“ на стин ка та не кол ку де
на во кре вет, со мно гу теч но сти, анал
ге ти ци, ча е ви, ви та ми ни. Да се ја де 
мно гу овош је и зе лен чук. Де ца та да 
се ре хи дри ра ат. Мно гу е важ на и вак
ци на ци ја та, по себ но за хро нич ни те 
бол ни, кои би тре ба ло со вак ци на да 
се за шти тат од се зон ски грип. Мно гу 
тре ба да се вни ма ва во пре вен ци ја та, 
по себ но кај де ца та, ка де што од ед на 
обич на рес пи ра тор на ин фек ци ја, од 
еден оби чен ри нит мо же да се до бие 
и пнев мо ни ја во нај те шка фор ма.

█ Д-р Ми цев ска, вие сте ди ре ктор ка 
на За во дот за пре вен ци ја и ле ку ва-
ње на рес пи ра тор ни за бо лу ва ња во 
Оте ше во. Кој се мо же да се ле ку ва 
во тој За вод и ка ко па ци ен ти те да 
до би јат упат за та му?
МИ ЦЕВ СКА: На ши от За вод по стои и 
ра бо ти од 1980 го ди на. Има ме дол га 
тра ди ци ја и ние сме единс тве на здрав
стве на уста но ва за ре ха би ли та ци ја на 
рес пи ра то рен си стем во Ма ке до ни ја. 
Кај нас мо же да се ле ку ва се кој рес пи
ра то рен бо лен кој ве ќе имал хос пи та
ли за ци ја или не ко ја комп ли ка ци ја и 
да дој де ка ко про дол же но бол нич ко 
ле ку ва ње во Оте ше во. Ние има ме фи
зи ка лен трет ман за бол ни, ки не зи те
ра пи ја, веж би за ди ше ње, дре на жи, 
кон ди ци ски веж би, ин ха ла ции и дру ги 
ме то ди кои им ја по до бру ва ат со стој
ба та. За во дот овоз мо жу ва пре вен ци ја, 
ле ку ва ње и ре ха би ли та ци ја. Бол ни те 
од рес пи ра тор ни бо ле сти мно гу тро
шат, по себ но па ци ен ти те кои се бол ни 
од ХОББ (хро нич на оп стру ктив на бе
ло дроб на бо лест), бол ни те од аст ма, 
исто та ка, ко ри стат ска пи ле ко ви и 
цел та е да се на ма лат ни ви те по се ти 
кај до ктор. Нај бит но е да се на ма ли 
бро јот на хос пи та ли за ци и те и да се 
спре чи ин ва лид но ста на овие бол
ни. Упа тот се до би ва со пре по ра ка од 
кли ни ки те ка де што пре сто ју вал па
ци ен тот. Во пос лед ни ве го ди ни има 
но ви на, со но ви от За кон за здрав стве
на за шти та па ци ен тот мо же да дој де 
и пре ку ма тич ни от ле кар.

█ Зо што е од бра но Оте ше во, зо што 
ток му та му се из гра ди овој За вод?
МИ ЦЕВ СКА: Свет ски екс пер ти пре
по ра ча ле ту ка да се из гра ди овој За
вод би деј ќи ги ис пол ну ва си те кри
те ри у ми на Свет ска та здрав стве на 
ор га ни за ци ја (СЗО) за ле ку ва ње на 

рес пи ра тор ни бол ни. Има сред на 
над мор ска ви со чи на, бла го при јат
на кли ма, сту де ни ле та, бла ги зи ми, 
не ма го ле ми ва ри ја ции во тем пе
ра ту ра та, не ма ни ка кви ае ро за га
ду ва чи. Се на о ѓа на за пад ни от брег 
од Прес пан ско то Езе ро и има ка ра
кте ри стич на кли ма. Има су дир на 
ве тро ви кои ду ва ат од Ја дран ско, 
Јон ско, Сре до зем но Мо ре и од кон
ти нен та лен дел. Се сме та де ка тој 
су дир на ве тро ви те е на сре ди на на 
езе ро то. Кај нас до а ѓа ат нај те шко 
бол ни те па ци ен ти.

█ Се ле ку ва ли брон хи ти сот и да ли 
не из ле чен брон хи тис по не кол ку 
го ди ни мо же да се раз вие во не-
што дру го?
МИ ЦЕВ СКА: Акут ни от брон хи тис 
се ле ку ва. Хро нич ни от брон хи тис 
мо же да би де та ков со го ди ни, а мо же 
да пре ми не  и во ХОББ. Тоа е по те
шка со стој ба и но си со се бе и дру ги 
при друж ни бо ле сти. Се ка ра кте ри
зи ра со на ма лу ва ње на кис ло род во 
кр вта, те шко исфр ла ње на јаг ле род 
ди о ксид од бе ли те дро бо ви, на ру
шу ва ње на га со ви те. Овие бол ни се 
за вис ни од кис ло род и обич но има
ат хи пер тен зи ја, ди ја бет... Се га има 
мно гу до бри те ра пии.

█ Освен чи сти от воз дух, ка ква те-
ра пи ја е по треб на за да се из ле-
чат бо ле сти те на дол ни те диш ни 
па ти шта?
МИ ЦЕВ СКА: Па ци ен ти те не ги ле чи 
са мо воз ду хот, ту ку и те ра пи ја та е 
мно гу обем на и по комп лекс на. Тоа 
се ле ко ви од гру па та на брон хо ди ла
та то ри, кор ти ко сте ро и ди, ае ро со ли, 
ан ти би о ти ци. Ние да ва ме ин ха ла тор
на те ра пи ја ин ди ви ду ал но до зи ра на 
спо ред по тре би те на се кој па ци ент. 
Ко ри ста е мно гу го ле ма, ка ко што ќе 
од лу чат ле ка ри те спо ред на о ди те на 
бол ни от се да ва ат дре на жи, веж би за 
ди ше ње во се деч ка и во ле жеч ка по
лож ба, кон ди ци ски веж би, веж би за 
јак не ње на по мош на та рес пи ра тор на 
му ску ла ту ра, уче ње на пра вил но ди
ше ње со ди ја фраг ма та за да се зго ле
ми ка па ци те тот на бе ли те дро бо ви. 
Мно гу е ши рок ди ја па зо нот на трет
ма ни кај нас за бол ни те. Во пос лед но 
вре ме има тен ден ци ја на на ма лу ва
ње на ан ти би от ска та те ра пи ја, но 
тоа не мо же да се спро ве де кај си те 
бол ни. Тоа тре ба да би де пре по ра ка 
за ге не ра ци и те што рас тат, тие да 
раз ви јат иму ни тет, да не се на ру ши 
рам но те жа та во иму ни от си стем и 
по лес но да ги пре бро дат обич ни те 
рес пи ра тор ни за бо лу ва ња. █

Број ка та на бол ни те од 
рес пи ра тор ни бо ле сти на 
гор ни те и на дол ни те диш ни 
па ти шта е ре ал на, ду ри мо же 
да е и по го ле ма. Но, оваа број ка 
е мно гу ви со ка не са мо кај нас, 
ту ку и на свет ско ни во и се дол жи 
на за га ду ва ње то на жи вот на та 
сре ди на, на за га ду ва ње то на 
воз ду хот, ве ли др Ми цев ска

Наjмал ку три па ти го диш но  
во зра сен чо век до би ва на стин ка,  
а де ца та ду ри и до де сет па ти
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ИсториJа

Пр ва та же на во Гр ци ја осу де на на смрт од стра на на во ен суд

Пишува |  
д-р Ди ми тар Љо ров ски Вам ва ков ски

Мир ка Ги но ва
(19161946)

Во 1976 го ди на од то гаш ни те ма ке дон ски вла сти би ло 
пла ни ра но да би де по ста вен спо ме ник во при род на 
го ле ми на на ма ке дон ска та хе ро и на Мир ка (Ири на) Ги но ва. 
Спо ме ни кот тре ба ло да би де откри ен по по вод 
30го диш ни на та од смрт та на М. Ги но ва, до де ка нај по год на 
ло ка ци ја за спо ме ни кот се сме тал пар кот Же набо рец во 
Скоп је. Та ков спо ме ник во тој пер и од не бил по ста вен, а 
при чи ни те за тоа не ни се поз на ти. Спо менби ста на Ги но ва 
де нес има на град ско то ше та ли ште во Би то ла

М ир ка Ги но ва би ла ро де на во 1916 го
ди на во ма ке дон ско то се ло Ро си ло во, 
Во ден ско, во не по сред на бли зи на на 

Остров ско то Eзе ро. Таа рас те ла во мно гу дент но 
се мејс тво. Неј зи на та мај ка по чи на ла ко га Мир
ка има ла са мо две го ди ни, па та ка,  неј зи ни от 
та тко Кон ста дин одг ле дал шест де ца. По ра ди 
ло ша та еко ном ска си ту а ци ја де ца та на Ги но ви 
за вр ши ле са мо ос нов но обра зо ва ние, освен 
Мир ка, ко ја ја ис пра ти ле во учи тел ска та шко
ла во Ле рин. По ра ди по ли ти ка та на грч ка та 
др жа ва да го отеж ну ва вра бо ту ва ње то на Ма
ке дон ци те во др жав ни те ин сти ту ции, Мир ка 
по за вр шу ва ње то на шко лу ва ње то оста на ла 
без ра бо та. Ме ѓу тоа, таа во 1939 го ди на ус пе
а ла да до бие учи тел ско ме сто во Во ден ско кое 
ус пе а ла кра тко да го за др жи по ра ди по че то кот 
на Вто ра та свет ска вој на.

Со по че то кот на вој на та Мир ка се вра ти ла во 
сво е то род но ме сто, те шко под не су вај ќи ги 
оку па ци ја та и фа шиз мот. Иа ко уште пр ва та 
го ди на од оку па ци ја та се вклу чи ла во дви
же ње то на от по рот, таа се акти ви ра ла ду ри 

во 1943 го ди на, ко га ста на
ла дел од мла дин ски те ка дри 
на ЕПОН за во ден ски от ре он. 
Раз ви вај ќи се ка ко ре во лу ци о
нер, таа сѐ по ве ќе со зре ва ла и 
ка ко Ма ке дон ка, чув ству вај ќи 
де ка за сво јот на род тре ба да 
на пра ви не што по ве ќе. Та ка 
би ло и по ра ди ре во лу ци о
нер ни те тра ди ции во се ло то, 
по ја ва та и дејс тву ва ње то на 
Ма ке дон ска та ан ти фа ши-
стич ка ор га ни за ци ја (МАО) 
во неј зи но то се ло, ка ко и пр
ви те кон та кти на Мир ка со 
пар ти зан ски те одре ди на Кај
мак ча лан во сеп тем ври 1943 
го ди на. Неј зи ни те сом не жи 
де ка КПГ има ла не пра вил
на и дво лич на по ли ти ка кон 
„ма ке дон ско то пра ша ње“ 
се по твр ди ле со убис тво то на 
Пан де Џи ков и на дру ги ма ке
дон ски ко му ни сти и па три о
ти од се ло то Че ган, Во ден ско, 
од стра на на КПГ и ЕЛАС во 
октом ври 1943 го ди на, ка ко 
и со упор но то отка жу ва ње на 
ко му ни стич ка та пар ти ја да се 
сог ла си со фор ми ра ње то на 
чи сто ма ке дон ски еди ни ци на 
овој те рен.

Во ле то то 1944 го ди на со фор
ми ра ње то на ма ке дон ски от 
ба тал јон на Кај мак ча лан, 
Мир ка актив но аги ти ра ла 
ме ѓу ма ке дон ска та мла ди на 
што по го лем дел од неј зи ни те 

ре до ви да се вклу чи во еди
ни ци те на ба тал јо нот, а и са
ма та таа ба ра ла да со оруж је 
во ра ка да се прик лу чи кон 
во е на та гру па. Ко га доз на ла 
де ка ма ке дон ски от ба тал јон 
не бил рас пу штен ка ко што ба
ра ла КПГ, ту ку де ка исти от се 
упа тил во вар дар ски от дел на 
Ма ке до ни ја, неј зи на та ра дост 
би ла не из мер на. Во ја ну а ри 
1945 го ди на би ла фор ми ра
на та Тај на та ос ло бо ди тел-
на ма ке дон ска ор га ни за ци ја 
(ТО МО) во Во ден ско. Жел ба та 
на Мир ка да се прик лу чи кон 
оваа ор га ни за ци ја би ла огром
на. Та ка, во март 1945 го ди
на то гаш ни те грч ки вла сти 
ја по ста ви ле за учи тел ка во 
ма ке дон ско то се ло Крон це ле
во и пре ку Ван гел Ша мр да нов 
ста пи ла во кон такт со ра ко
водс тво то на ТО МО, ста вај ќи 
се це лос но на рас по ла га ње на 
ма ке дон ско то дви же ње. Пре
об ле че на за пар ти зан ски при
ли ки, Мир ка пој де по па тот на 
иле гал на та деј ност за ед но со 
дру ги иле гал ни ра ко во ди те ли 
на ТО МО, и вед наш за поч на ла 
со ор га ни за ци ска деј ност по 
ма ке дон ски те се ла во Мег
лен ско, Во ден ско и Остров ско. 
Неј зи на та по ја ва, убе ди тел
ност, ре ши тел ност, ги прив
ле ку ва ла Ма ке дон ци те ка ко 
маг нет. Таа ста на ла по им за 
бе страш ност и не у мор на де

но ноќ на деј ност. Би ла при ме на 
во Се кре та ри ја тот на Окруж но то 
ра ко водс тво на ТО МО, а во исто 
вре ме ста на ла пр ва се кре тар ка на 
АФЖ за Во ден ски от округ. Го ле ма 
би ла неј зи на та зас лу га за ма сов
на та вклу че ност на нај го лем дел 
од ма ке дон ско то на се ле ние во 
НОФ во тоа вре ме, а неј зи но то 
име ста на ло си но ним на истра
ен ре во лу ци о нер, ра ко во ди тел 
и бо рец.

Грч ки те вла сти пра ве ле огром ни 
на по ри да ја фа тат Мир ка би деј ќи 
зна е ле де ка ако ус пе ат во тоа, би 
му на не ле се ри о зен удар на ма ке
дон ско то дви же ње. Во тоа ус пе а ле 
на 6 ју ли 1946 го ди на, ко га, бла
го да ре ние на пре дав ство, грч ки 
вла ди ни еди ни ци ги оп ко ли ле 
ма лу број ни те еди ни ци на НОФ и 
ед на грч ка пар ти зан ска еди ни ца 
во мес но ста Ку са и Дол га Ли ва да, 
бли зу се ло то По чеп. Во су ди рот 
учес тву ва ле око лу 60 пар ти за ни, 
а од дру га та стра на има ло око лу 
400 вој ни ци. Пар ти зан ски те си ли 
од лу чи ле да се пов ле чат во пра
вец на се ло то Ста ро В’лко ја не во, 
но по ра ди не раз јас не ти окол но
сти гру па та се упа ти ла во дру га 
на со ка. Еден мал дел не ус пе ал да 
се изв ле че, ме ѓу кои се на о ѓа ла и 
Мир ка. Оваа гру па нај пр вин би ла 
од не се на во гра дот Во ден, ка де 
што би ле из ма чу ва ни на нај бру
та лен на чин. Но би деј ќи си те тие 
су ро ви из ма чу ва ња не го скр шил 
мо ра лот на овие хе рои, тие би ле 
од не се ни во гра дот Ени џеВар
дар, ка де на 25 ју ли би ло из ве де но 
су де ње во град ско то учи ли ште. 
На су де ње то по се бен ак цент се да
ло на ор га ни за ци ја та НОФ, би деј
ќи пет ми на од за ро бе ни те би ле 
чле но ви на таа ор га ни за ци ја. Тие 
би ле об ви не ти ка ко авто но ми
сти и „Бу га ри“. Си те акти ви сти 
на НОФ, осо бе но Мир ка Ги но ва, 
ги бра не ле прин ци пи те на ор га
ни за ци ја та, из ја ву вај ќи де ка НОФ 
прет ста ву ва ма ке дон ска ан ти фа
ши стич ка ор га ни за ци ја ко ја се бо
ри про тив грч ки от фа ши зам и се 
за ла га за на ци о нал ни и со ци јал ни 
пра ва, и де ка ма ке дон ски от на род 
бил ре шен до крај да ги ис пол ни 
сво и те ве ков ни иде а ли. Мир ка 
во те кот на од бра на та пред су дот 
из ја ви ла: 

„Ма ке дон ка сум и ве ру вам во КПГ, 
би деј ќи са мо таа пар ти ја ги прет-
ста ву ва жел би те на лу ѓе то во Гр-
ци ја и га ран ти ра за Ма ке дон ци те 
ед на кви пра ва со си те дру ги. Се 
бо рев про тив Гер ман ци те... и се га 
сум гор да де ка уми рам, би деј ќи се 
бо рев про тив но ви те оку па то ри“.

За луд ни би ле ин тер вен ци те на го лем 
број ан ти фа ши стич ки ор га ни за ции 
од Евро па, и пар ла мен тар ни гру пи од 
Анг ли ја, Ита ли ја, Фран ци ја и дру ги 
зем ји да се пре и на чи смрт на та пре
су да на Мир ка во дру га каз на, ме ѓу
дру го то и за тоа што не се па ме те ло 
во грч ка та исто ри ја же на да би де 
осу де на од во ен суд. Но ма ке дон ско то 
по тек ло на Мир ка би ло пре суд но таа, 
за ед но со шест дру ги акти ви сти, да 
би де осу де на на смрт, до де ка дру ги те 
две же ни (со грч ко по тек ло) до би ле 
по ве ќе го диш ни за твор ски каз ни.

Но ќта на 25 кон 26 ју ли 1946 
го ди на си те осу де ни прет чув
ству ва ле де ка на ско ро ќе би дат 
ек зе ку ти ра ни. Во ра ни те зо ри на 
26 ју ли би ле од не се ни над вор од 
Ени џеВар дар, до гро би шта та, 
ка де што ги оче ку вал стре лач
ки одред. Си те осу де ни, на че ло 
со Мир ка, не доз во ли ле да им 
би дат вр за ни очи те, а исто та ка 
ја од би ле и мо ли тва та од грч
ки све ште ник. За це ло то вре ме 
до де ка се под го тву ва ла сце на та 
за ег зе ку ци ја и сѐ до мо мен тот 
ко га кур шу ми те не им го од зе
ле пос лед ни от здив, тие пе е ле 
ре во лу ци о нер ни пес ни. Та кво
то др же ње ги ска ме ни ло си те 
при сут ни на стре ла ње то. Еден 
од нив му на пи шал тро га тел но 
пис мо на неј зи ни от та тко, во 
кое со гор дост му на пи шал за 
хе рој ски от став на Мир ка, со ко ја 
тре ба ло да се гор дее ка ко та тко: 

„Ви че сти там за ќер ка та што 
сте ја ро ди ле. Ја пре срет на 
смрт та со нас ме вка на ус ни те, 
сме ло, пе еј ќи и си те при сут ни 
се за чу див ме. Во 5.30 ча сот ѝ се 
доб ли жив и ја пра шав да ли са
ка не што да им на пи шам на ро-
ди те ли те. А таа ми ре че – ’Ако 
са ка те, пи ше те му го на та тко 
ми след но то: Уми рам за не што 
во што ве ру вам со се та ду ша, 
ка ко чес на, а не ка ко не чес на, 
за по до бар жи вот на дру ги те, 
а не за мо јот‘. Бе ше чу дес на, 
ни ту пред смрт та не по ка жа 
ма ло душ ност. А исто та ка и 
дру ги те шест ми на, но најм но-
гу таа. Не ви ги пи шу вам овие 
збо ро ви за да ја по фа лам ва-
ша та ќер ка, ту ку ја из ло жу вам 
са мо ви сти на та што ја ви дов. 
Ве поз дра ву вам јас, еден вој-
ник ко го долж но ста го на те ра 
да при сус тву ва на овој жа лен 
чин и ја имав жел ба та да ви ги 
на пи шам пос лед ни те збо ро ви 
на не за бо рав на та Ири на, на си
те поз на та ка ко Мир ка...“

Пров ла ди ни те грч ки вес ни ци на 
27 ју ли 1946 го ди на ја пре не ле 
ве ста за стре ла ње то на се дум
те ми на осу де ни, по твр ду вај ќи 
го нив но то хе рој ско др же ње и 
ви сок мо рал, а по себ но на „учи-
тел ка та Ири ни Ги ни“. █

Спомен-бистата на Мирка Гинова  
во Битола
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Култура

1
Аламут

Владимир
Бартол

2
Белгискиот 
лавиринт
Херт Фан  
Истандал

3
Градината на  

вечерните магли
Тан 

Тван Енг

4
Заканата 
Мефисто
Е.В.Симор

 5
Вистинската 

приказна за клубот 
Билдерберг

Даниел 
Естулин

КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
[  АНТОЛОГИЈА  ]

ПОЈДОВНА ТОЧКА

Како да се премости мигот 

што севезден безмилосно ја краде 

зората на нашето препознавање 

без кое, просто, не е можно 

вистински да се одгатне радоста 

со која верно ја откриваме сликата 

на нашите заборавени спомени

В недоглед ни се отвора светот 

нашите мисли ги ткае потсетот 

на единствената надеж во 

добрувањето во кое сè уште може 

да се верува иако сè потешко 

може да се замисли кога видно ја 

скусува далечината меѓу плодот и 

недостижноста

Затоа ништо не може да се спореди 

со возбудливите враќања во 

детството со кое ние недвојбено 

ја посведочуваме папочната врска 

со животот и длабоката верност 

кон тлото кон единствениот и 

неповторлив јазик на сопственото 

постоење

Низ него, јасно, поблиску 

стигнуваме до вистинските зборови 

од гласовите што нè обзеле со 

восхит безвремен и сраснат во 

одразот сопствен од чии воздишки 

безброј пати безпоговорно ни се 

отсликува мерата појдовната точка 

на изговореното Сега
 

ПРЕ МИ Е РА НА ДО КУ МЕН ТАР НИ ОТ ФИЛМ „ЖИ ВО ТИ ШТЕ“

До ку мен тар ни от филм „Жи во ти ште“, филм ски пор трет на про
фе со рот и ре жи сер Вла до Цве та нов ски, а во ре жи ја на не го ви от 
син Ан дреј Цве та нов ски, пре ми ер но бе ше при ка жан  на Ака дем
ска та сце на на Фа кул те тот за драм ски умет но сти во Скоп је.

Би то ла во сво е то бо га то пор т
фо лио на „свои“ умет ни ци го 
вбро ју ва и чо ве кот ко му му го 

по све ту ва ме овој те а тар ски епи таф, 
ре жи се рот Вла де Цве та нов ски, кој 
со сво ја та по е ти ка на сво е вид на 
те а тар ска авант гард по ја ва оста ви 
не из бриш ли ва тра га во нај го ле ми
от ам фи те а трум фла ви ум, жи во
ти ште то, ка ко што тој са ми от го 
име ну ва ше чо ве ко ви от пре стој на 
зем ја та, пи шу ва Ан дреј Цве та нов
ски, син на Вла де Цве та нов ски, во 
нај а ва та за до ку мен тар ни от филм.

Ко га ќе ми го по ста ват кли ше пра
ша ње то „ка ко го за са ка те а та рот“, и 
не мам не кој кон кре тен од го вор. Са
мо знам де ка пр ви от по им за те а тар 
за ме не бе ше Би тол ски от те а тар. 
Пр ви те сли ки вре жа ни во мо ја та 
ме мо ри ја се по вр за ни со прет ста
ви те што та тко ми, Вла до Цве та
нов ски, ги соз да ва ше во те а та рот.

Ле тот на со ко лот што во клу нот 
го но се ше ста ре цот од „Под зем на 
ре пуб ли ка“, ма гич ни от ам би ент во 
кој се игра ше пре ми е ра та на „Без
бог“ на Ка нео во Охрид, сце ни те со 
рит мич ко ме се ње во „Нотр фам“, 
кои уште ми одѕ во ну ва ат во гла
ва та, ми ри сот на пор то ка ли те и 
мо но ло гот на Со ња Ми хај ло ва во 
„До мот на Бер нар да Ал ба“, ми стич
ни те кр сто ви од ја жи ња и ста ме на
та по ја ва на Пе тар Мир чев ски ка ко 
Во ланд во „Мај сто рот и Мар га ри та“, 
ви зу ел ни те из во ри што бли ка ат во 
„Еван ге лие по сен ки те“, прет ста ва, 
чи ја што ос но ва се ре мекде ла од 
свет ско то сли карс тво втка е ни во 
бо го мил ска та ми то ло ги ја, ко ла жот 
од нај бит ни те сце ни од Че хов со
ста ве ни во еден ма ги чен мо за ик во 
„Тре ти от чин“, па дот на Бо шко Бо за
џи ев ски ка ко Але ксан дар Сим сар во 
„Ос мо то свет ско чу до“, нај точ ни от 
ка стинг на све тот за Дон Ки хот и 
Сан чо Пан са во бра ву роз ни те кре
а ции на Ки рил Ри сто ски и на Пе тар 

Филм ски пор трет на Вла до Цве та нов ски 
од не го ви от те а тар ски нас лед ник

Мир чев ски во прет ста ва та „Дон Ки
хот од Ла Ман ча“.

Тие сли ки оста ну ва ат вре жа ни во 
мо ја та ме мо ри ја ка ко пов ле че ни 
сли ки на кои и денде нес се се ќа
вам. Ко га по рас нав и ко га ги гле дав 
сним ки те од ста ри те прет ста ви на 
Би тол ски те а тар ја раз брав го ле
ми на та на тие прет ста ви, но тоа 
ни ко гаш не ма да го над ми не искон
ско то чув ство ка ко овие сли ки што 
бле ска ат во мо ја та ме мо ри ја.

Прет ста ви те што беа соз да ва ни во 
Би тол ски от те а тар, а беа по вр за ни 
со мо ја та фа ми ли јар на исто ри ја, 
не са мо што оста ну ва ат вре жа ни, 
ту ку и на ос нов но то ни во го одре
ди ја мо јот пат во оваа про фе си ја и 
ја одре ди ја мо ја та од лу ка и за ме не 
те а та рот да ста не жи во тен пат.

За тоа се ос ме лив ме да на пра ви ме 
до ку мен та рен филм, кој збо ру ва за 
прет ста ви те во Би тол ски от те а тар 
на Вла до Цве та нов ски, но и за не го 
ка ко чо век, ре жи сер, при ја тел, те
а тар џи ја и вљу бе ник во сѐ што е 
уба во, на пи ша Ан дреј Цве та нов ски. 
█ (Н.П.)

  

МАРСОВЕЦОТ
THE MARTIАN

Заработка: 11.700.000 $

Жанр: авантура
Режија: Ридли Скот

Актери: Мет Дејмон,  
Џесика Честејн,  

Кристен Вилг

ДА СЕ НАЕЖИШ
GOOSEMBUMPS

Заработка: 9.900.000 $

Жанр: авантура
Режија: Роб Летерман

Актери: Џек Блек,  
Дилан Минет,  

Одеја Раш

МОСТОТ НА ШПИОНИТЕ
BRIDGES OF SPIES

Заработка: 8.400.000 $

Жанр: драма
Режија: Стивен Спилберг

Актери: Том Хенкс,  
Марк Риленс,  

Ален Алда

ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2
HOTEL TRANSYLVANIA 2

Заработка: 5.900.000 $

Жанр: анимиран филм
Режија: Генди Тартаковски

Актери: Адам Сендлер,  
Енди Самберг,  
Селена Гомез

ПОСЛЕДНИОТ  
ЛОВЕЦ НА ВЕШТЕРКИ

THE LAST WITCH HUNTER

Заработка: 5.200.000 $

Жанр: акција
Режија: Брик Ајснер

Актери: Вин Дизел,  
Рози Лесли,  

Илaја Вуд

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

„Моќта на музиката“ е 
дело на Оскар Кокошка 
(18861980), австриски 
артист, поет и драматург, 
кој е најпознат по негови
те моќни експресионис
тички портрети и пејза
жи. За време на Втората 
светска војна германски
от систем ги забранил 
неговите дела. 

Неговите изложби често 
оделе заедно со тие на 
Климт и на Шиле. Тој е 

„Моќта на музиката“ на Оскар Кокошка

Тодор Чаловски (1945-2015)) основач на Слободна лига 
за култура, формирана во 
Лондон во 1939 година, 
пред самиот почеток на 
Втората светска војна. █
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„Три де на во сеп тем ври“, де би
тант ски от игран филм на Да ри јан 
Пе јов ски во про дук ци ја на „Скоп је 
филм сту дио“, на 12 но ем ври ќе ја 
до жи вее ма ке дон ска та пре ми е ра ка
ко филм од офи ци јал на та се лек ци ја 
на го ди наш но то из да ние на Фе сти
ва лот на европ ски филм „Си не дејс“. 
До се га фил мот е при ка жан на 39. 
Филм ски фе сти вал во Мон тре ал 
и на 51. Ин тер на ци о на лен филм
ски фе сти вал во Чи ка го, два го ле
ми свет ски фе сти ва ла, а нај а ве но е 
учес тво на уште не кол ку фе сти ва ли 
во Евро па.

„Три де на во сеп тем ври“ е пси хо
ло шки три лер, во кој два та глав ни 
жен ски ли ка, пре ку ме ѓу себ ни от 
од нос ги раз о ткри ва ат сво и те тај ни 
и тра у ми. Бе гај ќи од сво е то ми на то, 
Ма ри ка ја за поз на ва Ја на, ко ја па
ту ва кон ку ќа та од сво е то дет ство, 
сме сте на во изо ли ран пла нин ски 

крај. Тоа е со вр ше но за сол ни ште 
за Ма ри ка, сѐ до де ка не се по ја ви 
ло кал ни от по ли ца ец Генц, кој ќе 
пот тик не сом неж за ви стин ски те 
на ме ри нa две те же ни.

Уло ги те ги тол ку ва ат: Ире на Ри-
стиќ, Кам ка То ци нов ски, Адем 
Ка ра га, Ми ли ца Сто ја но ва, Са ла-
е тин Би лал, Ки рил Ко ру нов ски, 
Але ксан дар Ми киќ, Го ран Три-
фу нов ски, Фа тос Кр је зиу, Мен-
тор Зим бе рај, Бле рим Че ри чи.

Сце на ри о то го на пи шаа Да ри јан 
Пе јов ски и Игор Ива нов, ди ре ктор 
на фо то гра фи ја е Ди мо По пов, 
Але ксан дар Пе јов ски е ком по
зи тор на ори ги нал на та му зи ка, 
мон та жа та е на Вла ди мир Пав лов
ски, ди зај нот на зву кот се на Игор 
По пов ски, сце но граф е Сне жа на 
По ња виќ  Му ча, ко сти мо гра фи
ја та е на Еми ли ја Ива нов ска  Ата
на сов ска, шмин ка та е на Си мо на 
Ри стев ска. Про ду цент на фил мот 
е То ми Сал ков ски.

„Три де на во сеп тем ври“ е ко про
дук ци ја ме ѓу „Скоп је филм сту дио“ 
и „Ико не сту дио“ од Ко со во, а про
е ктот бе ше под др жан од Аген ци ја
та за филм на РМ и од Ко сов ски от 
сни ма тел ски цен тар. Сни ма ње то 
го по мог наа по ве ќе ин сти ту ции од 
зем ја ва, со што овоз мо жи ја не го во 
ус пеш но комп ле ти ра ње во сог лас
ност со по ста ве ни те пла но ви.

Поч ну вај ќи од 12 но ем ври, „Три де на 
во сеп тем ври“ ќе се при ка жу ва во 
рам ки те на ре дов ни от ре пер то ар 
на ки на та во Скоп је и во гра до ви те 
низ Ма ке до ни ја.

█ „Три де на во сеп тем ври“ има ше 
свет ска пре ми е ра на Фе сти ва лот 
во Мон тре ал, а по тоа се при ка жа 
и на Ин тер на ци о нал ни от фе сти-
вал во Чи ка го. Тоа се два свет ски 
фе сти ва ла. Воз бу де ни ли сте пред 
ма ке дон ска та пре ми е ра на „Си не-
дејс“? Има те ли тре ма?
ПЕЈОВСКИ: Се ка ко де ка имам. Ова 
е, се пак, ма ке дон ски филм и мно гу 

е важ но да ко му ни ци ра со до
маш на та пуб ли ка. При е мот во 
Мон тре ал и во Чи ка го бе ше од
ли чен, се на де вам де ка ќе би де 
та ка и кај нас.

█ „Три де на во сеп тем ври“ е 
Ваш де би тант ски филм. Ве 
па ме ти ме по кра тки те ос-
тва ру ва ња та ка ко „ 409“ и 
„Опе ра“ од ом ни бу сот „Скоп је 
ре микс“. Кол ку бе ше пре диз-
вик да се ра бо ти пр ви от дол-
го ме тра жен филм? Кол ку е 
по и на ков од кра тка та фор ма?
ПЕЈОВСКИ: Раз ли ка та е огром
на. Уба ви на та во кра тки от 
филм е што бр гу се до а ѓа до 
ре зул та тот, про це сот е по кра
ток, сти хи ен. Дол го ме траж ни
от филм е долг, ис цр пу вач ки 
про цес, кој ба ра тр пе ние и 
истрај ност. Мо же би „твр дог
ла вост” е ви стин ски от збор.

█ На ја ва та за фил мот е ка мер-
на при каз на, ко ја низ суд би-
на та на две же ни збо ру ва за 
од маз да та. Мо же ли да ни ка-
же те не што по ве ќе за што се 
рас ка жу ва во фил мот?
ПЕЈОВСКИ: „Три де на во сеп
тем ври” е при каз на за две со
се ма раз лич ни же ни: Ед на та 
бе га од ми на то то, дру га та е на 
пат да се со о чи со сво е то. По 
игра на суд би на та, при си ле ни 
се да си по мог нат ед на на дру га 
и откри вај ќи ги сво и те тај ни, 

сфа ќа ат де ка, мо же би, и не се 
тол ку раз лич ни. Ста ну ва збор 
за филм што до пи ра до три
лер, жанр што не е својс твен 
за на ша та ки не ма то гра фи ја, но 
сме там де ка ток му по ра ди тоа 
ќе би де осве жу ва ње за на ша та 
пуб ли ка.

█ Уште на пр ва та кла па на же-
лез нич ка та ста ни ца во Дра че-
во нај а ви те де ка сце на ри о то 
за фил мот е ра бо те но со до-
ктор по сце на ри ја, а фил мот 
е под го тву ван три го ди ни. 
Кол ку Ви по мог на ра бо та та 
со до кто рот по сце на ри ја?
ПЕЈОВСКИ: Врз ос но ва на еден 
мој кон цепт, Игор Ива нов и јас 
ја на пи шав ме пр ва та вер зи ја 
на сце на ри о то пред три го ди
ни и от то гаш до се га, при каз
на та мно гу со зреа и се про чи
сти. Ан га жи ра ње то до ктор по 
сце на ри ја е ре дов на пра кти
ка се ка де и, на не кој на чин, е 
со ста вен дел од про це сот на 
пи шу ва ње. Во на ши от слу чај, 
Франц Ро ден кир хен бе ше вклу
чен во фи нал на та фа за, ко га 
ве ќе ра бо тев ме на фи не си те. 
Пра ктич но, до бив ме ед на „не
за вис на екс пер ти за“ за тоа што 
сме го сра бо ти ле и се ка ко де ка 
по мог на во крај ни от ре зул тат.

█ Ка ква фе сти вал ска ид ни на 
му пред ви ду ва те на „Три де на 
во сеп тем ври“?

Уба ви на та во кра тки от филм е што бр гу се до а ѓа до 
ре зул та тот, про це сот е по кра ток, сти хи ен. Дол го ме траж-
ни от филм е долг, ис цр пу вач ки про цес, кој ба ра тр пе ние и 
истрај ност. Мо же би „твр дог ла вост” е ви стин ски от збор, 
ве ли во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ ре жи се рот Пе јов ски со 
чиј што де би тант ски филм се отво ра го ди наш но то из да ние 
на Фе сти ва лот за европ ски филм „Си не дејс“ во Скоп је

По треб на е твр дог ла вост за да се сни ми дол го ме тра жен филм

СО ДЕБИТАНТСКИОТ ФИЛМ НА ДАРИЈАН ПЕЈОВСКИ СЕ ОТВОРА ГОДИНАШНИОТ „СИНЕДЕЈС“

ПЕЈОВСКИ: Фил мот до се га ве ќе има учес тво 
или по ка на за шест фе сти ва ли, што е од ли
чен по че ток. По Мон тре ал и Чи ка го, „Три 
де на во сеп тем ври” е во офи ци јал на кон ку
рен ци ја во „Кот бус“ и на на ши от „Си не дејс“. 
По ка нет е уште на два фе сти ва ла во те кот 
на но ем ври. Ако про дол жи ва ка, ќе има ме 
при лич но ус пе шен фе сти вал ски жи вот.

█ На кој сле ден про ект ра бо ти те? Што е 
во план?
ПЕЈОВСКИ: Би са кал што по бр гу да вле зам 
во сле ден про ект. Ова искус тво ми ја по твр ди 
љу бо вта кон фил мот и ед вај че кам да сни мам 
пак. Ве ќе имам раз ви ен кон цепт на кој ќе му 
се по све там вед наш по пре ми е ра та. █
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█ Оваа го ди на Ин сти ту тот за со-
ци о ло шки и по ли тич ко–прав ни 
истра жу ва ња, еди ни ца во рам ки на 
Уни вер зи тет „Св.Ки рил и Ме то диј“ 
во Скоп је, од бе ле жу ва 50-го ди шен 
ју би леј. Ка ко прв чо век на ин сти-
ту ци ја та ка же те ни не што по ве ќе 
за оваа еди ни ца на Уни вер зи те тот 
„Св. Ки рил и Ме то диј“?
Борота-Поповска: Сѐ поч на да леч на
та 1965 го ди на со Од лу ка на Уни вер
зи тет ски от со вет на Уни вер зи те тот 
„Св. Ки рил и Ме то диј“ во Скоп је, ко га 
е фор ми ран Ин сти ту тот за со ци о ло
шки и по ли тич коправ ни истра жу ва
ња со не кол ку глав ни за да чи: на уч но 
да ги про у чу ва со ци о ло шки те и по ли
тич коправ ни те по ја ви во зем ја та; да 
ра бо ти на усо вр шу ва ње на на уч ни те 
ка дри и да под го тву ва на у чен подм
ла док за ра ди нив но ос по со бу ва ње за 
са мо стој на на уч на ра бо та; да обез
бе ду ва на ста ва од си те сте пе ни по 
оп штес тве ни на у ки; да из да ва пуб ли
ка ции и да раз ви ва се стра на на уч на 
со ра бо тка со со од вет ни те уста но ви, 
ор га ни за ции и по е дин ци во зем ја та 
и во странс тво.

█ Ко ја е ми си ја та на Ин сти ту тот?
Борота-Поповска: Ин сти ту тот во 
те кот на сво е то пет де це ни ско по сто
е ње, ка ко дви га тел на со вре ме на та 
на уч на мис ла, ус пеш но и во кон ти
ну и тет ја ос тва ру ва сво ја та ми си ја 
и глав ни те це ли и за да чи по ра ди 
кои е ос но ван, при тоа соз да вај ќи 
мно гу број ни ге не ра ции до маш но и 
ме ѓу на род но афир ми ра ни на став но
на уч ни и со ра бот нич ки ка дри, кои со 
ви со ко ни во на про фе си о нал ност и 
по све те ност низ го ди ни те го да ва
ат сво јот ли чен при до нес за раз вој 
на на у ка та и ви со ко то обра зо ва ние, 
збо га ту ва ње на струч на та и на уч на
та ли те ра ту ра од по драч је то на оп
штес тве ни те на у ки, ка ко и за на уч но 
и про фе си о нал но ос по со бу ва ње и 
усо вр шу ва ње на подм ла до кот. Пре ку 

ни за пот тик на ти и отво ре ни истра
жу вач ки проб ле ми и пра ша ња, спро
ве де ни на уч но ап ли ка тив ни истра
жу вач ки про е кти и екс пер ти за та 
на сво и те вра бо те ни, Ин сти ту тот 
е не по сре ден учес ник во упра ву ва
ње то, уна пре ду ва ње то и раз во јот 
на со ци о е ко ном ски те со стој би во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ко ја во пос
лед ни те пе де сет го ди ни се со о чу ва 
со мно гу број ни и раз но вид ни про
ме ни, ри зи ци и пре диз ви ци.

█ Во рам ки те на сво е то дејс тву ва-
ње со ра бо ту ва те со мно гу број ни 
јав ни ин сти ту ции, гра ѓан ски от 
се ктор , ка ко од зем ја ва та ка и од 
странс тво. Ка кви се искус тва та од 
до се гаш на та со ра бо тка?
Борота-Поповска: Со сво е то дол го
го диш но дејс тву ва ње, ос тва ре ни те 
ре зул та ти, вос по ста ве на та плод на 
со ра бо тка со мно гу број ни ин сти ту
ции (од јав ни от, при ват ни от и од гра
ѓан ски от се ктор) во зем ја та и над вор 
од неа, ка ко и со пре стиж ни ви со
ко о бра зов ни и на уч ни ин сти ту ции, 
Ин сти ту тот не сом не но прет ста ву ва 
акти вен член на оп штес тво то, но и 
на по ши ро ка та ака дем ска за ед ни ца.
Најп лод на ме ѓу на род на со ра бо тка 
Ин сти ту тот ос тва ру ва со Хо ланд
ски от ин тер на ци о нал ин сти тут за 
ме наџ мент – Ма стрихт, Уни вер зи те
тот во Лин колн – Не бра ска, САД, ГФК 
– Бри сел, Сор бо наПа рис, Ви со ка та  
Шко ла за Обу ка на Ад ми ни стра ци ја 
, Па рис , Фран ци ја,  Уни вер зи те тот 
во Салц бургАв стри ја, Уни вер зи те
тот во Оло мо уцЧе шка и дру ги. Оваа 
со ра бо тка се ос тва ру ва пре ку де фи
ни ра ње и ре а ли за ци ја на за ед нич ки 
на уч ни про е кти, ор га ни зи ра ње за ед
нич ка пост дип лом ска на ста ва, ор га
ни зи ра ње за ед нич ки на уч ни со би ри 
и раз ме на на из да ни ја и пуб ли ка ции, 
се ми на ри и сл.

█ Но, пред сѐ, тре ба да се истак не 
и на уч но и стра жу вач ка та деј ност. 
Таа во из ми на ти ве 50 го ди ни се 
од ви ва ла на по ве ќе по ли ња?

Борота-Поповска: На уч но и стра жу
вач ка та деј ност на Ин сти ту тот се 
ба зи ра врз етич ност, ори ги нал ност, 
ино ва тив ност и ин тер дис цип ли нар
ност во из бо рот на истра жу вач ки те 
ме то ди и тех ни ки, кои се ко гаш би ле 
во че кор со нај но ви те на уч ни гле ди
шта, ди ле ми, соз на ни ја и до стиг ну ва
ња. На уч но и стра жу вач ка та ра бо та на 
Ин сти ту тот во овие пе де сет го ди ни 
се од ви ва во: со ци о ло ги ја, по ли ти ко
ло ги ја, пра во, ор га ни за ци ски на у ки 
(ме наџ мент), ко му ни ко ло ги ја, ка ко 
и опре де лен број ин тер дис цип ли
нар ни истра жу ва ња. Во из ми на ти те 
го ди ни Ин сти ту тот има ре а ли зи ра но 
по ве ќе од 500 на уч но и стра жу вач ки 
фун да мен тал ни, раз вој ни и ап ли ка
тив ни про е кти. Ин сти ту тот осо бе но 
се пре поз на ва со про е ктот „Јав но мис
ле ње“, кој се ре а ли зи ра во кон ти ну
и тет ед наш го диш но во из ми на ти те 
де це нии. Тен ден ци ја та на Ин сти
ту тот за со ци о ло шки и по ли тич ко
прав ни истра жу ва ња отсе ко гаш би ла 
истра жу ва ња та да би дат во на со ка 
на  про у чу ва ње на стру кту рал ни те 
про ме ни, гло бал ни те оп штес тве ни 

од но си и усо вр шу ва ње на ме то до ло
ги ја та на на уч но и стра жу вач ка та ра
бо та. Во за вис ност од ди на ми ка та на 
оп штес тве ни те про ме ни и про це си, 
фо ку сот на Ин сти ту тот се про ши ру ва 
кон но ви по драч ја и те ми  акту ел ни 
за на уч на та мис ла и за вкуп ни от оп
штес твен раз вој на зем ја та.

█ Обра зо ва ни е то е ед на од глав ни те 
за да чи на Ин сти ту тот за со ци о ло-
шки и по ли тич ко-прав ни истра-
жу ва ња. Ка же те ни не што по ве ќе 
за тоа?
Борота-Поповска: Ед на од глав ни те 
за да чи на Ин сти ту тот за со ци о ло шки 
и по ли тич ко–прав ни истра жу ва ња со 
са мо то ос но ва ње во 1965 го ди на е „да 
обез бе ду ва на ста ва по оп штес тве ни 
на у ки од си те сте пе ни“, па от та му 
обра зов на та деј ност на Ин сти ту
тот има на ви сти на дол го го диш на 
тра ди ци ја и го лем при до нес за ви
со ко то обра зо ва ние во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја.  Пр ви те пост дип лом ски 
сту дии се отво ре ни во 1967 го ди на. 
Ин сти ту тот во кон ти ну и тет ги сле
ди нај но ви те  трен до ви во на у ка та 

и обра зо ва ни е то и е во тек со раз
во јот на на уч ни те дис цип ли ни, при 
што по себ но вни ма ние по све ту ва на 
ин тер дис цип ли нар но ста и комп ле
мен тар но ста на пост дип лом ски те 
про гра ми во од нос на по тре би те на 
па за рот на тру дот. Ква ли те тот на 
ви со ко о бра зов на та деј ност на Ин
сти ту тот, пак, се сог ле ду ва пре ку 
ин те ре сот за обра зов ни те про фи
ли, од нос но сту ди ски те про гра ми од 
втор и трет цик лус на уни вер зи тет
ски сту дии. До се га се ор га ни зи ра ни 
пост дип лом ски сту дии од по ве ќе на
уч ни об ла сти, а де нес, Ин сти ту тот 
ну ди ед но го диш ни и две го диш ни 
сту ди ски про гра ми од втор цик лус 
на уни вер зи тет ски сту дии. Изра зе но 
во бро е ви, на сту ди ски те про гра ми 
на Ин сти ту тот до се га до кто ри ра ле 
вкуп но 182 до кто ри на на у ки.

█ За ва ка обем на актив ност е не оп-
хо ден тим што ќе има мо тив, жел ба 
и вол ја за на уч ни зна е ња, истра-
жу ва ња...
Борота-Поповска: Ин сти ту тот отсе
ко гаш мо жел да се по фа ли со ин тер

дис цип ли нар но ста на сво јот на у чен 
ка дар, кој за раз во јот и за ос тва ру ва
ње то на на уч но и стра жу вач ка та ра
бо та е од при мар но зна че ње. За да се 
би де и оп ста не во на у ка та по тре бен 
е го лем мо тив, отво рен дух и љу бов 
кон зна е ње то. Ова се вред но сти што 
на ши те вра бо те ни ги спо де лу ва ат 
и ка ко ре зул тат на ва ква та по све
те ност, Ин сти ту тот во из ми на ти те 
го ди ни има ре а ли зи ра но мно гу број
ни истра жу ва ња и ана ли зи во по ве ќе 
на уч ни об ла сти. Во го ди на та во ко ја 
го од бе ле жу ва ме пе де се тго диш ни от 
раз вој на Ин сти ту тот, на став но на
уч ни от и со ра бот нич ки от ка дар се 
со ста ве ни од: осум ре дов ни про фе
со ри, трој ца во нред ни про фе со ри , 
че тво ри ца до цен ти , еден аси стент. 
Ка ко над град ба и усо вр шу ва ње за 
ид ни на та и ка ко за вет за след ни те 
ге не ра ции, ми си ја та на Ин сти ту тот 
го при фа ќа пре диз ви кот да ста не 
врв на на уч но и стра жу вач ка и ви со ко
о бра зов на ин сти ту ци ја во ре ги о нот, 
цен тар на из во нред ност и рам но пра
вен парт нер во европ ска та истра жу
вач ка мре жа. █

Мир jа на Бо ро та - По пов ска:

Пре ку ни за пот тик на ти и 
отво ре ни истра жу вач ки 
проб ле ми и пра ша ња, спро-
ве де ни на уч но ап ли ка тив ни 
истра жу вач ки про е кти и екс-
пер ти за та на сво и те вра бо те-
ни, Ин сти ту тот е не по сре ден 
учес ник во упра ву ва ње то, 
уна пре ду ва ње то и раз во јот 
на со ци о е ко ном ски те со стој-
би во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
ко ја во пос лед ни те пе де сет 
го ди ни се со о чу ва со мно гу-
број ни и раз но вид ни про-
ме ни, ри зи ци и пре диз ви ци, 
ве ли Бо ро та По пов ска

По ло ви на век сме дви га тел  
на со вре ме на та на уч на мис ла

ЖИВОТ  |  ИНТЕРВJУ

Разговараше | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

ЗНА ЧЕН ЈУ БИ ЛЕЈ НА ИН СТИ ТУТ ЗА СО ЦИ О ЛО ШКИ И ПО ЛИ ТИЧ КО-ПРАВ НИ ИСТРА ЖУ ВА ЊА
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Лион станува значаен во 16 век пред новата ера како 
главен град на Галите. За време на Француската револуција 
го нарекуваат „град без име“, што претставувало казна 
заради монархистичката определеност на жителите. По 
разурнувањето за време на револуцијата, Наполеон го 
заживува градот, а веќе во Втората светска војна Лион 
станува „француска престолнина на отпорот“

Пишува | Ја на Јо си фо ска

Посебен француски дух

Кога ќе се спомене Франција, 
најпрво помислуваме на 
вино, добра храна, луксуз, 

мода и едноставно, на убави
на. Кога ќе кажеме Франција 
помислуваме и на најголемите 
светски имиња од уметноста 
и од книжевноста, но и на ре
волуција, слобода и на некои 

од најважните историски и по
литички моменти. Ако веќе сте 
го посетиле Париз, несомнено 
најстереотипниот симбол на 
досега наведеното, време е да 
го посетите Лион.

Втор по големина и значење, 
овој прекрасен град лежи на 
две реки, Рона и Сона. Лион е 
седиште на меѓународната по
лициска организација Интер
пол и центар на француската 
гастрономија. Познат по свои
те историски и архитектонски 
знаменитости, од кои повеќето 
се наоѓаат на листата за заштита 
на светски богатства на УНЕСКО, 
Лион претставува комбинација 
на древна историја и на најмо
дерни настани.

За патување до Лион најдобро 
е да ги искористите авионските 
летови. Цената на билетите е 
различна, но претежно се движи 
од 250 евра па нагоре.

Од галска престолнина до прес
толнина на францускиот отпор
Лион го основале Римјаните во 
43 година пред новата ера. Све

тото римско царство го освоило 
во 1032 година, а француски
те трупи во 1310 година. Лион 
станува значаен во 16 век пред 
новата ера како главен град на 
Галите. За време на Француската 
револуција го нарекуваат „град 
без име“, што претставувало 
казна заради монархистичката 
определеност на жителите. По 
разурнувањето за време на рево
луцијата, Наполеон го заживува 
градот, а веќе во Втората светска 
војна Лион станува „француска 
престолнина на отпорот“.

Стариот Лион е ремекдело на 
ренесансата во Франција. Тој оп
фаќа три квартови: Сент Жорж, 

Сент Жан и Сент Пол. Плошта
дот Сент Жан е појдовната точка 
за обиколка на стариот дел на 
Лион. Покрај фонтаната која 
го носи името на овој спасител 
стои импозантната црква „Све
ти Жан“, започната во 12 век во 
романтичен стил, завршена три 
века подоцна со величенствена 
фасада и во готски стил. Тука се 
наоѓа и голем астрономски ча
совник, чудо на механиката, кој 
ѕвони во 12, 14, 15 и во 16 часот 
и веќе четири века го означу
ва времето на празник. Покрај 
овие знаменитости, речиси сите 
фасади и дворови на улицата 
Сент Жан го заслужуваат вашето 
внимание. На истата улица се 
наоѓа и Палатата на правдата. Со 
својата величенствена градба и 
прекрасни столбови во неокла
сичен стил е свртена накај кејот 
на реката Сона.

На плоштадот Сент Пол се на
оѓа истоимената црква, една од 
трите најстари цркви во Лион, 
изградена во романтичен и во 
готски стил. Во истиот кварт 
се наоѓа и Историскиот музеј, 
но и Интернационалниот му
зеј на марионети. Обиколката 

на стариот Лион завршува со 
квартот Сент Жорж. Од старото 
јадро на градот со специјална 
жичница може да се качите на 
ридот Фурвије. Оваа височина 
овозможува да го опфатите це
лиот Лион и околниот регион 
со само еден поглед. Глетката е 
навистина спектакуларна.

Највеличенствена градба на 
овој рид е Богородичната ба
зилика Фурвије, сеприсутна во 
животот на граѓаните на Лион. 
Надворешноста е со готска фа
сада, украсена е со ангели со 
огромни крила и мотиви од 
Стариот завет. Над главната 
влезна врата се наоѓа крилест 
лав, чувар на ова место. Вна
трешната декорација изобилу
ва со мозаици и со витражи. На 
Фурвије се наоѓа и една имита
ција на Ајфеловата кула, висока 
80 метри, на чиј врв некогаш се 
наоѓал ресторан. На враќање 
никако не пропуштајте да ги 
посетите Галороманскиот му
зеј, Романскиот театар и ар
хеолошкото пронаоѓалиште. 
Галороманскиот музеј поради 
својата подземна архитектура 
е единствен во светот.

ЛИОН, ПРЕСТОЛНИНА НА ГАСТРОНОМИЈАТА

Прошетка на плоштадот Теро 
Плоштадот Теро е еден од најубавите во цента
рот на Лион. Неговото име означува мочуришни 
терени, бидејќи токму на такви е изграден. Тој 
плоштад некогаш бил место на извршување на 
сите главни пресуди и важни собири, а денес на 
него се наоѓаат градската општина, Музејот на 
уметности во палатата на св. Петар, големи бан
ки и луксузни кафулиња и ресторани. Средиш
ниот дел на плоштадот го освежува фонтаната 
Бартолди. Таа фонтана е дело на архитектот на 
Статуата на слободата во Њујорк. Најпрво била 
одбиена од градот Бордо, па тогашниот градо
началник на Лион ја купил по Универзалната 
изложба во 1887 година во Париз.

Центар на најдобрите француски готвачи
Лион е центар на француската гастрономија, би
дејќи во самиот град, но и во неговата околина 
се наоѓаат најдобрите француски готвачи. Оваа 
репутација потекнува и од тоа што најпознатите 
виногради се наоѓаат во негова близина. Градот 
е познат и по своите утрински ужинки со кои 
обично се пие чаша локално вино. Со еден збор, 
во Лион гастрономијата се смета за уметност. █
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Приливот на балкански гости, кои последните две 
години ја искористија секоја пригода и секоја сала низ 
Македонија за настап, е само една од причините што 
ретко кој македонски музичар се одлучува за концерт. 
Но, соседите не може да ни бидат виновни за сѐ

ПЕЈАЧИТЕ ГО СОНУВААТ, НО НЕ СЕ ОСМЕЛУВААТ

Не е концерт сÈ  
на што се пее 

Пишува | Марина Костовска

СЦЕНА

За многу 
од пејачите 
настапот во 
ноќен клуб 

или настапот 
како дел 
од „Пиво-
фест“ или 

„Виноскоп“ 
и сличните 
на нив, се 

концерти и 
ги најавуваат 
како такви, 

па и се фалат 
пред колку 

луѓе „држеле 
концерт“Кога престана да се слуша ма

кедонската музика? Колку 
се виновни медиумите за 

тоа, но колку и самите македон
ски музичари?

За очигледниот проблем во ма
кедонската естрада се дискутира 
и се обвинува многу. Секој гледа 
и објаснува низ своја призма, но 
фактите велат дека македонски
те музичари кои ја наполниле 
салата „Борис Трајковски“ или 
„Метрополис арена“ се бројат 
на прсти. Можеби тоа е голем 
залак за нив, но затоа пак,  Уни
верзална сала до неодамна им 
беше на располагање, но ретко 
кој ја користеше.

За многу од пејачите настапот 
во ноќен клуб или настапот 
како дел од „Пивофест“ или 
„Виноскоп“ и сличните на нив, 
се концерти и ги најавуваат 
како такви, па и се фалат пред 
колку луѓе „држеле концерт“. 
Но, да не мачкаме очи. Висти
ната е поинаква.

Иако важи за една од најпочиту
ваните пејачки, со кариера по
долга од деценија, со издадени 
неколку албуми и со најус
пешен настап на „Евро
визија“, Елена Ристеска 
имала само еден голем 
концерт во Скопје. Таа 
има безброј настапи 

зад себе, културни манифеста
ции или гостувања, но еден кон
церт во „Метрополис“ и тоа 2008 
година, која, иако не ви изгледа 
далечна, далечна е.

Тамара Тодевска дури сега го 
прави својот прв солистички 
концерт. Исто како и Ристеска, 
таа има многу гостувања и овде 
и надвор од земјата, настапи на 
фестивали и на „Евровизија“, но 
овој ноември, по околу 15 годи
ни успешна кариера, за првпат 
прави солистички концерт.

На „Борис Трајковски“ сѐ уште се 
гледа како голем залак. Но, факт 
е дека лесно се полни кога пуб
ликата го има она што го сака. 
До последно столче и место на 
партерот беа исполнети концер
тите на раперите Тони Зен, на 
Марко Маринковиќ-Слаткар, 
како и на Игор Џамбазов, кој за 
годинава најави нов концерт во 
„Метрополис арена“. На Кароли-

на, пак, неколкупати и тргна од рака 
таму, без разлика дали со песните од 
попалбумите, акустичниот концерт 
од пред некоја година или со про
ектот „Македонско девојче“. Дуке 
Бојаџиев е еден од оние ретките кои 
успеваат да направат одличен кон
церт, а на почетокот на годината што 
доаѓа во неговата агенда е полнење 
на „Метрополис арена“.

Пред неколку години, повеќето го 
критикуваа и го кудеа Влатко Или-
евски дека сосила и со гратиси ја 
наполнил „Борис Трајковски“, но не 
само во 2010 година, туку и досега, 
неговиот концерт останува еден од 
најголемите на некој македонски из
ведувач. Тој вака или така, си го запиша 
овој успех во музичката биографија. 
Згора на сѐ, неколку години на 14 фев
руари  ја полнеше Универзална сала 
одржувајќи концерт за сите вљубени 
што го сакаат виното.

Нека не биде баш оваа арена, нека биде 
„Метрополис“. Пополнета бил само од 
„Суперхикс“, „Нокаут“ и од „ДНК“.

Универзална сала, пак, која можеби е 
помала, но е далеку од мала, успеале да 
ја наполнат многу македонски пејачи 
за кои не би ви се верувало дека ќе ја 
наполнат.

Но, ни во неа немале концерт личности 
кои важат за почитувани пејачи и кои 
со години се присутни на сцената. 

Кристина Арнаудова никогаш нема
ла концерт, било да е голем или мал. 
Пејачката има многу настапи по фес
тивали, албуми, видеоспотови, хитови, 
но во 20 години кариера никогаш се 
нема одлучено да организира нешто 
солистичко во Скопје.

Биографијата на Дани Димитровска 
е навистина богата. Во неа сепак, фали 
една точка – концерт.

Биба Додева на сцената е од 1993 го
дина. Се случувало да има и секој ден 
свирки, но колку и да се тие успешни 
и посетени, не се концерт.

Но, што е и со оние што се пократко 
на музичката сцена, но сепак важат 
за популарни?

За Викторија Лоба секојдневно чита
ме по медиумите, но згодната Русинка 
не само што има многу кратка дис
кографија, туку зад себе нема концерт.

Иако организирале концерти во дру
ги градови од Македонија, без попол
нета барем Универзална сала или 
МОБ, засега остануваат и Димитар 
Андоновски и Влатко Лозаноски 
– Лозано.
 
Голем дел од пејачите често изјаву
ваа дека не се чувствуваат подготве
ни за такво нешто (и по 20годишна 
кариера) или дека, едноставно, сега 
не е вистинското време за концерт.

Во време кога вриеше од српски 
гости, младиот кумановец Драган Ве-
личковски – Тајзи направи и тоа како 
успешен концерт. Многу од фолкпеја
чите пак, ги искористија своите јуби
леи и ја искористија Универзална сала 
пред да се руши.

За потсетување, оваа сала некогаш ја 
искористија за концерт и двапати ја 
полнеа Јован Јованов и Елвир Меќиќ, 
како и „Дуле и Коки“. Концерт таму 
имале и „Силви бенд“ и Ѓорги Кр-
стевски.

На кариерата на Тоше Проески сѐ 
уште се гледа како на невозможна 
мисија. Но, на Проески и без јаки ме
наџери или други фактори, во време
то кога беше само година или две на 
музичката сцена, му успеа да ги собере 
своите обожаватели на својот прв кон
церт, колку и да врнеше, колку и да 
беше лошо времето, колку и да беше 
„рано“ да го прави тоа. █



АТРАКТИВНО

Куси капути
Во мода се и широки капути, кои во 
кројот потсетуваат на плашт или на 
пончо. Широки се и удобни, многу топ
ли и под нив може да носите неколку 
слоја топла облека.

Капути со дезен
Капутите изработени 
од материјал со ка
риран дезен, со дезен 
на рибина коска или 
слични мотиви може 
да се каже дека се 
посебно привлечни. 
Овие дезени на капу
тите им даваат сосема 
нова димензија.

Класични капути 
Класичните капути се 
идеални за сите што 
сакаат еден капут да 
го носат со години. 
Моделите најчесто се 
полудолги и долги, а 
кроени се така за да 
ја следат линијата на 
телото. 
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Какви капути 
ќе се носат 
оваа зима?
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ТРЕНД

Бундите од природно 
или од вештачко крзно и 
капутите на врзување се 
вистински хит оваа сезона

Иако колекциите за есензима секогаш се по
конзервативни со боите, за разлика од колек
циите пролетлето, освен веќе стандардните 
црни и сиви нијанси, оваа зима се актуелни 
и кафените нијанси, потоа бела, беж, како и 
црвена и пастелнорозова. Не се исклучени и 
другите бои, дури и поинтензивните.

Кратки и долги бунди
Оваа сезона апсолутен хит се бундите. И 
долги и крати, од вистинско или вештачко 
крзно, со куси или долги влакна, еднобојни 
и шарени. Со нив ниту една зима не може 
да биде студена.

Капути на 
врзување
Оваа година, освен 
бундите, апсолутен 
хит се капути што се 
врзуваат околу по
ловината, како ман
тилите или, пак, се 
закопчуваат со ремен. 
Исто така, популарни 
се големи јаки, кои 
може да ги носите 
спуштени или крена
ти, во зависност од 
временските услови.



Акцијата трае од 06.11 до 08.11.2015

СВИНСКИ 
БУТ
1кг.

262,-

242,-
СВИНСКА 
ПЛЕШКА
1кг.

СВИНСКИ РЕБРА
1кг.

СВИНСКИ 
КРЕМЕНАДЛИ
1кг.

225,-

215,-

Понудата на свежо свинско месо може да се најде во сите Тинекс месарници - Супер Тинекс: Кончар, Првомајска, Зебра, Драмски, Млечен, Годел, Злокуќани, Катна 
гаража јужен булевар, Охрид, Куманово. Тинекс маркети: Карпош 3, Центар 2, Стара тв, Прилеп, Охрид летница, Битола 2, Кавадарци, Кочани

МАНДАРИНИ
1кг.

ЈАБОЛКА
ајдарет
1кг.

-18%

СТАРА
ЦЕНА 53,-
43,-

-21%

СТАРА
ЦЕНА 28,-
22,-

КАШКАВАЛ 
кравји 1кг.
МАЛЕШЕВСКИ

НАПИТОК 
витамински 
1кг. 
CEDEVITA

ВИНО 
Alexandria 
0.75л. 
TIKVEŠ

ШОЉА 
за чај/млеко

ПЕЧЕНИЦА свинска
димена 1кг.
NATENANE

-10%

СТАРА
ЦЕНА 369,-

325,-

-11%

СТАРА
ЦЕНА 359,-
319,-

-10%

СТАРА
ЦЕНА 64,-
57,-

-11%

СТАРА
ЦЕНА 235,-

209,-
-18%

СТАРА
ЦЕНА 355,-

289,-
-35%

СТАРА
ЦЕНА 39,-
25,-

ПЧЕНИЦА 
бела 1кг.
EXTRA

ПРИ ЈАН КА ЧО ПРА Родена:  
18 ју ли 1982 го ди на  
(33 го ди ни),  
Џам шед пур, Ин ди ја

Про фе си ја:  
актер ка, пе јач ка

Активна од:  
2000 го ди на

Поз на та та ин ди ска 
актер ка, пе јач ка и 
Мис на све тот во 

2000 го ди на, При јан ка 
Чо пра, се на о ѓа на де
вет то то ме сто на ли
ста та на нај у ба ви же ни 
во све тот од 2015 го ди
на. Таа е ед на од нај до
бро п ла те ни те актер ки 
во Бо ли вуд и ва жи за 
ед на од нај по пу лар
ни  те и најс лав ни лич
но сти во Ин ди ја. Таа 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

Совршенството ни е во крвта

ЗА СИТЕ ИДНИ МАЈКИ
Како до брза, рана, едноставна и безбедна 
проценка на ризик од постоење на 
хромозомски нарушувања кај плодот?

едноставен, со едно земање крв и ехо преглед кај гинеколог

тест кој се прави рано (уште од 10. до 22. недела) во бременоста

за сите бремени жени, на која било возраст

резултати истиот ден

Тест за навремено, безбедно и рано откривање 
на бремености со висок ризик

ПРЕПОРАЧЛИВО ДА СЕ НАПРАВИ КАЈ СЕКОЈА ТРУДНИЦА!

Бул. Јане Сандански бр.7 лок. 4
тел: 02 24 77 345; факс: 02 24 77 347

E-mail: lab2@avicenalab.com.mk

Бул. 8 Септември бр.2, лок.1, Скопје
тел: 02 3179 001; факс: 02 3177 130 

моб: 075 211 406; lab@avicenalab.com.mk

Локација 2 - нас. Аеродром 
(Т.Ц. Три Бисери)

Локација 1- Комплекс Македонија 
(спроти Алумина)

 www.avicenalab.com.mk

PRISCA®

има до би е но мно гу број ни 
приз на ни ја, вклу чу вај ќи ги 
и На ци о нал на та филм ска 

на гра да за нај до бра актер
ка и на гра да та „Филм фер“ 
во че ти ри ка те го рии. █

Ци та ти:

# „Ка ко де вој ка, јас сум глу па ва, емо ци о-
нал на, мно гу ло јал на и ве ру вам во вред-
но сти те и во прин ци пи те.“

# „Не мам филм ско обра зо ва ние. Не сум 
уче ла за фил мот и за ки не ма то гра фи ја та. 
Но, са кам да знам сè за мо ја та про фе си ја. 
Са кам да на у чам за ка ме ра, за мон та жа, 
за сни ма ње му зи ка, за пост про дук ци ја. 
Та ка, ко га раз го ва ра ат лу ѓе то што се раз-
би ра ат во тоа, јас до бро вол но ги слу шам“

# „Ве ру вам де ка суд би на та и на пор на та 
ра бо та одат ра ка под ра ка. Учев за да ста-
нам ин же нер ко га мај ка ми и брат ми ги 
ис пра ти ја мо и те фо то гра фии за из бор на 
Мис на Ин ди ја. Јас ду ри и не зна ев за тоа. 
Ако тоа не е суд би на, то гаш што е?.“

УБАВИ ЖЕНИ
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СОВЕТИ СПОРЕД 
ФЕНГ ШУИ ЗА СЕКОЈ 
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КАКО ДА НЕГУВАТЕ 
ЦИКЛАМА?
Цикламата е омилено собно цвеќе, кое со 
своите цветови го разубавува домот од 
ноември до април, а некогаш и до јуни. 
На цикламата ѝ е потребна светлина, но 
не и силно сонце. За неа најдобро место е 
покрај прозорец или меѓу две прозорски 
стакла во самиот прозорец, на источна 
или на северна страна. Ако ја ставите 
во сенка, листовите брзо ќе ѝ пожолтат, 
а цветовите ќе овенат.

Цикламата убаво успева во простории 
во кои температурата не е повисока од 
20 степени. Најдобро напредува на собна 
температура од 18 степени.

Земјата во саксијата мора да биде влаж
на. Додека цикламата расте и цвета, се 
залева двапати неделно, а во топла соба 
почесто. Ако мирува на студено место, до
волно е залевање со вода еднаш неделно.

Цикламата сака влажен воздух. Потешко 
успева во станови со централно греење, 
поради ниската релативна влажност во 
воздухот. Додека расте и цвета треба да ѝ 
се додаде минерално ѓубриво, еднаш или 
двапати неделно. Правот од листовите на 
цикламата треба редовно да отстранува 
со мека, сува четка. Не се препорачува 
користење сјај за листови. Овенатите 
цветови  не треба да се сечат, само вни
мателно да се отстранат.

Кога цикламата ќе прес
тане со цветање, следу
ва период на мирување. 
Саксијата со цвеќе треба 
да се стави во студена просто
рија, помалку да се залева 
со вода и да не се дохра
нува. Ако правилно се 
негува може да трае 
неколку години и да 
биде интересен детаљ 
во ентериерот дома. █

Домашниот шампон за мачки е понежен и 
побезбеден за животната околина, но и поевтин 
од купечките. Користејќи едноставни и лесно 
достапни состојки, вашата мачка ќе биде чиста. 
Ова се два начина како да направите шампони за 
капење и за чистење на мачката

Количина на храна
Колку храна е доволно за куче
то зависи од возраста, репро
дуктивниот статус (на пример, 
по породување или стерили
зација), општата здравствена 
состојба, активностиte, па дури 
и надворешната температура 
на околината.

Вашата задача е да го храните ку
чето со таа количина храна што 
ќе го одржува вито. Истражу
вањата покажале дека посла
бите кучиња живеат подолго и 
имаат помалку здравс т вени 
проблеми од поде бе
лите ку чи
ња. На соп
ственици те 
мо же да им 
биде тешко да 
про це нат колку 
хра на е доволно, 
но затоа секогаш мо
жат да по бараат совет 
од ветеринар.

Периоди на 
хранење
Нутритивните потреби на 
повеќето здрави и возрасни 
кучиња бараат два оброка 

во текот на денот, најдобро на 
растојание од 12 часа.

Во зависност од возраста и од 
расата, кученцата треба да се 
хранат меѓу двапати и петпати 
дневно. Генерално, колку што 
е помало и помладо кученцето, 
времето меѓу оброците треба 
да биде пократко за да се из
бегне опасноста од ниско ниво 
на шеќер во крвта. Како што 
расте кученцето, постепено 
се намалува бројот на оброци.

Методи на хранење
Постојат три основни методи 
за исхрана на кучето, кои мо
жат и да се комбинираат:
█  Слободно хранење – кога 

неограничена количина 
храна му е достапна на 
кучето во секој момент. 
Стручњаците не го препо
рачуваат овој метод.

█  Временски ограничен оброк 
– по одредено време, докол
ку кучето не го изело обро
кот, остатоците се тргаат.

█  Ограничена количина – 
количината на храна 
во оброкот е точно од
редена.

На повеќето кучиња најмногу 
им одговара кога количината 
на храна е ограничена со вре
менски период. Доколку го 
ограничите времето на обро
кот, полесно ќе утврдите до
колку кучето има здравствени 
проблеми што влијаат на апе
титот. Всушност, раното откри
вање на болестите е клучно за 
лекувањето.

Сите сопственици на кучиња 
треба да обрнат внимание на 
овие работи. Сепак, издвојува

ме многу време, но и финан
сии за да избереме вистинска 
храна за нашите миленици 
и токму затоа не треба да го 
уништиме тоа хранејќи ги на 
погрешен начин. █

 

Правилата на старата кинеска вештина 
на уредување на просторот може да се 
применат и во современ амбиент 

РЕД: Нередот, можеби, изгледа креативно, 
но привлекува негативна енергија. На 
секој предмет во вашиот дом треба да му 
го одредите местото, а тие што не ги кори
стите или ги чувате, едноставно подарете 
ги некому и ослободете се од натрупување 
на работите што не ги употребувате. 

ХИГИЕНА: Нечистотијата и правот  „соби
раат“ лоши вибрации и се одразуваат 
негативно на здравјето. 

ОСВЕТЛУВАЊЕТО: Природното и вештачкото 
осветлување се многу важни за распо
ложението на станарите и за атмосфе
рата во домот. Ослободете се од сѐ што 
е скршено. Неупотребливите работи не 
само што не се корисни, туку се и извор 
на лоша енергија. 

БОИ: Претераното шаренило е напорно 
и за очите и за мозокот, предизвикува 
нервоза и расправии. Немојте да ги боја
дисувате ѕидовите во повеќе од  две бои 
и тоа во тие бои што се сложуваат. Ако е 
едната  интензивна, другата би требало 
да биде поблага. 

ВРАТАТА ОД БАЊАТА: Водната енергија во 
бањата не би требало да се „излева“ во 
другиот дел од домот, па затоа вратата 
секогаш  држете ја затворена. 

ЦВЕЌИЊА: Цвеќињата во саксија или во 
ваза, на балкон или во дневната соба, 
секогаш привлекуваат радост и добра 
енергија. Од  друга страна, во ниту еден 
случај не се препорачува во домот да има
те суво и пластично цвеќе бидејќи има 
спротивен ефект. █
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Што не смеете 
да заборавите?

ПРАВИЛНА ИСХРАНА НАВАШЕТО КУЧЕ: 

Изборот на правилна храна за 
вашето куче е вистински предизвик. 
Но, и кога ќе ја пронајдете храната 
што најмногу му одговара на вашиот 
миленик, не е сѐ решено. Имено, 
постојат уште три многу важни 
работи поврзани со исхраната, кои 
го бараат вашето внимание...



вградени предни и задни сензори за 
паркирање, а од технологијата презе-
мена од сегашноста е и најмодерни-
от сигурносен систем за автоматско 
активирање на кочниците по судар.

Во стандардната опрема во „каравел 
генерација шест“ спааѓаат допол-
нително затемнетите задни стакла, 
седишта кои се обложени со комбина-
ција од платно и од кожа „алкантара“, 

Потсетник на старите времиња

ТехнологиJа

52

„ФОЛКСВАГЕН“ 
ГО ПРЕТ СТА ВИ НО ВИ ОТ

„КАРАВЕЛ ГЕНЕРАЦИЈА ШЕСТ“

Подготви |  
Бојан Момировски

„Феjс бук“ е ви новe н  
за бр зо то праз не ње на 
мо бил ни от те ле фон

Германската компанија за производство на возила „Фолксваген“, 
ја воведува во продажба специјалната серија на новото комби 
„каравел“, кое со своите многубројни детали треба да биде 
потсетник на старите времиња во кои е создадена првата 
генерација на едно од најпопуларното комби на сите времиња

Автомобилизам

М оделот „каравел генера-
ција шест“ на Фолксфаген 
е замислен да биде замена 

за легендарното комби Т1 кое се 
произведуваше цели 17 години од 
1950 до 1967 година. За тоа, секако, 
придонесува и двобојната каросе-
рија како и на првиот модел, но и 
комплетот 18-инчни ретротркала, 
кои за оваа пригода се позајмени 
од моделот „буба“.

Покрај хромираните детали на мас-
ката на ладилникот, „каравел гене-
рација шест“ во стандардната опрема 
поседува предни и задни светилки 
во ЛЕД изведба, предни светилки за 
магла со променлив агол во зависност 
од управувачот и електронагодливи 
надворешни ретровизори. 

Знакот „генерација шест“ е поста-
вен на носачот на кровот. Ова ком-
би располага со богата опрема која 
овозможува полесно маневрирање во 
мали простори и заради тоа во него се 

Ап ли ка ци ја та  „Фејс бук“ е глав на та при чи на за  
бр зо то праз не ње на ба те ри ја та на ва ши от „ај фон“. 
Ко рис ни ци те за бе ле жа ле де ка во пос лед но вре ме 
оваа ап ли ка ци ја по бр зо ја тро ши ба те ри ја та на  
те ле фо ни те „ај фон“. 

Ка ко што на ве ду ва ат го лем број ко рис ни ци, но во то 
ме ни на ба те ри ја та изра бо те но за пла тфор ма та  
„iOS 9“, кое да ва ли ста на по тро шу ва чи на ба те ри ја та, 
по твр ду ва де ка „Фејс бук“ ја тро ши ба те ри ја та по бр зо 
од што би тре ба ло. 

Во ком па ни ја та ги уви де ле проб ле ми те и ве лат де ка 
ќе ги над ми нат во но ва та вер зи ја на ап ли ка ци ја та, ко ја 
тре ба да при стиг не на ско ро. 

Пр ви от проб лем се од не су ва на „CPU spin“ во  мреж-
ни от код, до де ка вто ри от се од не су ва на на чи нот на 
кој „Фејс бук“ ја упра ву ва ау ди о ре про дук ци ја та. 

До де ка да се ре ши проб ле мот, од ком па ни ја та  
пре по ра чу ва ат се ко гаш да има те пол нач со вас.

Новото комби на „Фолксваген“ 
го опслужува дволитарски четво-
роцилиндричен мотор ТДИ, кој ги 
исполнува еколошките стандар-
ди „Евро 6“ и е комбиниран со 
седумстепен автоматски менувач. 
Моторот во пригушено издание 
ослободува 150 коњски сили, до-
дека посилната верзија која ја 
добива целата сила на агрегатот 
располага со 204 коњски сили.

Ова комби првично ќе биде по-
нудено на пазарот во Велика 
Британија, а потоа и во цела 
Европа, а цената ќе изнесува 
околу 72.000 евра.

Се очекува новото фолксваген 
комби „каравел генерација 
шест“ да го видиме на патиштата 
на почетокот на 2016 година. █

посебни материјали на вратите и на подот, уп-
равувач обложен со кожа, адаптивен темпомат, 
автоматски клима-уред, грејачи на предните 
седишта и најмодерен мултимедијален систем. 
Преку овој систем се користат сите команди 
во возилото, а него го опслужува дигитален 
екран во боја осетлив на допир.



П о ра неш на та ре пре зен та ти вка 
и ед на од нај до бри те ма ке дон
ски ко шар кар ки, Мо ни ка Га

ври лов ска, но ва та функ ци ја ге не ра лен 
се кре тар во Ко шар кар ска та фе де ра
ци ја на Ма ке до ни ја ја при фа ќа ка ко 
го лем пре диз вик и мож ност да да де 
свој при до нес за по до бру ва ње на со
стој ба та во ма ке дон ска та ко шар ка.

█ До а ѓа те на функ ци ја та ге не ра лен 
се кре тар на МКФ во еден лош пер и-
од за ма ке дон ска та ко шар ка. Што ве 
на те ра да ја при фа ти те по ка на та?
ГАВ РИ ЛОВ СКА:  Ги са кам пре диз ви
ци те, а ка ко лич ност ко ја це ли от свој 
жи вот го по ми на ла во ко шар ка та, мо

мент но за ме не не по стои по го
лем пре диз вик од ова. Ди рект но, 
пре ку на ста пи те за на ци о нал ни
от тим, уште од оса мо сто ју ва ње
то на Ма ке до ни ја, точ но знам 
ка ков бе ше па тот и раз во јот на 
ко шар ка та кај нас. Ко га чо век са
ка не што и исто то го ра бо ти со 
чи сто ср це, со искре ни на ме ри и 
по бу ди, не по стои при чи на тоа 
да би де не ус пеш но. Но, се ка ко, 
тоа не за ви си са мо од ме не, ту ку 
од си те нас кои ја са ка ме ко шар
ка та. Са мо за ед нич ки мо же ме да 
ус пе е ме, пред сѐ со го ле мо тр пе
ние би деј ќи по треб но е вре ме за 
да се ви дат пр ви те ре зул та ти од 
та кво то ра бо те ње.

█ Де но ви ве сте акту ел на ка ко 
член на ко ми си ја та ко ја ре ша-
ва за по зи ци ја та на ме сто то 
се ле ктор на ма шка та ко шар-
кар ска ре пре зен та ци ја. Има ли 

од лу ка ко му ќе му би де до ве ре на 
се ле ктор ска та функ ци ја?
ГАВ РИ ЛОВ СКА: Пред да се од лу чи 
што и да е, но во то ра ко водс тво, за
ед но со УО на МКФ, се сло жив ме да 
да де ме при о ри тет на пре го во ри те со 
гн Ма рин До ку зов ски. Па ду ри по тоа, 
во слу чај тие да не вро дат со плод, би 
се раз мис лу ва ло за дру га оп ци ја. Ка ко 
што зна е те, за таа на ме на се наз на чи 
тим од три чле на, кој ќе на пра ви сѐ 
да ус пее да го убе ди До ку зов ски да 
се вра ти она му ка де што при па ѓа.

█ Има ли МКФ план Б во слу чај да 
не ус пе ат пре го во ри те со Ма рин 
До ку зов ски?
ГАВ РИ ЛОВ СКА: Пред сѐ, да оста ви ме 
пре го во ри те со гн Ма рин До ку зов
ски да по ми нат мир но и без ка кви 
би ло шпе ку ла ции, па по тоа, до кол
ку не дој де до до го вор, би мо же ле 
да раз мис лу ва ме за план Б и за друг 
кан ди дат.

█ Сме та те ли де ка ќе има те си ла да 
се со о чи те со си те проб ле ми и со 
си те пре диз ви ци што ве оче ку ва ат 
на оваа функ ци ја?
ГАВ РИ ЛОВ СКА: Зна е те, се кој по че
ток е те жок. Во МКФ вле гов ме во 
вре ме ко га со стој ба та во ко шар ка та 
е мо же би на нај ни ско то ни во во из
ми на ти те го ди ни. Ко га по го ле ми от 
дел од клу бо ви те има ат те шко тии 
со из на о ѓа ње фи нан си ски средс тва и 
со обез бе ду ва ње со од вет ни ус ло ви за 
ра бо та (спорт ски са ли, опре ма). Во ју
ни ко га за поч нав ме со ра бо та, сѐ уште 
се со о чу вав ме со не за вр ше ни пр венс
тва од мла дин ски те ка те го рии, а во 
исто вре ме мла дин ски те на ци о нал ни 
ти мо ви тре ба ше да поч нат со под
го то вки за Европ ски те пр венс тва. 
Нас ле див ме мно гу проб ле ми, пред 
сѐ по ра ди не дис цип ли на та ко ја вла
де е ла на се ка де. Се га, че кор по че кор, 
се оби ду ва ме ток му дис цип ли на та да 
ја во ве де ме ка ко ос нов но средс тво за 
ра бо та, при тоа отво рај ќи се за со ра
бо тка со си те вме ша ни стра ни. Мое 
лич но мис ле ње е де ка ток му тој стил 
на ра бо та соз да ва проб ле ми. Прет
ход но се кој си по ста пу вал она ка ка ко 
што му од го ва ра, па ко га ќе тре ба да 
се про ме ни, се то тоа соз да ва не при
јат но сти. Ка ко и да е, пре диз вик е да 
се за поч не со не што но во, по себ но 
ко га тре ба да се поч не од ну ла.

█ Ка ква е со ра бо тка та со Пе тар На-
у мо ски и со За ре Мар ков ски?
ГАВ РИ ЛОВ СКА: Со пре тсе да те лот 
и со спорт ски от ди ре ктор на МКФ 
прет ход но се зна ев ме са мо ка ко ко
ле ги од спорт ски те те ре ни. Нив ни те 
ка ри е ри ги сле дев ги са мо пре ку 
ме ди у ми те, исто ка ко и тие мо ја та. 
Со по ка на та од гн Пе тар На у мо
ски да се прик лу чам на но ви от тим 
кој ќе ра бо ти во МКФ, ми се отво ри 
мож ност и се га се којд нев но ра бо
ти ме за ед но. Мо рам да приз на ам 
де ка ат мо сфе ра та е од лич на, пред 
сѐ по ра ди фа ктот де ка и трој ца та 
сме мно гу мо ти ви ра ни и ма кси мал
но по све те ни на об вр ски те око лу 
Фе де ра ци ја та. Не ма по до бро не што 
од тоа ко га со со ра бот ни ци те има те 
исти идеи, пла но ви, раз мис лу ва ња... 
Ме не лич но ми прет ста ву ва го ле мо 
за до волс тво и чест што ми се да де 
шан са да би дам дел од овој тим.

█ Има вте вре ме за пр вич ни сог-
ле ду ва ња на си ту а ци ја та. Има ме 
ли до во лен ква ли тет во мла ди те 
ге не ра ции за из диг ну ва ње на ма-
ке дон ска та ко шар ка и за вра ќа ње 
на ста ри те па те ки?

ГАВ РИ ЛОВ СКА: Си те ние тре ба да 
би де ме ре ал ни и свес ни и да го при
фа ти ме фа ктот де ка во овој мо мент 
кај нас ко шар ка та стаг ни ра. И де ка 
е по треб на це лос на ре ор га ни за ци ја 
за да трг нат не шта та на по до бро. А 
тоа мо же да се по стиг не са мо со усо
вр шу ва ње на си те вме ша ни стра ни, 
од игра чи, тре не ри, су дии... Не тре ба 
да ја ба ра ме гре шка та са мо на ед на 
адре са, ту ку тре ба си те да за бо ра ви
ме на су е ти те. Со на ста пи те на си те 
на ши мла дин ски се лек ции ле то во, 
ви дов ме де ка сме да ле ку зад оста
на ти те. За тоа тре ба да ги за су ка ме 
ра ка ви те и да поч не ме ма кси мал но 
по све те но да ра бо ти ме за по до бру
ва ње на со стој ба та.

█ Жен ска та ко шар ка ре ал но е во 
уште по ло ша си ту а ци ја. Mоже ме 
ли да се на де ва ме на по диг ну ва ње 
на ква ли те тот?
ГАВ РИ ЛОВ СКА: Ова пра ша ње е по
себ но емо тив но за ме не. Да, за жал, 
сло бод но мо же да ка же ме де ка жен
ска та ко шар ка се на о ѓа на са мо то дно. 
Не ма да нав ле гу вам зо што е тоа та ка. 
И ко га се ра бо ти за жен ска та ко шар ка, 
мо жам да ве там де ка ќе се по тру дам 
да ја вра ти ме на слич но ни во ка ко и 
ма шка та ко шар ка. Ова мис ле ње го 
де лат и пре тсе да те лот и спорт ски от 
ди ре ктор, што до се га не бе ше слу
чај. Жен ска та ко шар ка се ко гаш бе ше 
ста ва на во втор план, без во оп што да 
се на пра ви не што за неј зи но по до
бру ва ње. Со са мо то ан га жи ра ње на 
Стој на Ван ге лов ска ка ко ко ор ди на
тор, не шта та ве ќе се прид ви жи ја на 
по до бро. Се пре зе ма ат актив но сти, се 
пра ват пла но ви за под го то вки те на 
ре пре зен та ци и те кои не ма да би дат 
са мо во лет ни от пер и од. Има мно гу 
ра бо та, но се на де вам де ка ќе ус пе е
ме да ре а ли зи ра ме ба рем 80 от сто од 
за цр та ни от план.

█ Ка де се чув ству ва вте нај до бро во 
ка ри е ра та?
ГАВ РИ ЛОВ СКА: По до ста дол га ка
ри е ра на ви сти на ми е те шко да изд
во јам не кој по се бен мо мент. За ме не 
си те се зо ни би ле уба во до жи ву ва ње, 
сум уче ла од уба ви те, но и од ло ши
те мо мен ти. Од се ка де си за ми ну вав 
по бо га та за ед но искус тво. Му бла
го да рам на Бо га за тоа. Но ка ко што 
ви ка ат, са мо до ма си е до ма. За тоа, се 
на де вам де ка за одре ден пер и од ток му 
ова што се га го жи ве ам, ту ка до ма, ќе 
би де она што ќе мо жам да го изд во јам 
ка ко нај до бро. И де ка со сво јот ан гаж
ман ќе при до не сам за по до бру ва ње на 
ко шар ка та кај нас. █

МО НИ КА ГАВ РИ ЛОВ СКА, ГЕ НЕ РА ЛЕН СЕК РЕ ТАР НА МКФКОШАРКА  |  ИНТЕРВJУ

Во МКФ вле гов ме во вре ме 
ко га со стој ба та во ко шар ка та 
е мо же би на нај ни ско то ни во 
во из ми на ти те го ди ни, со мно гу 
нас ле де ни проб ле ми, пред сѐ 
по ра ди не дис цип ли на та што 
вла де е ла на се ка де. Се га, че кор 
по че кор, се оби ду ва ме ток му 
дис цип ли на та да ја во ве де ме  
ка ко ос нов но средс тво за ра бо-
та, при тоа отво рај ќи се за со ра-
бо тка со си те вме ша ни стра ни, 
ве ли Га ври лов ска

Ќе на пра ви ме сè До ку зов ски да се вра ти 

Разговараше | Бо јан Мо ми ров ски
Фото | Ѓорѓи Личовски

та му ка де што при па ѓа
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 – Имате некој во семејството со 
психички проблеми?

 – Досега не.
 – Признајте дека е убаво да сте 

во нешто прв.

 – Маж се враќа од работа 
порано:

 – Кој е овој гол маж дома?
 – Водоводџија.
 – А зошто е гол?
 – Од каде да знам ...Таков 

имале,таков пратиле!

 Две пријателки разговараат на 
телефон:

–  Вечерва ќе има војна во 
спалната под чаршафот!

–  О, ќе правите срамотни работи 
со мажот ти а!?

–  Не мори па ти, петок е, зготвив 
грав за ручек, ама го изедовме 
за вечера.

Ако шoпингoт е терaпијa, зоштo не гo нaпрaвaт сo 
плaви кaртoни?

ЖАЛ МИ Е „СМАРТУ“...

Жал ми е „смарту“...
Здраво телефанатици. Си сакам телевизија, отсекогаш сум сакал. Кaко мене ги има не 

милиони, туку милијарди. Тие попаметните тоа одамна го знаат, па создаваат сѐ подобри 
и пософистицирани технологии. 

Лани го купив првиот паметен телевизор за дома. Велам првиот, бидејќи знам дека веќе 
им станав „кучка“ на овие технологии. Го споив со домашно кино, станав нарко по за-

кажувањето програми, па дури и „Фејсбук“ си го отворам таму. Го обожавам. 
Не ми е жал што така го мачам, жал ми е за сите други македонски плазми. Покриени со 

миленце, разубавени, а на нив течат аги и бегови.
Зошто го пишувам ова? Некни бев на гости кај луѓе што ги сметав за по...ај, да не навре-

дам некој, нема да кажам што по.
Низ муабет мајкава ми кажува дека таа не гледа македонски телевизии, само таа утрин-

ската, па таа за готвење, оној новинарот, и „Малиот ага“, ама затоа што син ѝ барал да го 
гледаат. Таа не го гледала. Само кога тој е буден... и кога ќе заспие.

Ги гледам јас така те неа, те шопската пред мене, те љубителот на малиот ага... Само како 
што со бездомник избегнуваш контакт со очи, го избегнувам „смартот“...

Жал ми е брате...

Малиот брат 

ТВТЕКА

█  6 ноември 1942 година 

 Во селото Битуше, Гости-
варско, проработи првата 
партизанска печатница во 
Македонија „Гоце Делчев“.

█  6 ноември 1944 година

 Ослободени се Радовиш, 
Дојран и Валандово.

█  7 ноември 1944 година

 Ослободен е Охрид.

█  9 ноември 1938 година

 Кристална ноќ во Германи ја: 
нацистите убиле 92 Евреи, 
a 25.000-30.000 биле одве-
дени во концентраци ски 
логори. Почнала физичката 
ликвидација на Евреите.

█  9 ноември 1985 година

 Советскиот шаховски ве-
лемајстор Гари Каспаров 
на 23-годишна возраст ста-
на најмлад светски првак 
во ис торијата на шахот, 
по по бедата над Анатолиј 
Кар  пов.

█  9 ноември 1989 година

 Демократска Република Гер-
манија (Источна) ја отвори 
својата граница кон Сојуз-
на Република Германија 
(Западна) - „падна“ Берлин-
скиот ѕид.

█  10 ноември 1944 година

 Во Прилеп било основано 
Здружението на ликовни-
те  уметници при што за прв 
претседател бил избран Ни-
кола Мартиновски.

█  11 ноември 1944 година

 Во центарот на Гостивар ал-
банските балисти стрелале 
шестмина македонски патри-
оти: Киро Ристовски - Дрнц, 
Васил Пејчиновски, Баренко 
Георгиевски, Изре Зафи-
ровски, Сократ Павловски 
и Павле Петрески.

█  11 ноември 1963 година

 Во Скопје излегол првиот 
број на дневниот весник 
„Вечер“.

ВРЕМЕПЛОВ

Од домашни животни, чувам прасе у дубоко.

Патот до славата не е тежок, тежок е кога се враќаш 
накај дома од слава.

Шубаво би било да можеш да земеш препорака од 
бивши кога аплицираш за нов дечко.

Кога си седам опуштено на интернет и одеднаш ќе 
ми текне дека имам работа која ја имам заборавено, 
продолжувам стресно да седам на интернет.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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За ќофтиња ќе ви треба:

• 500 грама мелено месо
• 1 јајце
• 2 лажици пченкарно брашно
• сол, црн пипер и маслиново масло
• 2 лажици соја сос
• рендан свеж ѓумбир
• 1 чешне лук
• 1 младо кромитче

За бешамел ќе ви треба:

• 2 лажици брашно
• 2 лажици путер
• 250 мл млеко
• Сол и црн пипер

# Лукот и кромидот ситно исечкајте ги.

# Од сите состојки за ќофтиња замесете 
убава смеса и оставете ја да се одмори 
пет до десет минути за да може 
подобро да се работи.

# Наполнете ги калапите за мафини и 
печете 20 минути на 220 степени.

# Подгответе бешамел сос и користете 
го како подлога.

# Одберете мелено месо по желба, 
а ви препорачуваме да пробате со 
мисиркино.
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