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настанИ на неделата
ВоВед

најголемиот непријател на 
Заев е Зоран Заев

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Разбра ли конечно Брисел со  
кого си имаме работа?
Веста пренесена од влијателниот 
весник „Фајненшл тајмс“ дека Грција 
се соочува со исклучување од Шенген, 
може да биде знак дека Брисел конечно 
поверува во информациите дека Атина 
не може (или не сака) да ги контролира 
своите граници. И покрај тоа што Маке-
донија неколку години на претставни-
ци на ЕУ им пренесуваше дека грчките 
власти не само што спречуваат, туку 
и помагаат трансфер на бегалци кон 
Брисел, Париз и Берлин, вистината 
дури сега излегува на виделина. 

Како и во многу други случаи, ЕУ ги 
отфрла тврдењата на Македонија и 
ѝ верува на својата членка, а дури 
потоа, откако самата Унија ќе се најде 
погодена, тврдењата на Македонија 
стануваат релевантни. Да не се слу-
чеа нападот во Париз и заканите во 
Брисел и Берлин, по што се откри дека 
двајца од напаѓачите влегле во ЕУ 
преку грчка територија, Македонија, 
веројатно, и понатаму ќе останеше 
сама во апелите Грција да се однесува 

одговорно и да ја контролира својата 
граница. Најавата дека ЕУ навистина 
ќе ја исклучи Грција е малку веројат-
на, но таа може да доведе до запирање 
или до намалување на нелегалната и 
на неконтролирана миграција преку 
тајни канали од грчка територија и 
до профункционирање на договорот 
за реадмисија меѓу Грција и Турција, 
со што може да се намали приливот 
на мигранти по така наречената 
Балканска маршрута. На потег е ЕУ. 
Дали Грција, како и обично, ќе помине 
само со вербална воспитна порака 
или, конечно, земјата ќе биде казнета 
за своето неодговорно однесување 
од кое штета имаат и Македонија и 
целата ЕУ? По аналогија на нештата, 
и прашањето за името меѓу двете 
земји може да биде ставено реално 
на дневен ред само доколку исходот 
од него директно ги засегне ЕУ или 
НАТО, нешто што досега не се случи, 
иако Македонија на своја страна ги 
има пресудата од светскиот суд во Хаг 
и меѓународното право. �

Кембриџ, Корнел, 
Косово, Пјонг Јанг
Додека Македонија преведува кни-
ги од светски автори и воведува 
училишни наставни програми 
според принципите на светските 
водечки универзитети, на осум-
десет километри од Скопје, во 
главниот град на милениците на 
ЕУ и на САД, се случува класично 
воведување на милитаристичка 
култура меѓу најмладите. 

Не само што ниту еден косовски 
политичар или странски дипло-
мат не го осуди видеото што го 
објавија (и тоа со голема доза на 
задоволство) медиумите во Ко-
сово, туку многу јавни личности 
го поздравија преку социјалните 
мрежи. На видеото се гледа како 
деца на возраст од не повеќе од 
седум години, облечени во воени 
униформи, маршираат по улиците 
на Приштина, а в раце имаат плас-
тично оружје. Дури дел од возрас-
ните кои, исто така, се облечени во 
воени униформи и носат оружје, ги 
тераат децата да глумат дека пу-
каат во воздух. Во општата радост 
на присутните, никој не помислу-
ва дека деца воспитани да имаат 
култ кон оружје, еден ден, кога ќе 
пораснат, ќе сакаат истото да го 
употребат за политички, етнички 
или за економски причини. 

И во Македонија ниту една од 
албанските јавни личности кои 
секогаш имаат коментар за други 
поводи, не го осудија овој чин кој 
најмногу прилега на ситуација-
та во Северна Кореја. Минатите 
неколку години во Македонија 
загинаа десетина луѓе само како 
резултат на пукање на свадби. �
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Лидерот на опозицијата Зоран 
Заев немал поголем политички 
непријател од медиумите („Си-

тел“, „Канал 5“, „Алфа“, „Дневник“ и 
МРТ). За посредникот во преговори-
те, пак, Белгиецот Ван Хауте, меди-
умите во Македонија требало да се 
регулираат врз основа на специјално 
измислени принципи за наши услови 
затоа што за Македонците овој пат 
не важат европските стандарди, а 
„слободата на говор“ ќе добие по-
себна дефиниција. 

Господа, престанете да с*рете! 

(Извинете за речникот, само корис-
там дипломатски израз) 

Барем еднаш имајте храброст да 
признаете пред македонскиот на-
род дека гајле ви е за реформите и 
за демократизацијата на државата 
колку што ви е гајле за ланскиот 
снег. Престанете да го понижувате 
народот со недоделкани тези и да 
го заплашувате со вулгарни изјави. 
Конечно, бидете мажи и признајте - 
единствена цел е да се урне владата 
и да се устоличат на власт овие кари-
катури што ја водат опозицијата. И 
Заев и „пријателите“ веќе се свесни 
дека немаат шанси да победат на из-
борите. Јасно е дека „бомбите“ не им 
обезбедија поддршка кај јавноста, па 
сега на ред за казна се граѓаните. Ако 
треба на сила ќе се воведе целосна 
диктатура, буквално прекопирана 
од Северна Кореја. 

Господине Заев, тебе најголем по-
литички непријател не ти се меди-
умите, туку Зоран Заев. Тој другиот 

во тебе, кој се јавува половина час по 
секоја твоја изјава и те демантира 
до понижување. За твоја среќа, опе-
риран си од срам, па не допира до 
тебе. Тоа не ти го кажуваат твоите 
домашни и странски советници за-
тоа што дебело ги плаќаш. Не ти го 
кажуваат ниту амбасадорите и дру-
гите „надворешни пријатели“ затоа 
што не можат да најдат друга ваква 
маскота. Школски пример. 

Господине Заев, не постојат медиуми 
што можат од тебе да направат поли-
тичар почитуван од народот, макар 
да ангажираш и магионичари место 
новинари. И да ти помогнат прија-
телите во намерата да ги затвориш 
сите медиуми што не ти се допаѓаат, 
мислиш ли дека овие „професионал-
ните“ финансирани од Сорос и од 
други странски фондови ќе успеат 
да те направат чесен и мудар? Не. 
Не дека не прават сѐ за да ти го за-
доволат егото, но во тие прикаски 
веќе никој не верува. Тоа се гледа 
и од нивниот и од твојот рејтинг. 
Мислиш ли дека со прикривањето на 
твоите лаги и со манипулирањето на 
јавноста по твој вкус народот ќе те 
прифати како човек со „кичма“, кој 
работи за интересите на граѓаните, 
а не за нечии туѓи интереси од кои 
никој во државата нема корист? Се-
когаш ќе останеш Заев со „свиткана 
кичма“. Заев што се заканува дека ќе 
јаде живи луѓе. Заев што бесрамно 
бара едно евро за Вицето.

Одлуката да се објави војна на ме-
диуми не е ништо друго туку израз 
на политичка некултура и немоќ. Да 
посочиш медиуми како „најголеми 

политички непријатели“ и во исто 
време да тврдиш дека се бориш 
за слобода на говор е само по себе 
идиотски концепт, без разлика кој 
го смислил и кој сѐ е платен за да 
го брани... Оваа идиотска теза не 
можат да ја „продадат“ ниту ваши-
те скапо платени медиумски перја-
ници, ниту странските пријатели. 
Најмалку Белгиецот, кој, се чини, 
го има истиот синдром на Заев за 
„себедеменатирање“.

Прво го правдаше уникатното ре-
шение за медиумите со специфич-
ниот менталитет на Македонците, 
а потоа тврдеше дека договорот 
предвидува да се спроведат европ-
ски стандарди. Сигурно мисли на 
двојните стандарди?   

Кога пред две недели пишував дека 
Заев и раководството на СДСМ и по 
девет години опозиција сѐ уште про-
даваат магла за некаква медиумска 
слобода, не ни помислував дека ќе си 
дозволат на ваков аматерски начин 
да си пукаат в нога со отворен повик 
за лов на медиумски вештерки. Но, 
со партија што го има Заев за лидер, 
сѐ е можно.



С оочена со стравот од нови 
бегалци и со пораст на по-
пуларноста на европска-

та десница, ЕУ почна да личи на 
слон во продавница за стакло. Во 
отсуство на заедничка политика 
за бегалците, Брисел се потпи-
ра на Турција, која може да се 
смета за сериозен партнер, но 
со оглед на досегашните иску-
ства и сосотојби, никој, па ниту 
Ердоган и Давутоглу, не може 
да им гарантира на Европејците 
дека ризичниот план, сигурно, 
ќе успее. Всушност, и турскиот 
претседател самиот, на прес-кон-
ференција, кажа дека не може 
да го гарантира тоа на што се 
надева ЕУ.

Според договорот, Турција, која 
во моментов нема валиден дого-
вор со ЕУ за реадмисија, односно 
за враќање на бегалците на неј-
зина територија доколку се веќе 
пристигнати на европска терито-
рија, од средината на следната 
година ќе ја блокира маршрутата 

преку која бегалците заминува-
ат прво во Грција, а потоа и во 
ЕУ. Покрај тоа, Анкара се обврзу-
ва да го подобри статусот на око-
лу два милиона бегалци на своја 
територија (околу 1,7 милион од 
нив се од Сирија) и со тоа да ги 
мотивира да останат во земјата. 
Ако се тргне од финансиските 
аспекти на проблемот, трите ми-
лијарди евра, колку што ќе ѝ даде 
почетно ЕУ на Турција за оваа 
намена, не се доволни ниту за 
основните потреби на бегалците, 
сместување, храна, вода, хигиена, 
а не, пак, за образование или за 
какво било ниво на интеграција 
во земјата. Простата математи-
ка вели дека ако парите стигнат 
до секој бегалец директно, тие 
би добиле по околу 1.500 евра 
годишно, што не е занемарлива 
сума, но е минимална ако треба 
да се плаќаат наставници за сто-
тината илјади сириски деца, ако 
треба да се градат училишта, ако 
треба да се градат цврсти град-
би или, пак, да се вработуваат 
работоспособните Сиријци на 
кои сѐ уште не им е дозволено 
да работат во Турција.

Турција од нестабилен партнер до 
партнер за стабилизирање на ЕУ
Апсурдно, но вистинито, практично, 
земјата што со децении е обвинувана од 
Брисел дека не е ниту политички ниту 
економски стабилна на ниво потребно 
за влез во ЕУ, сега е единствениот фактор 
што може да ја стабилизира разнишаната 
европска политичка номенклатура. Ан-
кара сега е во позиција со својата акција 
да ги спасува владите во неколку држави 
во кои, поради бегалците, би можеле на 
власт да дојдат радикални десничарски 
партии или умерените политички сили 
да ја загубат својата моќ.

Турција е официјален кандидат за член-
ство во ЕУ од 1999 година, а европските 
амбиции на земјата датираат од догово-
рите со Анкара од 1963 година. Нејзината 
улога на кандидат за член со блокирани 
преговори ќе траеше со години, можеби, 
со децении доколку во моментов немаше 
среќа во несреќа на своја територија да 
вдоми повеќе од два милиона сириски 
бегалци, кои од турска територија, преку 
Грција и балканската маршрута, замину-
ваат за ЕУ, најчесто во Германија. Со тоа 
официјална Анкара доби вредност со која 
може да тргува со европските бирократи. 

Истите луѓе што со години и со деце-
нии тврдат дека Турција не е зрела 
за вистински преговори за членство 
во ЕУ и за слободен проток на луѓе, 
идеи и на капитал од Турција во ЕУ и 
обратно, сега поради стравот од бе-
галците се премислија и почнаа оваа 
земја да ја гледаат како „своја“ и така 

ќе биде сѐ додека Турција успева да 
ги блокира бегалците на своја тери-
торија и додека го прекинува бранот 
емигранти од Сирија, Ирак и од Ав-
ганистан во ЕУ. Дури ни фактот што 
на два дена пред самитот во Турција 
беа уапсени двајца новинари, што во 
ЕУ се сметаше за грев поради кој не 

Турција не може да ги  
запре бегалците

Една од грешките на Европската унија 
со последниот план со Турција е немож-
носта целосно да се контролираат двата 
милиона бегалци на нејзина територија. И 
покрај ветувањата дека земјата ќе направи 
сѐ што може, објективно е дека Турција, и 
покрај желбата да ја искористи пригодата 
и за една година да направи повеќе од 
што направи во претходните 30 години 
во евроинтеграциите, нема капацитет да 
ги стави под контрола сите бегалци што 
се или ќе дојдат на нејзина територија. 
Иако дел од нив се сместени во кампови од 
каде што не можат да излезат без посебни 
дозволи, неверојатно е дека илјадници, 
можеби десетици илјади луѓе повторно ќе 
можат да платат шверцери што за две до 
три илјади евра ќе ги пренесат во Грција 
од каде што преку диви премини можат 
да стигнат на територија на ЕУ. Против 
бизнисот со шверц на луѓе, кој годишно 
тежи најмалку 10 милијарди евра само во 
овој дел на Европа, не можат да се борат 
ниту земјите од најсовршениот шенгенски 
систем за контрола на границите, а не, пак, 
една Турција, која во моментов има уште 
неколку други големи проблеми покрај 
Сирија, Русија и курдското прашање.

Во видеорепортажа на интернет-изда-
нието на магазинот „Шпигел“ направе-
на на македонско-грчката граница по 
воведувањето на новите правила со кои 
се пропуштаат само бегалци од Сирија, 
Ирак и од Авганистан, економските 
емигранти побараа помош од Ангела 
Меркел.

Тие од германската канцеларка со 
скандирање замолуваат да ја отвори 
границата меѓу Грција и Македонија, 
откако официјално Скопје реши да не 
пропушта луѓе од земји во кои нема 
војна и кои во Европа заминуваат само 
од економски причини.

Еден од соговорниците на репортерка-
та на „Шпигел“ вели дека доаѓа од Ма-

роко и дека има 50 проценти можност 
да добие азил во Европската унија. Тој 
признава дека сака да ја види Герма-
нија затоа што неговата земја Мароко 
е убава држава, но дека таму нема ра-
бота за него.

Бегалецот од Марко раскажува дека 
најстрашните моменти во животот 
ги имал на границата меѓу Турција и 
Грција, која ја минал за четири часа 
со чамец. Бегалците знаат дека наско-
ро ќе падне снег и дека никој нема да 
може да остане во привремениот камп 
на грчката страна од границата, но сѐ 
уште очекуваат блокадата да запре и 
тие да продолжат кон Европската унија 
каде што се надеваат дека ќе можат да 
формираат семејства.

европската унија на својот последен самит минатата недела во 
„окупираниот“ Брисел на турскиот премиер Ахмет давутоглy и 
на неговата земја им понуди три милијарди евра за да ги врати 
тие емигранти што дошле во еУ од таму, а не бегаат од војна, 
и да спречи бегалците да доаѓаат во еУ од турска територија. 
иако, според заклучоците на самитот, реално немаше голем 
напредок во процесот на евроинтеграција, членките на еУ 
(иако тоа беше најавено пред самитот) на сите други земји 
во југоисточна европа им порачаа дека критериумите од 
Копенхаген важат само ако земјата-кандидат располага со 
некаква вредност со која може да се тргува. Пораката е јасна и 
срамна, без стока за купи - продај евроинтеграциите се мртви

Исламска држава
ИНТЕРЕСОТ И СТРАВОТ ПОВАжНИ ОД КОПЕНХАГЕН

може да се отвораат нови поглавја 
во преговорите за членство, не 
го наруши планот на Брисел да ѝ 
прости на Турција за сѐ, само за да 
го реши проблемот со бегалците. 
Иако, според заклучоците, нема 
голем пробив во преговорите 
(договорено е отворање на само 
едно поглавје) ЕУ призна дека 
проширувањето е на дневен ред 
само кога е тоа од интерес за ЕУ, 
а не и за земјите-кандидати  и со 
тоа направи огромна штета за 
земјите како Македонија, каде 
што дополнително ќе предизвика 
разочарување од прашањето за 
евроинтеграција.

Затоа сега не треба да се исклучи 
дека и другите лидери на земји-
те што не се дел од ЕУ ќе почнат 
да размислуваат како Ердоган и 
Давутоглу, кои успееја да ја ис-
користат актуелната состојба на 
Блискиот Исток и со индиректна 
помош од Исламска држава и од 
режимот на Асад, поради кои од 
Сирија се иселија најмалку чети-
ри милиони луѓе, да се прибли-
жат до досега тешко достапната 
европска порта. 

како предуслов
за влез во ЕУ

Сиријците не се сами, економските емигранти нема да запрат

колумна

Пишува |  
Горан Момироски
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Н е го ви те „не при ја те ли“, ка ко 
што тој ги на ре ку ва но ви на-
ри те, не мо раа да се ма чат 

за да му го на мет нат оре о лот на 
пиш ман-по ли ти чар. Дру ги ќе ре чат 
и лаж го, не ли. Не ви но и при род но 
се на ме сти са ми от. Исто ка ко што и 
комп ју тер џи и те што ра бо тат во „не-
при ја тел ски те“ ме ди у ми не мо ра ат 
да се ма чат за да пра ват фо то мон та-
жи на опо зи ци о не рот - се којд нев на 
деј ност и ма ка на Со ро со ви те че да и 
глас ни ци за вла ди ни те прет став ни-
ци. За жал на За ев и, во ед но, за го ле-
ма ра дост на гра фич ки те ди зај не ри, 

тој е не пре су шен из вор на мо ти ви 
и лик кој по сто ја но во јав но ста из-
ве зу ва ло шо на ме сте на фа ци јал на 
екс пре си ја. Не е ви но вен чо ве кот 
што не мо же да ја скрие ма ка та во 
ко ја се на о ѓа и не вре ме то што го 
снаш ло, ќе ре чат потс меш ли ви те 
ду ше гриж ни ци, а дру ги те ќе иско-
мен ти ра ат де ка изра зот откри ва 
де ка во гр да та по ли тич ка кон сте-
ла ци ја, се пак, го на ме сти ле. Па ду-
ри и во мо мен тот ко га ќе ги иско-
ри сти те си те збу не ти фо то гра фии 
на ли де рот за илу стра ци ја, не ма те 

проб лем. Се ко гаш ви оста ну ва ат 
де сет те ре зерв ни ли ко ви што рев-
нос ни от стру ми ча нец ги оди гра на 
род ни от кар не вал. А из бо рот е го-
лем, исто ка ко и ла ги те. Дра ку ла, 
Оган, Сул тан, Са му рај и што ли не 
дру го. Се ри о зен по ли ти чар не би 
си доз во лил ва ков лу ксуз, но кој 
мис лел де ка ќе до тур ка до ту ка? Ни 
тој са ми от, ве ро јат но.

Адолф Хит лер, чо ве кот чии ус лу ги 
СДСМ ги ко ри сти и по це ли се дум-
де сет го ди ни, или по до бро ка жа но, 

ЛИ ДЕ РОТ ШТО ГИ РАС И ПА ПО ЛИ ГРА ФИ ТЕанализа

Пишува |  
Љупчо Цветановски

На ла га та и се ку си но зе те, а 
на „спа си те лот“ 

Ка ко ќе поз на е те де ка опо
зи ци ски от чел ник ла же? 
Мно гу ед но став но – му се 
мр да ат ус ни те. Оваа оп
штес тве на ди јаг но за за 
ли де рот на ма ке дон ска
та опо зи ци ја се на мет на 
мно гу при род но, а уште 
по не ви но е што тој са ми от 
си ја по ба ра. Со бо рин че... 
Из ла жа и во Љуб ља на, а 
пред тоа бе ше Тел Авив. 
Во СДСМ се ше гу ва ат де ка 
со вет ни ци те му го зе ле и 
му скри ле па со шот. За се
кој слу чај, пре вен тив но…

реj тин гот...
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ус лу ги те и де ла та на не го ви от стра-
тег и соз да тел на „Го ле ма та ла га“ - 
Ге белс, пред осум де сет го ди ни има 
ре че но: „Се ри о зен по ли ти чар не 
смее да си доз во ли да би де сни-
мен ни во пе њо ар“. За жал, со вре-
ме ни те ма ке дон ски ко рис ни ци на 
Ге бел со ви те изу ми не про чи та ле 
ни што по ве ќе од ре цеп тот за соз-
да ва ње на го ле ма та ла га. А ни неа 
не ја раз бра ле, осо бе но по ра ди ана-
хро но ста и не со од вет ству ва ње то со 
де неш но то вре ме и ус ло ви. И та ка, 
на ро дот ги про чи та, пак... А со се ма 
слу чај но, не го ва та бла ма жа и би-
тка со „не при ја тел ски те“ ме ди у ми, 
бан ки и сѐ што ди ше и раз мис лу ва 
по и на ку од нив во зем ја ва, уште 
пр ви от ден на и де на спо ред ба со 
Хит ле ро ва та на луд ни ча ва ре ак ци ја 
по па дот на Бер лин?!

Зо што со пар тиј ци те 
му го скри ле  
па со шот на ли де рот   ?

„Во де неш но вре ме, сѐ 
е сме не то. Се га, лу ѓе то 
се ри оз но ги сфа ќа ат ко-
ми ча ри те, а им се сме ат 
на по ли ти ча ри те“. Проб-
ле мот со оваа мис ла на 
ко ми ча рот Вил Ро џерс е 
што е ста ра еден век, а по 
си ла на при ли ки те се га во 
Ма ке до ни ја ја во скрес на 
ток му опо зи ци ски от ли-
дер и ко ми чар, кој не-
ма-не ма, па ќе из ла же и 
истре се не ко ја зе ле на. За 
за ба ва на на род ни те ма си, 
не од фрој дов ски от комп-
лекс, не ли. Ши ре ње то на 
ле пе за та ла ги и по сто ја но то са мо-
де ман ти ра ње, бу квал но,  ста на се-
којд нев је и знак на пре поз на ва ње на 
по ли ти ча рот кој во по мал ку од де вет 
ме се ци ка жа ду зи на те шки ла ги. Да 
не збо ру ва ме и за лап су си те по кои 
бе ше поз нат  - за по ве ќе то та тков ци, 
за кар те ли те во Јуж на Афри ка, за 
пре и ме ну ва ни от прв ма ке дон ски 
ро ман, за нус про из во дот на ре чен 
из бо ри и мно гу, мно гу дру ги цр ни 
би се ри. Во по но во вре ме, лап су си те 
за ми наа во зад ни на на не го ви от из-
раз, слич но ка ко и по сто ја на та нар-
ци со ид на упо тре ба на тре то ли це 
ед ни на за се бе, ко ја, се пак, не мо же 
а да не ја иско ри сти по ма кси мум 
вто ро то пра ша ње на ин терв ју или 
на прес-кон фе рен ци ја.

На ро дот, пак, ве ќе на и зуст ги знае 
не го ви те ла ги за не поз на ва ње то 
на Ве ру шев ски, не ма ње то сред би 
со пре ми е рот Гру ев ски, из во рот на 
сни ме ни те раз го во ри кој за еден 
ден ми на три адре си. Се се ќа ва те 
и де ка Ми јал ков и Гру ев ски ги не-
ма ше, де ка би ле на ра ча те ли, па се 
из нас лу шав ме нив ни раз го во ри со 
прет хо ден на ра тив на мур тин ски-
от спа си тел. Ту ка е и фа моз на та 
број ка на исти те тие раз го во ри, 
ко ја ва ри ра ше спо ред  по тре би те, 
но и бла ма жа та со „пу ка ње то на 
бом би те“ ко ја тре ба ше да трае 45 
де на, а за вр ши по шест ме се ци. И 
вла да та „из др жа“ 14 ме се ци на ме-
сто да пад не за три де на. Пад на са-
мо реј тин гот на За ев, од, и она ка, 
ми нор ни те се дум на уште по ма ли 
пет про цен ти. 

Да, факт е и де ка при се-
кое ин терв ју па ѓа ше и 
но ва ла га и лап сус-лин-
гва, но нај ло ша та при-
каз на ис пад на Изра ел, 
ба рем до оде ње то во 
Сло ве ни ја. То гаш ла же-
ше за ме ѓу др жав ни од-
но си, а го де ман ти ра ше 

ток му Изра ел. Три па ти. Нај но ва та 
ше га во се ди ште то на СДСМ е де ка 
па со шот не му го од зе ла вла ста, по-
ра ди „Пуч“ и слу ча јот со ми то, ту ку 
де ка ток му не го ви те со вет ни ци (и 
срп ски и ма ке дон ски) му го од зе ле 
и му го скри ле па со шот за да не му 
пад не на ум слу чај но по втор но да 
за ми не не ка де и да трес не уште 
не ко ја глу пост, ко ја по тоа тие ќе 
мо ра ат да ја де ман ти ра ат и да ја 
уб ла жу ва ат. Дру га та ше га е де ка 
со пар тиј ци те се отка жа ле од иде-
ја та за ко ри сте ње по ли граф до де ка 
тој збо ру ва со нив, за вна треш на 
упо тре ба. Ќе тре ба ло се којд нев но 
да ги ме ну ва ат све тил ки те и си-
ре на та, а па ри те се га се на со че ни 
кон из бо ри…

За е ви от прин цип: пу-пу, 
не ва жи…

Нај но ва та не бу ло за е мо же би и 
нај бол на, ба рем од ма ке дон ска, 
на ци о нал на глед на точ ка. За ев, 
не го ви те со пар тиј ци и „про фе си-
о нал ни те“ ме ди у ми за ед нич ки го 
оди граа ан ти на ци о нал но то „ку ма-
нов ско“ оро во кое играа на кар та та 
на пре диз ви ку ва ње ме ѓу на ци о нал-
ни проб ле ми и ди ле ми кај на ро дот. 
Бе скру пу лоз на та ше ма за поч на 
уште ден та, во екот на по ли ци-
ска та ак ци ја во ко ја за ги наа осум 
при пад ни ци на бзбед нос ни те си ли. 
И до де ка тие ги неа за Ма ке до ни ја, 
опо зи ци ски те про фе си о нал ци из-
ве сту ваа за не по сто еч ки ци вил ни 
жр тви. На ку со, на оро то се прик лу-
чи и Аме ри кан ска та ам ба са да со 
не бу лоз но со оп ште ние за исто то, 
за кое ни ко гаш не ѝ се из ви ни ја 
на ма ке дон ска та јав ност, исто ка-
ко и ме ди у ми те спон зо ри ра ни од 
нив ни от „фи лан троп“ Со рос.  При-
каз на та, пак, на За ев и Ди во на се-
ље е мо же би и нај кон тро верз на та 
до маш на по ли тич ка при каз на. Во 
оваа опо зи ци ска дра ма на ап сур-
дот, во ко ја во исти от мо мент со 
ку ма нов ска та те ро ри стич ка са га, 
гра ѓа ни те се пра шу ваа да ли За ев 
ќе ги пре ки не „бом би те“ де не ска, 
утре, а мо же би и вче ра, сод ци јал-
де мо крат ски от чел ник ја оди гра 
нај ан ти на ци о нал на та уло га во, и 
она ка, кон тро верз на та ка ри е ра. 

На вто ри от ден жа лост, исти от тој 
ли дер нас ме ан се фо то гра фи ра-
ше со жи те ли те на Ди во на се ље. 
Тој ден, Ма ке до ни ја та гу ва ше по 
сво и те осум си на, а тој се сме е-
ше на фо то гра фи и те?! Ток му Јо-
хан Тар чу лов ски му по ра ча де ка 
и Ше ќе рин ска би ла по го лем маж 
од не го. Не кол ку де на по доц на 
из ја ви де ка ак ци ја та би ла фин-
ги ра на, а мо ти ви те за ва кви те 
из ја ви ги обе ло де ни во ин терв ју-

то за ко сов ска та РТК, ка де што 
со не бу лоз ни те ве ту ва ња, ме ѓу 
ре до ви, обе ло де ни де ка се под-
го тве ни и на фе де ра ли за ци ја, сѐ 
са мо за да ја до би јат под др шка та 
на ДУИ. При каз на та за на вод на та 
фин ги ра ност СДСМ и ли де рот ја 
скло пи ја во рам ки на оста на ти те 
де ло ви на го ле ма та ла га. Та ка и 

сто е ше за ед но со на ра ти вот на 
ла ги те за Смиљ ков ско то Езе ро, за 
Мла де нов, за Ве ли ја и за Љу бе. Го 
иско ри сти ја пер фид но бу квал но 
се кој про стор за из вр ту ва ње и за 
соз да ва ње страв од „ре жи мот“. 
Чув ства та на род ни ни те на вме-
ша ни те во слу ча и те, очиг лед но, 
не ко му не му се бит ни.

анализа

Стан ков ски: Стру мич ки от  
Мин ха у зен има ид ни на ка ко 
кловн во цир кус

Ше фот на опо зи ци ја та е лич ност на 
ко ја по ве ќе ѝ при ле га да би де ди ре-
ктор на не кој цир кус што се за ни ма ва 
со за ба ва за иди о ти, ве ли умет ни кот 
и ко лум нист, Ацо Стан ков ски. Тоа не 
би бил цир кус со искус ни ар ти сти и 
со автен тич ни жи вот ни дре си ра ни 
спо ред прин ци пи те на бе сти јанс тво-
то, по тен ци ра тој, ту ку со чо веч ки 
су штес тва чии мен тал ни и ду шев-
ни стру кту ри се оку пи ра ни од де-
мон ски си ли, што про из ле гу ва од 
из гу бе ни те за штит ни ме ха низ ми на 
ду хот – отсус тво на мо рал, отсус тво 
на есте ти ка, отсус тво на ви сти но-
љу би вост и огром на, ре чи си ѕвер ска 
страст за власт.

СТАН КОВ СКИ: Не го во то но тор но 
и па то ло шко ла же ње го во ри де ка 
тој не ма са мо оп штес твен проб лем, 
ту ку де ка се ра бо ти за не ка ква ду-
шев на со стој ба ко ја це ло вре ме 
би ла ве што при кри ва на. Та ков чо-
век, се ка ко, не са мо што не мо же 
да пре тен ди ра за по ли тич ка функ-
ци ја, ту ку не тре ба ни да по мис ли 
да се за ни ма ва со по ли ти ка.

Ние сме ху ма но оп штес тво и до-
кол ку са ка, овој стру мич ки Мин-
ха у зен мо же да нај де ме сто во 
дру ги те сфе ри на оп штес тве но 
дејс тву ва ње, ка ко што е, на при-
мер, ин ду стри ја та за за ба ва, ка ко 
кловн во цир кус или ка ко стенд-ап 
ко ми чар во ло кал ни те, ко му њар-
ски ка фе а ни.

Ма ке дон ски от на род ве ќе де фи-
ни тив но про ник на во не го ва та 
ла жов на и ши зо фре нич на стру-
кту ра. По ра ди си те не го ви ла ги 
и де струк ци ја, оче ку вам тој и не-
го ва та пар ти ја да би дат же сто ко 
каз не ти од исти от тој ма ке дон ски 
на род на из бо ри те што тре ба да се 
одр жат во април, се ка ко, до кол ку 
се одр жат. 

Ли де рот, чие хо би очиг лед но е ка-
жу ва ње го ле ма ла га и неј зи но са мо-
де ман ти ра ње под вли ја ние на фрој-
дов ски от комп лекс, из др жа да не ја 
из да де ку ма нов ска та ла га до пред 
ед на не де ла. Пук на и го „отво ри“ 
по се та та на Љуб ља на по по ка на на 
кон тро верз ни от ин сти тут ИФИ МЕС, 
поз нат по ме сте ње то ан ке ти по на-
рач ка. Та му, За ев си приз на де ка Ди во 
на се ље бил те ро ри стич ки акт, кој го 
спо ре ди со слу чу ва ња та во Па риз. 
Из не се и по да то ци де ка на стра на та 
на те ро ри сти те во Ку ма но во дејс тву-
ва ле по врат ни ци од Си ри ја. Приз на 
и се за ко па.

Чи нот, мо же би, и не ма ше да би де тол-
ку не во о би ча ен и чу ден до кол ку ова 
не се слу че ше на три би на ор га ни зи-
ра на ток му од ИФИ МЕС, ин сти тут 
кој спо ред ти раж ни от љуб љан ски 
„Ре пор тер“ по ра ди сво и те про ис ла-
ми стич ки ста во ви е под оп сер ва ци ја 
на Сло ве неч ка та кон тра ра зуз на вач-
ка без бед нос на аген ци ја?! Осо бе но 
нај из ви ка ни те двај ца чел ни ци. Во 
пре вод, За ев, гре шеј ќи по на ви ка 
и по не ин фор ми ра ност, кај сво и те 
про ис ла ми стич ки до ма ќи ни ги на-
па ѓа ше ис ла ми сти те и, ко неч но, ја 
ка жа „Ви сти на та за Ма ке до ни ја“. А 
таа ви сти на е мно гу ед но став на и 
ка жу ва де ка опо зи ци ја та фор си ра и 
про мо ви ра ед на го ле ма ла га за др-
жа ва та и за со стој би те во неа. Кон-
цеп тот им го ру ши, кој друг, ако не 
За ев, на кој од вре ме-на вре ме ќе му 

се ис пу шти и „не са кај ќи“ ќе ја ка же 
„ви стин ска та“ ви сти на, не онаа фин-
ги ра на та и соз да де на во се ди ште то 
на СДСМ или во бел град ска та со ле но 
пла те на аген ци ја.

Но, опо зи ци ска та бур ле ска не за вр ши 
ов де. Про дол жи во Скоп је, ка де што 
не кол ку де на по на ле тот на искре ност, 
ли де рот се пре мис ли и по на ви ка, по-
втор но се ис пра ви и се са мо де ман-
ти ра ше. По во ста но ве ни от и љу бен 
прин цип кој ве ќе го до би не го во то 
име – „За ев прин цип“ или „пу-пу, не 
ва жи“, тој си ка жа де ка се вра ќа на 
ста вот за на вод на та ме стен ка. Се пак, 
са мо де ман тот пад на во сен ка на не го-
ва та но во о тво ре на вој на со ме ди у ми-
те, но ви на ри те, бан ки те и што ли не. 
Ра зо ча ру ва ње то од не ус пе хот на бло-
ка да та на пен зи и те, го „отво ри“ СДСМ, 
кој по втор но, ка ко и се ко гаш, ви на та 
ја ви де во си те и во сѐ, освен во се бе. Во 
па ни ка од екс прес но то уки ну ва ње на 
ве то то на Ки ре На у мов и од про па ста 
на но ва та аген да ко ја тре ба ше да удри 
со но ва ла га за на вод на та ло ша еко-
ном ска со стој ба, се ктор и сег мент кој, 
нај ве ро јат но, ток му Ср би те го оце ни-
ле ка ко нај ло ша точ ка на СДСМ, а нај-
си лен факт на вла де јач ка та пар ти ја. 
Се пак, пра ша ње на вре ме е ко га За ев 
ќе го приз нае и ова, би деј ќи, спо ред 
Фројд, лап сус-лин гва та има про сто 
об јас ну ва ње: Она што го  но си те и 
го по тис ну ва те во се бе, ед но став но 
из ле гу ва од вас. Во Љуб ља на, во Тел 
Авив, во Бри сел, во Скоп је…

Љуб ља на го „отво ри“ ли де рот
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С ДСМ е пар ти ја што не приз на ва 
по раз. Или и ко га приз на ва, на-
ро дот гре ши. Но тоа, од на тре, 

гле да но од се ди ште то со адре са на ули-
ца „Па вел Ша тев“ во Скоп је, е про из вод 
на „кул тур на вмро и за ци ја“.  Тво рец на 
та ква та пер цеп ци ја во СДСМ е Љу бо мир 
Да на и лов Фрч ко ски. Не е тај на де ка тој 
има огром но вли ја ние врз по ли тич ки те 
за фа ти и ста во ви на Зо ран За ев, кои, 
пак, и по крај си те на по ри на до маш ни и 
„зај ме ни“ струч ња ци за од но си со јав но-
ста, го ур ни саа реј тин гот на пар ти ја та.

Са мо љу би е то на Фрч ко ски, исто та ка, 
не е не поз на то за јав но ста. И ток му тоа 
са мо љу бие не о дам на ги откри си те по-
ли тич ки стра те гии во ус ло ви ко га на 
си те, и во СДСМ, и на нив ни те „при ја те-
ли од стра на“, па ду ри и не му, им е јас но 
де ка опо зи ци ја та не ма ни ту те о рет ски 
шан си да ги до би јат из бо ри те во април. 
„ВМРО-ДПМНЕ и на та му ќе би де нај сил-
на та пар ти ја“, кон ста ти ра ше кре а то рот 
на опо зи ци ска та по ли ти ка.

Тоа што е страш но во тие не го ви 
„по са ку ва ни за мис ли“, ка ко што ги 
на ре ку ва, е де ка сѐ е во игра, са мо 
да се освои вла ста не по чи ту вај ќи 
ја вол ја та на гра ѓа ни те. Оче ку ва-
ња та, ду ри и за не ка ква изед на че-
ност во осво е ни те ман да ти, се пак 
е мар ке тин шки трик, но не по ра ди 
ве ќе об ја ве ни те ан ке ти на ре но ми-
ра ни те аген ции, ту ку по ана ли за та 
на реј тин гот по ан ке та та што ја 
на ра ча СДСМ. За тоа од из бор ни те 
пла тфор ми опо зи ци ја та не спо-
ме ну ва ни ту „п“ од про гра ма, а од 
„ви зи и те...“ оста наа да се пот пи ра-
ат са мо на тие на мен то ри те ка ко 
Фрч ко ски. 

Про чи сте на од си те на вре ди и не-
бу ло зи, про гра ма та, од нос но про-
е ктот ка ко да се за зе ме вла ста во 
Ма ке до ни ја, спо ред мен то рот на 
СДСМ, Фрч ко ски, изг ле да ва ка:

ВИ ЗИ ЈА 2
Да се при тво ри „фа ми ли ја та“

Стра те ги ја та на СДСМ, се га, со ва ков 
реј тинг, кој га ран ти ра нов из бо рен 
по раз, се те ме ли са мо на спе ци јал на та 
об ви ни тел ка. Тоа што Фрч ко ски го за-
го ва ра и го хра ни СДСМ од на тре , ка ко 
што јав но истак ну ва, е Ка ти ца Ја не ва 
„да изв ле че ед но пет чи сти слу чаи“.

- Тоа што е мно гу важ но во таа при-
каз на е об ви ни тел ка та ко ја, има ед-
но пет чи сти слу ча ја, да ги изв ле че 
без го ле ма вре ва и без го лем ме теж 
во де кем ври... Об ви ну ва ња та мо ра 
да ги сим нат од пи е де ста лот пре-
ми е рот и бра ту чед му пр во - ПО МОЈ 
ВКУС (наг ла су ва Фрч ко ски)- тие нај-
ди рект но мо же да вли ја ат на све до-
ци те, тоа би тре ба ло да би де за ед но 
со при твор, за ед но со таа це лос на 
про це ду ра за тоа. Не знам ка ко об ви-
ни тел ка та ќе го из ве де тоа - по со чу ва 
кре а то рот Фрч ко ски.

- Че кор по че кор. Пр во об ви не ни-
ја та. По мој вкус. Ќе се по ба ра ат 20 
спе ци јал ци од МВР, да си ги со бе-
рат лу ѓе то пред истра жен су ди ја 
да да дат из ја ва. Не кои од нив, ако 
мо жат, а клуч но мо же да вли ја ат на 
све до ци, тре ба да одат в при твор. 
Не бит но е дал бил пре ми ер, ова, 
тоа - си по вто ри Фрч ко ски.

ВИ ЗИ ЈА 3
Ме ѓу на род на та за ед ни ца не ма да доз во ли

Ни ту Фрч ко ски ни ту СДСМ не би би ле тоа што се да не се пот пи-
ра ат на ме ѓу на род на та за ед ни ца ме сто на на ро дот. Опо зи ци ја та 
се под гре ва де ка по „ма сив на та ин тер вен ци ја на стран ци те“, и со 
ва ков пад на под др шка та кај гла са чи те, осо бе но ме ѓу сво и те, таа 
ќе вле та со ин ста ли ра ње на СДСМ на власт. По се ко ја це на.

- Се га, (дип ло ма ти те) да вле зат со тој ан гаж ман и да из ле зат 
со праз ни ра це?... Ако гле да те, ни е ден до го вор не ма ше да оди 
без не кој да пре се че и тоа та ка ќе оди до крај. Да го пу штат 
се га да из ле зе, на крај тоа би бил це ло сен ко лапс на нив ни от 
ан гаж ман, тие не ма ат та ква на ме ра - ги ре ди Фрч ко ски сво и те 
за го во ри ка ко да се освои вла ста.

Ова, пак, е тес но по вр за но со че твр та та ви зи ја ка ко да се дој де 
до вла ста:

ВИ ЗИ ЈА 4
Соз да ва ње ко а ли ци ја без ВМРО- ДПМНЕ

Ко а ли ци ја на власт пра ви тој што мо же, а не тој што до бил два-
три пра те ни ка по ве ќе, ги по ду чу ва Фрч ко ски во СДСМ, ве ро јат но 
пот пи рај ќи се на искус тво то од ра ни те де ве де сет ти го ди ни на 
ми на ти от век.

- Та ка, це ла та при каз на оди кон тоа да се фор ми ра по го ле ма 
ко а ли ци ја, да ли ќе би де со по бед нич ка та СДСМ, да ли со СДСМ 
со сли чен број на гла со ви со ВМРО- ДПМНЕ, важ но со еден по-
го лем блок пар тии, што е до бро... 

- Це ла та оваа ком би на ци ја не се пра ви за вмров ци те да оста-
нат на власт, ту ку за да за вр ши оваа на ша гол го та и на ша ва 
ди кта ту ра - зак лу чу ва Фрч ко ски.

Есап без ме ан џи ја
Свес ни за реј тин гот, свес ни за под др шка та што 
ја ужи ва ВМРО-ДПМНЕ, свес ни за од во е но ста од 
на ро дот и ве ќе поз на ти от ре зул тат од из бо ри те 
ду ри и на че ти ри ме се ци пред по че то кот на офи-
ци јал на та кам па ња, СДСМ по втор но се пот пи ра 
на ста во ви те и на пред ви ду ва ња та на Фрч ко ски.

СДСМ и ни ко гаш не го гле дал на ро дот ка ко фа-
ктор за до не су ва ње по ли тич ки од лу ки во др жа-
ва та. Ни ту за соз да ва ње то по ли тич ка пла тфор ма. 
Не ли, на ро дот е во пра во ду ри и ко га гре ши. Пот-
пи рај ќи се на мен то ри ка ко Фрч ко ски, во СДСМ 
сѐ уште сме та ат де ка нив ни те глав ни ри ва ли, тие 
што 10 (и со бу кви ДЕ СЕТ) го ди ни не мо же да ги 
сим нат од власт, не би мо же ле да „изв ле чат три 
авто бу си под др жу ва чи“!?

Ако се спо ре ди тоа што го за го ва ра СДСМ пре ку 
Фрч ко ски, ВМРО- ДПМНЕ на пос лед ни те пре-
бро ју ва ња има ше по ве ќе од  200.000 гла со ви 
раз ли ка. На пос лед ни от ми тинг за под др шка на 
ВМРО- ДПМНЕ се со браа 100.000 гра ѓа ни-гла са чи. 

Не бе ше мно гу по треб но за гра ѓа ни те да се по-
тсе тат на вре ме то на вла де е ње на СДСМ. Са мо 
за де се ти на де на во фо тел ја та на тех нич ки от 
по мош ник-ми ни стер во се кто рот фи нан сии, це ла 
др жа ва ста на на но зе по ра ди за ка ни те за по втор-
но доц не ње на пен зи и те, пла ти те, на до ме сто ци те.

Исто вре ме но, ли де рот на СДСМ, шти те ни кот на 
Фрч ко ски, во са мо еден ден вле зе во конф ликт со 
бан кар ски от се ктор, со ме ди у ми те, со јав но ста. 
Не тре ба мно гу за по тсе ту ва ње ка ква по ли ти ка 
кре и ра ше СДСМ ко га, ка ко и се га, ја си лу ва ше 
де мо крат ска та вол ја и ја пре зе ма ше вла ста.

Иа ко Фрч ко ски за го ва ра де ка ќе е по тре бен долг 
пер и од за „ле ку ва ње“, Ма ке до ни ја се ле ку ва ве ќе 
це ла де це ни ја. И во тој пер и од си те из бор ни по ра-
зи на СДСМ, на си те ни воа, по ми наа без нор мал но, 
де мо крат ско при фа ќа ње на из бор на та вол ја на 
гра ѓа ни те. За тоа, из лиш но е да се ко мен ти ра ат 
збо ро ви те на Љ.Д. Фрч ко ски, ми ни стер во вре ме то 
на ТАТ, атен тат врз пре тсе да тел на др жа ва, по ли-
ци ско те па ње во Го сти вар, шверц, кри ми нал на 
при ва ти за ци ја, по ста ву ва ње сто ти ци су дии во еден 
ден, на ло жу ва ња на ме ди у ми те да ја оцр ну ва ат 
ВМРО-ДПМНЕ ка ко не при ја тел на на ро дот, де ка 
„еле мен тар но сме за бо ра ви ле ка ко функ ци о ни ра...“

- ...Не е са мо про ме на на вла ста, не е са мо нор-
мал ни лу ѓе да дој дат во по ли ти ка та, нор мал но 
да вла де ат, ко га ќе за гу бат да одат во опо-
зи ци ја, ко га ќе по бе дат да дој дат на власт, 
вос пи та но, да не кра дат, да не мал тре ти ра ат 
су дии, нај нор мал но, еле мен тар на ра бо та... – 
рас ка жу ва Фрч ко ски при каз ни. 

Вре ме то на Фрч ко ски и на не го ви те „про е кти“ е 
да ле ку во исто ри ја та. Вре ме е и СДСМ, по но ви от 
из бо рен по раз, и не го да го за тво рат ка ко не про-
ду кти вен „про ект“. И еле мен тар но да се вра тат 
на ра бо та на пи шу ва ње „ви зи ја“. 

Еден од глав ни те по ли тич ки 
мен то ри на Зо ран За ев, од нос но 
чо ве кот со огром но вли ја ние на 
по ли тич ки те дејс тву ва ња  на ли
де рот на СДСМ, Љу бо мир Фрч ко
ски, си за мис лу ва ка ко на ВМРО
ДПМНЕ ќе му скра те ле 150.000 
гла со ви. Или де ка ќе до би е ле 
ба рем ед на ков број ман да ти во 
ид ни от пра те нич ки со став. Или 
де ка ме ѓу на род на та за ед ни ца 
ќе го уап си це ло ра ко водс тво на 
ВМРОДПМНЕ. Или, во нај лош 
слу чај, и да не осво јат до вол но 
гла со ви, со ши ро ка ко а ли ци ја ќе 
фор ми ра ат вла да за „кул тур на 
дев мро и за ци ја“. Сѐ, са мо не ле ги
тим но осво ју ва ње власт

СДСМ со план да ги изи гра из бо ри те
ПО лИ ТИЧ КИ ТЕ МЕН ТО РИ КО ВА АТ ЗА ГО ВОР МЕ СТО ПРО ГРА МА

ВИ ЗИ ЈА 1 
По ни шту ва ње на 150.000 гла со ви

СДСМ „спие на тоа уво“ де ка ќе ус пее 
да од зе ме 150.000 гла со ви од кон то то 
на ВМРО- ДПМНЕ. Фрч ко ски тоа го 
прес ме тал со кал ку ли ра ње на си те 
до се гаш ни мо мен ти и праз ни об ви ну-
ва ња за из бор ни те по ра зи - од лаж ни 
до ку мен ти до по чи на ти ли ца на из-
бор ни от спи сок. 

- Пр во се лаж ни те лич ни кар ти, 
со кои се гла са по ве ќе крат но. По-
тоа е гла са ње то на умре ни те и 
фал си фи ку ва ни те или до пол не-
ти во спи со ци те. И тре то е оп шта-
та ло ги сти ка на зап ла шу ва ње...  
Тоа се 10-ина ман да ти по мал ку 
од се га. Но сѐ уште би би ла нај-
сил на та пар ти ја.

Пишува | 
Наум Стоилковски

актуелно
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Косовскиот весник „Коха диторе“, кој важи за медиум што има 
одлични врски со странските амбасади и со разузнавачките 
служби на Косово, а неретко преку свои текстови знае да 
пренесе пораки до јавноста од одредени политички, верски 
и деловни кругови, повторно го стави Скопје на мапата на 
нестабилни европски локации. Весникот објави дека во Скопско 
се присутни членови на ИСИС што избегале од Сирија, а ги води 
бескрупулозниот убиец Љавдрим Мухаџери 

АКТУЕЛНОКОЈ ГО „ТУРКА“ ИСИС КОН СКОПЈЕ?

Медиумот што е сопственост на неко-
гашниот југословенски дисидент, а 
сега еден од најбогатите косовски 

бизнисмени Ветон Сурои, не ги објави 
фактите на кои го темели своето твр-
дење и со тоа ги отвори дилемите дали, 
навистина, ИСИС се крие во Македонија 
или, пак, се работи за друга агенда со со-
сема поинаква заднина. Веднаш по веста 
во косовскиот медиум, се јави и српски 
весник близок на безбедносните служби, 
кој објави дека членови на ИСИС подолго 
време живеат во пограничниот регион 
меѓу Косово и Србија, во пределот на Пре-
шево, Медвеѓе, Бујановац. 

Весникот „Коха диторе“, чиишто двај-
ца новинари беа уапсени во Куманово 
за време на акцијата на македонските 
безбедносни сили кога загинаа осум 
специјалци на МВР, сега цитира неиме-
нувани безбедносни служби, кои тврдат 
дека во Скопско, заедно со своите колеги 
терористи од Сирија, се вратил Љавдрим 
Мухаџери, за кого медиуми блиски до 
ИСИС летоска тврдеа дека загинал во пре-
сметки со силите на Асад. Овој Косовец 
светската јавност го запозна како човек 
што пукаше со ракетен фрлач во заробен 
сириски војник и кој со нож сечеше глави 
пред камерите на пропагандната единица 
на ИСИС. 

СПЕцИЈАЛНА вОЈНА ИЛИ  
СОСЕДСКА ПОДДРшКА

За присуство на припадници на ИСИС 
сведочеше и новинарка на германската 
„Ер-Те-Ел“, која во телевизиски прилог 
објавен во август тврдеше дека во Скоп-
ско разговара со припадник на ИСИС, 
кој решил да се врати од Сирија. Иако на 
видеото на кое зборува снимениот член 
на Исламска држава не може јасно да се 
види дека тој се наоѓа во Македонија 
(дел од аналитичарите што ги опсерви-
рале снимките велат дека, за разлика 
од видеоинсертите со кои се покрива 
тонот на новинарката од видеото со 
интервјуто, не може да се утврди каде 
е снимен разговорот) нема посебна 
причина да не се верува на угледниот 
германски медиуми иако и претход-
но имало случаи на манипулирање со 
видеоматеријали и со информации од 
странски медиуми. 

Без разлика дали сегашните информaции 
се манипулации, во секој случај, Маке-
донија и Скопје пред светот сѐ повеќе 
стануваат опасни точки на европската 
мапа. Со тоа прво се испраќа порака дека 
Македонија нема контрола на својата 
територија, потоа се создава лош имиџ 
пред сите туристи и потенцијални инвес-
титори, кои ќе гледаат да избегнат каква 
било средба со ИСИС и, трето, се создава 
впечаток дека Скопје е новиот Бејрут. 

Последната точка е најопасна и поради 
индиректната насока што им се дава и на 
другите балкански повратници од Сирија 
и од Ирак. Иако на врвот на земјите што 
испратиле свои граѓани во ИСИС во Си-
рија и во Ирак се Косово и Албанија, сега 
„Коха диторе“ повратниците од  ИСИС ги 
повикува да дојдат во Македонија каде 
што, ако може да се крие Мухаџери, како 
познато лице од порталите на светските 
агенции, прибежиште можат да најдат 
и други помалку експонирани луѓе од 
негов ков. Пораката за сите нив треба да 
биде „ИСИС без проблеми функционира 
во Македонија, каде што имаме јатаци и 
сме на безбедно“.  Поради фактот дека 
ниту „Коха диторе“, ниту другите косов-
ските медиуми, а уште помалку косов-
ските безбедносни структури сакаат да 
соработуваат со македонските власти 
при утврдување на фактите на теренот, 
овие информации треба да се разберат 
сериозно. 

Во исто време, не треба да се отфрли ниту 
можноста тие да се дел од специјална 
војна што голем дел од српските и од 
косовските институции и медиуми ја 
почнаа за време на косовските настани. 
Тогаш дел од српските медиуми објавија 
дека македонската полиција се повлекла 
од границата со Косово и со Србија и прак-
тично ги повика сите косовски радикали 
да дојдат и да им помогнат на своите 
другари во Куманово, а дел од Косовските 
медиуми, политичари и интелектуалци 
се обидоа кумановскиот инцидент да го 
прикажат како борба за човековите права 
на Албанците во Македонија. � Г.М.



ЗАДОлжУВАњАТА СЕ НАЧИН НА 
ФУНКЦИОНИРАњЕ НА ДРжАВИТЕ

ЕКОНОМИЈА
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да работи под притисок и директива 
на политичарите. 

Според Министерството за финан-
сии, аукцијата се реализирала успеш-
но, а државни хартии од вредност ку-
пија банки, осигурителни компании, 
пензиски фондови и штедилници.

� Со реализација на аукцијата се 
обезбедуваат ликвидни средства за 
исплати кон стопанството и граѓа-
ните, како што беше планирано со 
буџетот за 2015 година. Во текот на 
декември, по основа на стари хартии 
од вредност достасани за враќање, 
Министерството за финансии ќе 
им врати на банките 84,6 милиони 
евра или 5,2 милијарди денари - ин-
формираа од финансии. Последното 
задолжување се реализираше откако 
Државната изборна комисија го по-
ништи ветото на заменик-министерот 
за финансии, Кире Наумов, за одржу-
вање на аукцијата.

Гувернерот на Народната банка на 
Република Македонија, Димитар Бо-
гов, апелираше политичките партии 
да не ги мешаат банките во нивните 
политички битки.

� Политичките притисоци врз бан-
ките се недозволиви и неспоиви со 
пазарната економија. Имајќи пред-
вид дека најголем дел од банките се 
во странска сопственост, политич-
киот притисок врз банките може да 
има катастрофални последици врз 
нивната перцепција за деловниот 
амбиент во Македонија и нивните 
идни планови. Деловните банки 
имаат целосна слобода и право са-
мите да решаваат каде ќе ги пла-
сираат своите ликвидни средства 
во согласност со својата деловна 
политика – истакна гувернерот Богов.

И стручњаците порачуваат - поли-
тиката да не се меша во одлуките 
на банките.

Универзитетскиот професор Томе 
Неновски аукцијата на државни 
записи ја оценува како една од во-
обичаените, кои редовно ги одржу-
ва Министерството за финансии за 
обезбедување доволна ликвидност за 
финансирање на тековните буџетски 
потреби и еден дел за покривање на 
буџетскиот дефицит.
� Задолжувањето беше планира-
но кога се донесуваше буџетот за 

ди, нема никој, освен банките, освен 
нивното собрание, нивните акционе-
ри. Банките се профитни институции 
и тие секогаш бараат начин на фи-
нансискиот пазар да инвестираат во 
тие инструменти што ќе им донесат 
одреден профит во дадена ситуација.

� Според тоа, во Македонија не по-
стои инструмент, не постои институ-
ција што ќе може да им забрани да 
купуваат хартии од вредност, па, би 
рекол дури и НБРМ, која е единстве-
но надлежна за контрола и за супер-
визија на банките и за регулирање 
на нивното работење, не може да им 
го наложи тоа затоа што ограничу-
вањето на запишувањето државни 
записи во оваа ситуација, практич-
но, значи атака врз пазарноста на 
економијата, врз нејзината функ-
ционалност, меѓутоа атака и врз 
профитабилноста на банките. Во 
спротивна ситуација, тие би требало 
вишокот на ликвидност, а го имаат 
во огромна количина, денеска да го 
пласираат во лош пласман. Никој 
во оваа држава не би сакал да ги 
види банките во таква ситуација, 
да кредитираат проекти, да имаат 
лош пласман во растечка големина, 
кој еден ден би ги донеле во една 
ситуација на банкрот. Да не забора-
виме, банките се најздравото ткиво 
во Македонија во овој момент, да 
го задржиме тоа - додава Неновски.

Банкарите велат дека банките си 
имаат своја деловна политика и тие 
сами донесуваат одлуки.

� Сите банки од ЕУ имаат лимити за 
тоа колку можат да бидат изложе-
ни кон државата. Меѓутоа, банките 
не се единствени купувачи на хар-
тии од вредност, тука се инвести-
циските и пензиските фондови, 
како и компаниите и граѓаните, 
и од тој аспект функционирањето 
на пазарот на капитал и неговата 
стабилност е од битно значење.Бан-
ките имаат лимит за вакви вложу-
вања и тоа зависи од нивото на лик-
видноста и од нивото на капиталот 
на банките, меѓутоа, сепак, приори-
тетна цел е, пред сѐ, да инвестираме 
во кредити на стопанството и на 
населението бидејќи изворите на 
нашите средства се депозитите од 
населението и од претпријатијата 
–објаснуваат од банките, за кои ме-
шањето на политиката во нивната 
работа е недозволиво. �

Политиката 
удри и врз 
банките

Бизнисот сѐ повеќе го чув-
ствува притисокот на 
политиката. Сега на удар 

се најдоа банките. Тие добија 
закана од опозицијата дека ќе 
се чешла нивното работење до-
колку учествуваат во аукцијата 
на државните записи на која 
Министерството за финансии 
се задолжи за 73 милиони евра, 
пари со кои ќе бидат финансира-
ни тековните активности пред-
видени со буџетот за годинава. 
Со тоа директно една политич-
ка партија се меша во нивниот 
начин на функционирање, што 
наиде на осуда и од бизнисме-
ните и од стручњаците, но и од 
првиот човек на Централната 
банка. Со оглед на тоа дека соп-
ственоста на банките во најго-
лем дел е во раце на странците, 
тоа може да создаде перцепција 
за деловен амбиент што е под 
влијание на политиката, а со 
тоа да ги оттргне потенцијал-
ните инвеститори од доаѓање 
во земјава бидејќи никој не сака Пишува | Александрија Стевковска  

Воведувањето државни хартии од вредност и нивна продажба 
како финансиски инструмент е општо познат во развиениот свет, 
особено во западните економии каде што државата по потреба 
се финансира со распишување емисии на државни хартии од 
вредност, било во форма на благајнички државни записи или 
во форма на обврзници, со цел обезбедување средства на 
финансискиот пазар за финансирање на буџетските потреби

2015 година. Треба да се има пред-
вид дека секоја аукција, во основа, 
има прво задолжување, меѓутоа по 
задолжувањето државата оди кон 
раздолжување од страна на држа-
вата кон банките врз основа на из-
дадени запишани државни записи 
во претходниот период. Според тоа, 
задолжување и заради раздолжу-
вање и ако остане некој дел, евен-
туално заради дофинансирање на 
буџетските потреби - вели Неновски.

Воведувањето во 2004 година на др-
жавни хартии од вредност и нивната 
продажба како финансиски инстру-
мент, според професорот, е општо 
познато во развиениот свет, особе-
но во западните економии каде што 
државата, по потреба, се финансира 
со распишување емисии на државни 
хартии од вредност, било во форма 
на благајнички државни записи или 
во форма на обврзници, со цел обез-
бедување средства на финансискиот 
пазар за финансирање на буџетските 
потреби.

� Тоа го имаат речиси сите западни 
држави, пред сѐ САД, кои имаат и 
највисок буџетски дефицит, а кој во 
најголема мера го финансираат со 
издавање т.н „треџери билс“ или др-
жавни записи. Па, според тоа, тие се 
исклучително пазарен инструмент, 
кој го користат пазарните еконо-
мии, па и ние веќе 11 години, кој 
може да послужи и за финансирање 
на буџетските потреби, меѓутоа и 
за постепено развивање на пазар-
ниот капитал во Македонија, каде 
што тие записи, тие обврзници би 
се нашле на листата на котирани 
хартии од вредност со кои ќе може 
да котира секој што е заинтересиран 
за тоа - додава Неновски.

 Во однос на тоа кој може да го им го 
ограничи правото на банките да ку-
пуваат хартии од вредност, Неновски 
вели дека, според прописите, според 
правилата, меѓународните стандар-
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Мал влог 
за голема 
добивка

лУФА - ВИД ТИКВА шТО НЕ СЕ ЈАДЕ,  
НО СЕ КОРИСТИ ВО ИНДУСТРИЈАТА

Пишува | Александрија Стевковска  

Во Македонија се одгледу-
вала во Струмица во 
шее сеттите години од 

ми натиот век, главно за индус-
триски цели, при што се постиг-

Луфата е едногодишно зеленчуково растение, 
кое спаѓа во фамилијата кукурбитасеае 
(cucurbitaceae), родот луфа (luffa), со два 
вида: луфа како цилиндар (luffa cylindrica 
roem) и ребреста луфа (luffa acutangula roxb). 
Потекнува од југоисточна Азија, каде што се 
среќаваат многубројни форми и сорти

нати добри резултати. Луфата 
најчесто се одгледува во троп-
ски и во суптропски краишта, 
но успешно се одгледува и во 
области со континентална кли-

ма на сончеви и топли места. 
Луфата бара многу топлина за 
‘ртење, никнување, како и за 
зреење на плодовите. Плодот 
е како цилиндар со должина 
од 25 до 66 сантиметри и со 
ширина од осум до 12 санти-
метри. Кората е мазна и зелена, 
при зреење е кафена и лесно 
се одделува од внатрешноста.

Долго цвета и раѓа плодови сѐ 
до есенските слани. Во првите 
фази потребна е топлина од 18 
до 20 Целзиусови степени и до-
бро затоплена почва со дневна 
температура од 25 до 32 Цел-
зиусови степени. Луфата бара 
многу светлина и не треба да 
се одгледува во сенка. Почвата 
треба да биде богата со храна и 
со вода бидејќи развива голема 
надземна зелена маса, која се 
потпира на конструкција, и со-
бира големо количество влага 
под влијание на сонцето и на 
ветровите. Кореновиот систем 
е многу плиток, што резултира 
со голема побарувачка на лес-
но достапни храна и вода. Се 
одгледува со расад во април и 
во мај во саксии или директ-
но со семе. Бербата на зрели 

плодови се врши во текот на 
есента, кога добиваат жолтока-
фена боја. Агротехнички мерки 
за нега на посевот се редовно 
наводнување, прихранување со 
фолијарни ѓубрива, окопување, 
заврзување и сплетување на 
ластарите за шпалирот. 

Во физиолошка зрелост се 
користи за миење садови, за 
капење, за изработка на шапки, 
влошки за обувки, за влечки, 
во козметиката за изработка 
на ракавици и на појаси за 
масажа. Семето на луфата се 
користи за производство на 
масло, а се употребува и за 
индустриски цели. На Далеч-
ниот Исток го користат сокот 
од сите сочни делови, суви 
плодови и коренот од луфата, 
за изработка за многубројни 

лекарства, а нејзиното масло 
и слузта од плодот се корис-
тат во народната медицина. 
Со масажа со природните влак-
на од луфата при капење се 
поттикнува циркулацијата на 
крвта, при што благотворно се 
дејствува на организмот. Освен 
тоа, се отстранува остатокот 
на истрошената кожа и се 
дејствува на набраната кожа 
така што ја прави поеластична, 
мека и затегната.

Сеидбениот рок на луфата 
влијае врз должината и те-
жината на плодот, кои се зна-
чајни при производството за 
добивање готов растителен 
производ – сунѓер и се пре-
порачува сеидба во април. 
Доколку се сака да се добие 
семе, најдобар период на са-
дење е мај. �



да бидат таму каде што им е 
место. Да седнат во истата 
сала, на истата маса, каде што 
се крои нивната судбина. Од 
каде таа луда идеја дека тие 
како информација може да го 
добијат само тоа што ти ќе им 
го сервираш. Добриот Роберт 
ќе барал паузи во интерес на 
новинарите што седат пред 
сала со часови и чекаат да ви-
дат што ќе „вкусат“ од кујната 
што им ја готви иднината, без 
да бидат прашани што сакаат 
да нарачаат. И притоа сето 
тоа да им го „сервира“ Роберт 
по негова желба и замисла.

� СДСМ отсекогаш се зала-
га за транспарентност за 
време на преговорите во 
работните групи. Затоа, 
кога ќе бидеме во финал-
на фаза на преговорите, 
јас ќе барам пауза на се-
кои три-четири часа, за 
да можам да споделам со 
јавноста за што се разго-
вара во преговарачките 
тимови... рече Поповски.

А што исправаш ти?! Тоа 
што не му одговара на 

ЉубомИр 
ФрчкоскИ

бран ко  
Ге ро скИ

Во либералните демо-
кратии стандардот е 
владино мнозинство 
да прави тој што може. 
Не нужно тој што добил 

два-три пратеника повеќе или помалку. Според 
тоа, целата приказна оди кон тоа да се формира 
поголема коалиција. Дали ќе биде по победничката 
СДСМ или со СДСМ што ќе има сличен број гласови 
со опозициската ДПМНЕ не е важно. Важно е да 
биде еден поголем блок. 

Добитната формула на вечните губитници 
е нивните пријатели од надвор да предло-
жат нов „европски закон“: Новата влада ќе ја 
формираат губитникот на изборите во маке-
донскиот политички блок и победникот кај 
Албанците. 

Тоа сме ние. Не народ, 
туку збирштина од по-
литички лешеви. Кои 
треба да воскреснат в 
година во април, баш 

пред Велигден. Абе да видам, не верувам! 

Колку што се посигурни дека немаат шанси да 
ги добијат изборите, толку посилно го навре-
дуваат народот, кој по ниту една цена не ги 
прифаќа овие губитници како опција.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Васко  
еФтоВ

Прашање е на луѓето во 
опозицијата, на члено-
вите и на симпатизери-
те во СДСМ дали Зоран 
Заев ќе им биде лидер 
или некој друг? Крајно време е политичките партии 
на ваков безобразен начин да вршат притисок врз 
медиумите. Како ќе известуваат медиумите е пра-
шање на медиумите. Нашата работа може да ја оце-
нува само јавноста, а во никој случај политичарите. 

Колку ли само боли кога треба Заев да го прет-
ставиш како свој лидер.  

насер  
селманИ

Ако главен политички 
противник ви се ме-
диумите, тогаш како 
може да објасните дека 
вашите симпатизери и 
вашите гласачи десетпати повеќе ги гледаат тие 
медиуми од вашите пријателски медиуми.

Не е далеку денот кога Заев и неговите перјани-
ци ќе ги прогласат за идиоти и симпатизерите 
и членовите на СДСМ што следат медиуми што 
не се под нивна контрола. 

Зоран  
ЗаеВ

Во моментов, став на 
СДСМ и мој личен став 
е дека поголем поли-
тички непријател за 
нас како опозиција се 

медиумите како што се „Сител“, „Канал 5“, „Алфа“, 
„Дневник“ и „Македонската радио-телевизија“. 

Слободата на медиумите што ја заговара СДСМ 
изгледа токму така како што најави Заев – „живи 
луѓе ќе јадеме“. 

Нема да коментираме 
индивидуални изјави, 
но добро знаете дека 
ние ја поддржуваме 
слободата на медиуми-
те. Работиме со многу земји во светот, вклучително 
и со ПЈР Македонија, во однос на ова прашање. Исто 
така, ја знаете и последната состојба, која ја презен-
тиравме во извештајот за напредокот на земјата.

Сите сме за слобода на медиуми, само „Евро-
пејците“ поинаку ја толкуваат кога Македо-
нија е во прашање. Разликата била поради 
менталитетот, не поради тоа што нè сметаат 
за протекторат.

маја  
коцИјанчИќ
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ре коа И:

� Роберт Поповски од СДСМ разговарал со власта да ги 
поправа законите што, наводно, ги расипал ЗНМ со влада-
та. Да не беше трагично, би било смешно! (Насер Селмани)

� Ако ние како здружение сме ги расипувале законите, се 
прашуваме што правела опозицијата тогаш во Собрание?! 
Излегува дека ние не сме имале вистинска опозиција во 
Собрание, затоа ЗНМ мораше да влета во приказната за 
да го спаси тоа што можеше да се спаси. (Насер Селмани)

ре че И:

� Новинарските здруженија треба да лобираат кај политич-
ките партии за да ги застапуваат нивните интереси, но, 
сепак, политичките партии треба да го завршат процесот 
на преговарање.

� Ова се преговори на политички партии вклучени во До-
говорот од Пржино, затоа не гледам смисла во нив да 
бидат вклучени невладини организации и новинарски 
здруженија.

� Уште од почетокот се залагав овие преговори да бидат 
отворени и во нив да се вклучи јавноста, но објаснувањето 
беше дека така потешко ќе се дојде до решение.

Про фе си ја: 
новинар
Занимање: 
политички советник
Хоби: 
коректор на гафови

Имаше улога на коре-
ктор на лидерот... Не-
говата задача беше 

јасна -  навредувај ги, об-
винувај ги колегите дури и 
кога се во право, само за да 
го извлечеш лидерот од ка-
шата во која влегол поради 
неговата дарба за лапсуси, 
непромислени изјави и ка-
жани глупости...

Сега во нова улога... Оди по 
стапките на својот лидер –
„ сам себе се демантирал“ 
или што би рекол „Кроми-
ди Запад“ за лидерот Зоран 
Заев– „Престанете или ќе се 
демантирам“. 

Заев одамна е познат како чо-
век што умее комплетно да 
ги промени ставовите во рок 
од 24 часа. Се чини, неговите 
сопартијци брзо ги учат лек-
циите на Заев. Заев ги совету-
ва своите советници... Каже-
те, повлечете се, размислете, 
па демантирајте се...

Па така Роберт му се придру-
жи на лидерот – да не е сам 
во чудниот однос со јавноста 
што го има. Излезе, кажа, се 
повлече, размисли, се врати 
и се демантираше. Тоа што 
сам себе се демантираше е 
само една од работите пора-
ди која се најде на пиедеста-
лот неделава. Уште пред да 
се демантира, беше сериозен 
конкурент – тој како поране-
шен новинар сам ќе прегова-
рал за правата на новинари-
те, ќе ги исправал законите, 
а новинарите да лобирале 
кај политичките партии... Тој 
не гледаше смисла во прего-
ворите да бидат вклучени 
новинарските здруженија.

Лобирајте кај партиите, мо-
лете се кај нив да ги заста-
пуваат вашите интереси, а 
јас ќе ве информирам како 
се одвива процесот. Ма дај 
човеку. Оди и преслушувај 
го Заев по стопати за да 
најдеш начин да го спасиш 
и да кажеш дека другите 
лошо го разбрале, не сакал 
да каже така. Остави ги но-
винарите сами да го бркаат 
своето. Впрочем, ти веќе не 
работиш како новинар, ти си 
партиски советник. Остави 
ги новинарите да се изборат 

Роберт Поповски

СПАСИТЕЛОТ ОД МУРТИНО И НЕгОвИОТ ПОДАНИК

СДСМ, а ЗНМ го прифатил?! 
Интересот на ВМРО-ДПМНЕ 
е еден, на СДСМ друг, на но-
винарите трет...

А што си ти?! Спасителот?! 
Нешто како твојот лидер 
кого Господ го црпнал од 
нива во Муртино за да ги 
спаси луѓето?! И откако По-
повски по ваквата постап-
ка не беше прифатен како 
спасител, се впушти во нова 
мисија – епа сега СДСМ ќе ве 
спасува од тоа што го сакаше 
– новинарите да не бидат дел 
од преговорите за законски-
те измени што се однесуваат 
токму на нив.  

� Заради вистината, за да 
се знае кој е за реформи со 
кои ќе се ослободат меди-
умите, а кој е да се одржи 
статус кво или ситуацијата 
да стане уште полоша, ме-
диумите и невладините ор-
ганизации треба да бидат 
присутни на преговорите 
на работната група...

Па, нели, немаше потреба да 
се таму?! � (Р.Р.)
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ТЕМА НА НЕДЕЛАТА

Поч на бо жик ни от пост. Тој 
му прет хо ди на праз ни-
кот Рож дес тво Хри сто во, 

трае око лу 40 де на и се на ре-
ку ва и Фи ли пов пост би деј ќи 
поч ну ва по 27 но ем ври – де-
нот на спо ме нот на апо стол 
Фи лип. Бо жик ни от пост е во-
ста но вен за да мо же ме ние, во 
пре срет на Рож дес тво то Хри-
сто во, да се очи сти ме се бе си со 
по ка ја ние, мо ли тва и со пост, 

ПО СТОТ ПОЧ НУ ВА СО БлА ГОС лОВ ОД 
МА ТИ ЧЕН лЕ КАР ЗА ДУ шА ТА

Ду хов но то воз др жа ние  
е су шти на та на 
хри сти јанс тво то
Не тре ба да се по сти за ра ди ди е та, за да се олес нам, да 
ми би де уба во... По стот мо ра да би де ду хо вен тре нинг или 
ду хо вен под виг. Не тре ба тоа да би де са мо ли шу ва ње од 
не ка ков вид хра на, ту ку мо ра да би де при дру жен и од ду
хо вен пост. Тре ба да се мо ли ме, да оди ме на бо гос луж ба
Пишува | Бил ја на За фи ро ва

и со чи сти ср ца, ду ша и те ло, 
бла го го веј но да го пре срет-
не ме си нот Бож ји што се ја ви 
во све тот, при не су вај ќи му го, 
ме сто обич ни да ро ви и жр тви, 
на ше то чи сто ср це и жел ба за 
пос ле ду ва ње на не го во то уче-
ње – стои на веб-стра ни ца та на 
Би гор ски ма на стир.

Од Скоп ска та епар хи ја ве лат 
де ка не са мо во зрас ни те, ту-

ку сѐ по че сто и пом ла ди те се 
прик лу чу ва ат кон по сти те 
пред го ле ми те хри сти јан ски 
праз ни ци.

� Тен ден ци ја та на по сте ње 
ме ѓу мла ди те се зго ле му-
ва се ко ја го ди на. Глав но се 
фо ку си ра ни на бо жик ни те 
и на ве лиг ден ски те по сти. 
Не кои по стат са мо пр ва та и 
пос лед на та не де ла, не кои 
це ли от пост, но за ви си од 
бла гос ло вот што ќе го зе мат 
и мож но сти те што ги има ат. 
Се пак, нај до бро е да го ис-
по стат це ли от пост – ве ли 
отец Бо бан.

По стот не е ди е та
По стот не смее да би де ди е-
та и да се по сти за ра ди ди е та 
или за ра ди одре де но те лес но 
здрав је. 

� Не тре ба да се по сти за ра ди 
ди е та, за да се олес нам, да 
ми би де уба во... По стот мо-
ра да би де ду хо вен тре нинг 
или ду хо вен под виг. Не тре ба 
тоа да би де са мо ли шу ва ње 
од не ка ков вид хра на, ту ку 
мо ра да  би де при дру жен и 
од ду хо вен пост. Тре ба да се 

мо ли ме, да оди ме на бо гос-
луж ба. Се ка ко, не тре ба са-
мо тој пер и од да се мо ли ме, 
но за вре ме на по стот тоа е 
осо бе но важ но – ко мен ти ра 
отец Бо бан.

По стот, ве ли тој, не мо же да го 
поч не кој ка ко са ка и ко га са ка. 
Пост се поч ну ва со бла гос лов 
од све ште ник.

� За по че ток на по стот ни е 
по тре бен бла гос лов од ду-
хо вен отец или, во пре вод,  
ма ти чен ле кар за ду ша та. 
Ќе си по ба ра ме бла гос лов 
за по стот и на кој на чин да 
по сти ме. Не мо же ме са ми да 
си одре ду ва ме ка ко ќе по сти-
ме за тоа што цр ква та про-
пи шу ва на чин ка ко се по сти 
по стот. Обич но  бо жик ни от и 
пе тров ден ски от пост се по-
стат исто, а ве лиг ден ски от 
и бо го ро дич ни от се по стат 
исто. Тие има ат раз лич ни на-
чи ни ка ко се по сти. До кол ку 
не мо же ме да се при др жу ва-
ме до тоа пра ви ло, или по-
сте ње по пра ви ло, си ба ра ме 
бла гос лов од све ште ник, кој 
ќе ни бла гос ло ви ка ко мо же 
да по сти ме во сог лас ност со 
на ша та пси хо фи зич ка со стој-
ба – об јас ну ва оте цот од Скоп-
ска та епар хи ја.

Бре ме ни те же ни, во за вис ност 
од си ли те што ги има ат, ре ша-
ва ат да ли ќе по стат или не. Во 
слу чај да не мо же да по стат, 
мо же да има раз ре шу ва ње од 
пост. До кол ку са ка ат да по стат, 
мо же да по ба ра ат спе ци фи чен 
бла гос лов за по стот. Исто то се 
од не су ва и на фи зич ки те ра-
бот ни ци, лу ѓе то во руд ни ци те, 
гра деж ни ци те. Тие не мо жат 
стро го да по стат, но одат, ба-
ра ат бла гос лов, ја ка жу ва ат 
сво ја та со стој ба, што ра бо тат, 
или бо ле ду ва ат од не што, по 
што со бла гос лов мо же да кон-
су ми ра ат и мле ко за вре ме на 
по стот. Но тоа не мо же ме са ми 
да си го доз во ли ме.

Во вре ме то на по стот се из бег-
ну ва ат ме со то, пу те рот, мле ко-
то, јај ца та, си ре ње то. Оте цот 
наг ла су ва де ка во сре да и во 
пе ток во бо жик ни от пост не се 

ја де ри ба, ви но и мас ло и доз-
во ле но е са мо при ма ње хра на 
без мас ло. Во дру ги те де но ви 
– по не дел ник, втор ник, че твр-
ток, са бо та и не де ла раз ре ше на 
е хра на со рас ти тел но мас ло. 
Ри ба та за вре ме на бо жик ни от 
пост се ја де во са бот ни те и во 
не дел ни те де но ви, ка ко и на 
го ле ми те праз ни ци.

�  За го ле ми те праз ни ци се 
ја де ри ба. За Св. Ни ко ла се 
ја де ри ба, без раз ли ка кој ден 
се пад нал праз ни кот. Ко га е 
сла ва, се слу жи ри ба. Ви но то 
е доз во ле но са мо на праз ни-
ци те и во са бо та и не де ла – 
ве ли отец Бо бан. 

Да се за мис ли ме за  
де ла та што ги пра ви ме
Но да ли воз др жу ва ње то од 
хра на та е до вол но за да ка же-
ме де ка по сти ме?! Ви стин ски-
от пост е по вр зан со мо ли тва, 
по ка ја ние, со воз др жа ние од стра сти-
те и од по ро ци те, со иско ре ну ва ње на 
ло ши те де ла, про сту ва ње на на вре-
ди те и со веж ба ње во до бро де тел та. 
Те лес ни от пост без по стот ду хо вен 
не при до не су ва за спа се ни е то на ду-
ша та, ду ри на про тив, мо же да би де 
и ду хов но ште тен, до кол ку чо ве кот 
воз др жу вај ќи се од хра на се ис пол-
ни со чув ство на пред ност во од нос 
на дру ги те. 

Ви стин ски от пост, стои во цр ков ни от 
нат пис, е по вр зан со мо ли тва, по ка-
ја ние, со воз др жа ние од стра сти те и 
од по ро ци те, со иско ре ну ва ње на ло-
ши те де ла, про сту ва ње на на вре ди те 
и веж ба ње во до бро де тел та. По стот 
не е цел ту ку средс тво – средс тво да 
ја сми ри ме сопс тве на та плот и да се 
очи сти ме од гре во ви те. Без мо ли-
тва и по ка ја ние по стот ста ну ва ед на 
обич на ди е та. 

� Ду хов ни от пост е пре ку це ла та 
го ди на. Но се га, ко га цр ква та про-
пи ша ла пос лу ша ние да по сти ме и 
те лес но, на ду хов ни от му при дру-
жу ва ме и те ле сен пост.  Осо бе но 
во овој пер и од тре ба да се фо ку-
си ра ме, да се нај де ме се бе си, да се 
за мис ли ме за де ла та или не де ла та 
што ги пра ви ме. Да се веж ба ме да 
не го пра ви ме тоа. Но и тоа тре ба 

да би де во ко ор ди на ци ја со на ши-
от ду хо вен отец. Тој ни пре пи шу ва 
одре де ни мо ли тви. Ако по ста пу-
ва ме по греш но во кон ти ну и тет 
ни про пи шу ва сог лас на епи ти ми-
ја, што  на не кој на чин е ду хов на 
каз на што ја ис пол ну ва ме и ко ја 
тре ба да нè по тсе ти де ка мо ра да 
ко ри ги ра ме не кои свои по стап ки 
– по со чу ва оте цот.

Да ли по стот зна чи 40 де на  без мрс на 
хра на и те лес ни за до волс тва, и ло ша 
мис ла? Оте цот ве ли да, но зна е ме 
де ка тоа не е из вод ли во. Хра на та и 
те лес ни от ас пект за ви сат од нас. Ние 
сме тие што мо же ме да го ис пол ни-
ме тоа. Ду хов ни от ас пект е бор ба та 
што тре ба да ја по стиг не ме. А, ве ли 
оте цот, се кој мо же да го по стиг не 
тоа.  При че стот го кру ни су ва по стот 
и го окреп ну ва чо век за вре ме на 
по сте ње то. При че ста тре ба да би де 
при дру жу ва на со ис по вед прет ход но.  

Ви стин ска та су шти на на по стот е 
изра зе на во след на ва цр ков на пес на: 

„По сти од хра на ду ша та мо ја, но од 
стра сти те не се очи сту ва – на праз но 
се уте шу ва ме со не ја де ње. За што ако 
по стот не ти до не се ис пра ву ва ње, ќе 
би де при мен од Бо га ка ко ла жен и ќе 
би де ка ко кај ло ши те де мо ни што 
ни ко гаш не ја дат“. �



М еѓу Русија и Турција избувна 
војна на зборови во врска 
со обвинувањата дека Тур-

ција купува нафта шверцувана од 
Исламската држава (ИД).

Минатата недела рускиот претсе-
дател Владимир Путин ја обвини 
Турција дека го соборила рускиот 
воен авион за да ги заштити тие 
линии за снабдување со нафта.

- Во моментов, ние добивме до-
полнителни информации што 
потврдуваат дека нафтата од 
депозитите контролирани од 
Исламската држава влегува во 
турската територија на индустри-
ско ниво - рече тој, на маргините 
на Самитот за климатски промени 
во Париз.

- Имаме причина да веруваме дека 
одлуката за нашиот авион е до-
несена со желба да се заштитат 
линиите на испорака на нафта кон 
турската територија - рече Путин 
на прес-конференција во Париз.

Турскиот претседател Реџеп Тајип 
Ердоган рече дека тврдењата се 
клевета и рече дека ќе си поднесе 
оставка на функцијата доколку се 
докажат обвинувањата дека Тур-
ција соработува со ИД.

- Ние не сме толку нечесни за да 
купуваме нафта од терористи. Ако 
се докаже дека ние, всушност, сме 
го направиле тоа, ќе ја напуштам 
функцијата - руската агенција ТАСС 
ја пренесе неговата изјава.

- Ако постои каков било доказ, 
нека го прикажат, ние ќе го раз-
гледаме - рече Ердоган.

Па, има ли докази дека Турција ку-
пува нафта шверцувана од ИД?

Не е никаква тајна дека ИД собира 
вистинско богатство од нафтените 
полиња што сега ги контролира во 
Сирија и во Ирак. Еден американски 
финансиски службеник неодамна на 
конференција за безбедноста во Ас-
пен изјави дека ИД годишно од нафта 
заработува по 500 милиони долари.

- Претходно оваа година, ИД зара-
боти околу 40 милиони долари за 
еден месец надвор од продажбата 
на нафта. Оттука може да се про-
цени дека во текот на една година 
заработува околу 500 милиони 
долари, а сето тоа внатрешно се 
генерира - рече Дејвид Глејзер, 

помошник-секретар за финансии 
на САД, за финансирањето на те-
рористите.

аналитичарите за 
безбедност велат дека 
на Западот постои црн 
пазар за нафтата на ИД

Во септември 2015 година, ИД го 
заплени последното големо нафте-
но поле под контрола на сириската 
влада во пустинската област севе-
розападно од античкиот град Пал-
мира и регионот во кој се наоѓаат 
основните полиња на природен гас 
на Сирија и објекти за екстракција 
вредни милиони долари.

Откако ја презеде контролата на 
клучните области во Сирија и во 
Ирак минатата година, ИД разви 
нелегална трговија со нафта.

Многу аналитичари за безбедност 
веруваат дека постои огромен црн 
пазар за нафтата на ИД во Западот.

- Варварските освојувања на Ис-
ламската држава се финансирани 
од страна на соработниците од 
деловни и од финансиски кру-
гови од Запад - пишува д-р Нор-
ман Бејли од Центарот за студии 

по национална безбедност и геос-
тратегија на Универзитетот Хаифа 
во Израел.

- Купувачите лесно се наоѓаат 
на Западот и на цистерните им 
е дозволено да стигнат до прис-
таништа каде што се полнат наф-
тените танкери. Сето тоа бара 
спремни, подготвени и способни 
соработници од деловни и фи-
нансиски кругови од Запад, како 
и од околните земји - вели тој.

Д-р Бејли не сакаше да ги именува 
пристаништата или земјите кои се 
вклучени во тоа.

- Ова не е место за спомнување 
имиња, но не е толку тешко да 
се идентификуваат купувачите, 
олеснувачите и финансиерите, 
така што, ако противниците на 
Исламската држава се нависти-
на сериозни да преземат нешто 
околу тоа, заедно со повременo 
бомбардирање, ИД може да оста-
не без средства - напиша тој.

турски политичар од 
опозицијата тврди дека 
ИД шверцува нафта 
вредна 800 милиони 
долари 

Во јуни 2014 година, член на парла-
ментарната опозиција на Турција, 
Али Едибоглу, тврдеше дека ИД 
шверцува нафта вредна 800 мили-
они долари во Турција од Сирија и 
од Ирак, според веб-страницата на 
„Ал монитор“.

- Соработката на Турција со илјад-
ници луѓе со таков менталитет 
е крајно опасна - вели тој, според 
извештајот на „Ал монитор“.

- Слични нафтоводи, исто така, 
постојат во турските гранични 
региони Килис, Урфа и Гази-
антеп... тие земаат нафта од ра-
финериите без никакви трошоци. 
Користејќи примитивни сред-
ства, тие ја рафинираат нафтата 
во области во близина на турска-
та граница, а потоа ја продаваат 
преку Турција - вели тој.

Поранешен член на ирачкиот пар-
ламент ги поткрепи тие тврдења.

- Во последните осум месеци ИД 
успеа да продаде нафта вредна 
800 милиони долари на црниот 
пазар во Турција. Тоа е ирачка 
нафта и сириска нафта која со 
цистерни се префрла од Ирак, 
од Сирија, до турската граница и 
таму се продава... за 50 проценти 
поевтина цена на меѓународната 
цена за продажба на нафта - изја-
ви Мовафак Ал Рубаие во интервју 
за рускиот канал РТ.

- Нафтата во регионот отсекогаш 
се продавала за 21-22 долари за 
барел. А сега се консумира вна-
тре, суровата нафта се рафинира 
на турска територија од страна на 
турските рафинерии и се прода-
ва на турскиот пазар. Или оди во 
Џихан, а потоа и преку 
нафтоводите од 

нема ниту најмал сомнеж 
дека турција знае за 
шверцот со нафта

Поранешниот ирачки пратеник рече дека 
„нема ниту најмал сомнеж“ дека турската 
влада знае за шверцот со нафта.

- Трговците и бизнисмените купува-
ат нафта на црниот пазар во Турција 
пред очите или под покровителство на 
турската разузнавачка агенција и на 
турскиот безбедносен апарат - изјави 
тој за РT.

Рубаи, исто така, ја обвини Турција дека 
обезбедува медицински третман за те-
рористите на ИД во турските болници 
долж границата со Сирија, па дури и 
во Истанбул.

- Постојат безбедносни офицери кои 
сочувствуваат со ИД во Турција. Тие им 
овозможуваат да одат од Истанбул до 
границите и да се инфилтрираат... во 
Сирија и во Ирак. Не постои терорис-
тичка организација која може да се 
издржува сама, без помош од соседна 
земја - во овој случај Турција - рече тој.

Ирачкиот политичар 
ја повика Турција 
да биде искрена и 
да се приклучи 
кон меѓународ-
ните напори да 
се уништи ИД.

РУСИЈА И ТУРЦИЈА ВО ВЕРБАЛНА ВОЈНА Свет

Купува ли Анкара нафта 
од Исламската држава?

Тој ги наведе 
нафтените полиња во Румалија 

во северна Сирија и други во близина 
на Мосул во Ирак, велејќи дека ИД 
поставила нафтоводи што ѝ овоз-
можуваат да ја „префрли нафтата 
во Турција и да ја претвори во пари“.

Џихан до Средозем-
ното Море и се продава на 

меѓународниот пазар. Парите и 
доларите остварени со продажба 
на ирачката и на сириската наф-
та на турскиот црн пазар е како 
снабдување со кислород на ИД и 
нејзино функционирање. ИД ќе се 
задуши веднаш штом ќе се преки-
не кислородот, вели тој.

Рускиот канал рече 
дека самиот Путин 

истакнал дека 
„тешко е да се 
поверува, но е 

теоретски можно“ дека 
турското раководство не знае 

ништо за шверцот со нафта во Турција.

- Возилата и преносот на нафтата се 
наредени во еден синџир што оди по-
далеку од хоризонтот - наводно, изја-
вил Путин, споредувајќи ги ставовите 
гледани од страна на руските пилоти и 
беспилотни летала за „живиот нафто-
вод“, што се протега од ИД и областите 
под контрола на бунтовниците во Сирија 
до Турција. 

Из вор: „Еј-Би-Си“
Пре вод: Ана Цве та но ска

Турскиот претседател 
Реџеп Тајип Ердоган 

тврди дека обвинувањата 
се клевета и најави дека 
ќе си поднесе оставка 
доколку Русија докаже 

дека Турција соработува 
со ИД
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во но ви от те а тар во Те то во ќе  
ра бо ти и про фе си о нал ни от те а тар 
на ма ке дон ски ја зик
Отсус тво то на об је ктот и по треб ни
те ус ло ви за нор мал но функ ци о ни
ра ње на те а та рот ни ко гаш не би ле 
преч ка оваа кул тур на ин сти ту ци ја 
да ре а ли зи ра ус пеш ни те а тар ски 
прет ста ви пре зен ти ра ни на раз ни 
фе сти ва ли низ Ма ке до ни ја и во ре
ги о нот, оп фа ќај ќи го и Фе сти ва лот 
со ме ѓу на род но ре но ме „МЕСС“ во 
Са ра е во, Бос на и Хер це го ви на

Пишува | Не ве на По пов ска

ГРА ДОТ ПОД шА РА ЈА НЕ ГУ ВА ТРА ДИ ЦИ ЈА ТА НА ПРЕП лЕ ТЕ НИ КУл ТУ РИ

Те то во е гра дот на Јон и 
Ма ра Иса ја, те а тар ски, 
филм ски и те ле ви зи ски 

акте ри, на Бран ко Га по, те а тар-
ски, филм ски и те ле ви зи ски 
ре жи сер, на Пан че Ва сов ски 
Кам шик, те а тар ски, филм ски 
и те ле ви зи ски актер, на То дор 

Ска лов ски, ком по зи тор, хор ски 
и сим фо ни ски ди ри гент... и на 
уште мно гу дру ги истак на ти 
умет ни ци. Се на о ѓа на се ве ро-
за пад ни от дел на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, на па ди ни те на 
Ша ра и спа ѓа во гру па та на 
нај ста ри те гра до ви во Ма ке-

до ни ја, во кој низ исто ри ја та се 
преп ле ту ва ле го лем број кул-
ту ри зас но ва ни врз тра ди ци-
ја та на гра ѓан ски те оп штес тва 
кои жи ве ат во овие про сто ри. 

� Јас сум од Те то во и искре-
но, сѐ до пред не кое вре ме 
не зна ев да го це нам она што 
ми го ну де ше гра дот, но се га 
мо жам да ги ви дам не го ви те 
уба ви ни. На ви сти на, гра дот 
има пре у ба ва ме сто по лож-
ба, за чу ва ни се мно гу исто-
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Љу би те ли те 
на исто ри ја-
та на умет-

но ста тре ба 
да го по се-

тат До мот на 
кул ту ра та, 
об јект по-
диг нат во 

1975 го ди на 
на те ме ли те 
на Чар ши-

џа ми ја

Акту ел но е 
тоа што до 

2018 го ди на 
те тов ски те 
акте ри ќе 

до би јат нов 
те а тар. Но-
ви от об јект 
се гра ди во 
дво рот на 
Цен та рот 
за кул ту ра 
во кој ќе 

се сме стат 
град ска та 

биб ли о те ка 
и те а та рот

тој пра вец, при што, по крај 
прет ста ви на ал бан ски ја зик 
во ре дов ни от ре пер то ар ќе 
би дат за ста пе ни и де ла на 
ма ке дон ски ја зик. Ту ка ве ќе 
има ме 49 вра бо те ни од кои 
29 се акте ри и ние ќе про дол-
жи ме со на ша та под др шка за 
зго ле му ва ње на струч ни от 
ка дар – акте ри, сце на ри сти, 
дра ма тур зи и дру ги, ка ко 
што пра ви ме и со дру ги те 
те а три во зем ја та - истак на 
Кан че ска Ми лев ска.

Ди ре кто рот на Те тов ски от те-
а тар, Ваљ мир Ази ри, по со чу ва 
де ка те а та рот ра бо ти ка ко це-
ли на и де ка и по себ на та еди ни-
ца ќе го нај де сво е то ме сто во 
не го ва та ра бо та. Во ре а ли зи-
ра ње то на прет ста ва та, по крај 
акте ри од те тов ски от те а тар 
учес тву ва ат и акте ри од Те тар 
Ко ме ди ја и од Драм ски от те тар 
од Скоп је.

� Чи нот на соз да ва ње и мож-
но сти те за по ди га ње на ду-
хов ни те вред но сти ка ко иде-
ја е важ на не са мо за Те то во, 
ту ку и за це ла Ма ке до ни ја, 
би деј ќи ду хот не ма мер ли ва 
вред ност. Со оваа прет ста ва 
са ка ме умет но ста и те та рот 
да ги до не се ме поб ли ску до 
пуб ли ка та, со што и тие ста-
ну ва ат актив ни учес ни ци во 
чи нот на соз да ва ње то - ре че 
ре жи се рот Дам јан Чи тку шев.

По крај ра бо ти те за но ви от 
кул тур но-обра зо вен цен тар 
во Те то во што се во тек и ка де 
што тре ба да би дат сме сте ни 
те а та рот и биб ли о те ка та, про-
дол жу ва ат и ин ве сти ци и те во 
Цен та рот за кул ту ра, ка ко во 
не го во то вна треш но и над во-

реш но уре ду ва ње, та ка и во 
по до бру ва ње то на сце на та со 
вгра ду ва ње на но ва тех но ло-
ги ја, свет ло и дру ги тех нич ки 
мож но сти за по до бру ва ње на 
сцен ски те ка ра кте ри сти ки.

Акту ел но е тоа што до 2018 
го ди на те тов ски те акте ри ќе 
до би јат нов те а тар. Но ви от 
об јект се гра ди во дво рот на 
Цен та рот за кул ту ра во кој ќе 
се сме стат град ска та биб ли-
о те ка и те а та рот. Авто ри на 
про е ктот се ар хи те кти те: Бе-
си ан Мех ме ти, Бе тим Зе ќи ри и 
Бе кир Аде ми од „Ар хинг груп“, 
спо ред идеј но то ре ше ние, кое, 
исто та ка, е де ло на „Ар хинг 
груп“. Ре ви зи ја та на про ект-
на та до ку мен та ци ја ја из вр ши 
Гра деж ни от ин сти тут „Ма ке-
до ни ја“.

� Со ова, ме ѓу дру го то, ќе се 
ре ши дол го го диш ни от проб-
лем на те тов ски от те а тар и на 
биб ли о те ка та „Ко чо Ра цин“, 
кои за се га функ ци о ни ра ат во 
Цен та рот за кул ту ра во не со-
од вет ни про стор ни ус ло ви. 
Про е ктот, исто та ка, пред ви-
ду ва под зе мен про стор за пар-
ки ра ње со ка па ци тет за 221 
во зи ло - ве лат от та му. 

Кул тур ни те збид ну ва ња ќе ани-
ми ра а ат по ши рок круг гра ѓа ни 
од раз лич ни во зра сти и ин те ре-
си, преп ле ту вај ќи ги во ма ги ја та 
на те а та рот и на кни га та. Про-
е ктот пред ви ду ва и ам фи те а-
тар кој се спу шта од фо а је то и 
се отво ра кон гра дот, та ка што 
по се ти те ли те на те а та рот и на 
биб ли о те ка та ќе има ат ди ре-
ктен при стап до со од вет ни те 
про сто рии пре ку глав ни от влез 
на офор ме ни от пло штад. �

диг нат во 1975 го ди на на те ме-
ли те на Чар ши-џа ми ја. Во рам-
ки те на До мот на кул ту ра та се 
раз ви ва ат го лем број му зич ки 
и драм ски актив но сти, ка ко и 
актив но сти од ли ков на та и од 
кни жев на та умет ност. Во служ ба 
на драм ски те актив но сти, по-
сто јат драм ски сту ди ја за во зрас-
ни, за де ца и мла дин ско сту дио. 

Те а та рот во Те то во прет ста ву-
ва еден од нај но ви те те а три во 
Ма ке до ни ја. По ба ра ње то на те-
тов ски те акте ри за соз да ва ње 
сцен ски про стор ка де што тие 
ќе мо жат да игра ат прет ста-
ви, во 2007 го ди на се фор ми-
ра на ци о нал на та ин сти ту ци ја 
– Те тов ски те а тар со ан самбл 
со ста вен од 15 акте ри и од 15 
ад ми ни стра тив ни и сцен ски ра-
бот ни ци. Пу шта ње то во упо тре-
ба на оваа ин сти ту ци ја поч на со 
пре ми ер на та прет ста ва „Лу ди-
ло“ на 22 октом ври 2007 го ди на.

ри ски спо ме ни ци што тре ба 
да се ви дат, ту ка е и Ка ле то 
кое де до ми го ка чу ва се кој 
ден и не му е до де а но, а да 
не збо ру вам за пре крас ни те 
ру рал ни ме ста. На ви сти на 
има ме пре у ба ва при ро да. И 
се ка ко, на ша та уба ви ца шар 
Пла ни на, ко ја на ви сти на од-
зе ма здив. што се од не су ва до 
лу ѓе то, сум ви де ла се ка кви... 
Те то во е мул ти ет нич ки град, 
и со са мо то тоа ну ди за поз на-

ва ње со по ве ќе кул ту ри и тоа 
е на ви сти на до бро. Сѐ до де ка 
се по чи ту ва ме ме ѓу себ но и 
си ги по чи ту ва ме оби ча и те 
и тра ди ци ја та. Ко га ќе на у-
чи ме де ка по чи ту ва ње то е 
важ но за ви стин ски со жи вот, 
Те то во ќе блес не со се та сво ја 
уба ви на - ве ли ед на те то вка.

Љу би те ли те на исто ри ја та на 
умет но ста тре ба да го по се тат 
До мот на кул ту ра та, об јект по-

� Отсус тво то на об је ктот и по-
треб ни те ус ло ви за нор мал но 
функ ци о ни ра ње на те а та рот 
ни ко гаш не би ле преч ка оваа 
кул тур на ин сти ту ци ја да ре-
а ли зи ра вкуп но 22 ус пеш ни 
те а тар ски прет ста ви пре зен-
ти ра ни на раз ни фе сти ва ли 
низ Ма ке до ни ја и во ре ги о нот, 
оп фа ќај ќи го и Фе сти ва лот со 
ме ѓу на род но ре но ме „МЕСС“ 
во Са ра е во, Бос на и Хер це-
го ви на, во октом ври 2012 со 
прет ста ва та „Аква ри у ми“, по 
текст на Ре фет Аба зи и во ре-
жи ја на лу ка Кор ти на - ве лат 
поз на ва чи те на те а тар ски те ус-
ло ви во зем ја ва.

Овој пат по во дот за по се та та 
на Те то во е вр зан со те а та рот. 
Име но, ов де се во зоб но ви про-
фе си о нал ни от те а тар на ма ке-
дон ски ја зик. Со пре ми е ра та на 
прет ста ва та „Чер но дрин ски се 
вра ќа до ма“ по текст на Го ран 
Сте фа нов ски, а во ре жи ја на 
Дам јан Чи тку шев, во Цен та-
рот за кул ту ра „Иљо Ан те ски 
Смок“ во Те то во, офи ци јал но 
поч на со ра бо та ор га ни за ци о-
на та еди ни ца при На ци о нал-
на та уста но ва Те тов ски те а тар 
што ќе под го тву ва драм ски де-
ла на ма ке дон ски ја зик. По 59 
го ди ни ова е во зоб но ву ва ње 
на про фе си о нал ни от те а тар 
на ма ке дон ски ја зик во Те то во.

� Со пре ми е ра та на прет ста-
ва та „Чер но дрин ски се вра ќа 
до ма“ се збо га ту ва по ну да та 
на на ста ни од кул ту ра та во 
Те то во. Те тов ски от те а тар 
има за до во ли тел на ди на-
ми ка во сво ја та ра бо та со 
про дук ци ја та на прет ста ви 
и оче ку вам де ка во след ни-
от пер и од ќе се про дол жи во 
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К ардиоваскуларните болести уште 
се причина број еден поради која 
луѓето умираат во светот. Тие ги 

напаѓаат луѓето кои се во полна работна 
сила. Но, денес таа граница е многу по-
местена. Денешниот начин на живеење, 
стресот, физичката неактивност, седа-
торниот начин на живеење, пушењето 
цигари, прекумерната телесна тежина, 
сето тоа придонесува кај луѓето да дојде 
до таканаречено предвремено стареење 
на крвните садови. Тогаш се говори за 
забрзана артериосклероза. „Ние неодам-
на имавме пациент, 35-годишен маж, чии 
крвни садови беа на ниво на 60-годишно 
лице. Значи, биолошката старост на не-
говите крвни садови не кореспондира со 
неговата хронолошка старост. Затоа се 
поместуваат границите за настанување 
на овие кардиоваскуларни заболувања, 
вели д-р Горан Николов, специјалист-ин-
тернист и супспецијалист-кардиолог во 
Центарот за внатрешни болести „Срце“.

 Какви болести се кардиоваску-
ларните болести?
НИКОлОВ: Терминот „кардиоваску-
ларни болести“ подразбира заболу-
вање на срцето и  крвните садови 
и на артериските и на венските 
крвни садови. Многу заболувања 
влијаат на срцево-садните заболу-
вања. Меѓутоа, кога го спомнуваме 
терминот кардиоваскуларни забо-
лувања, секогаш мислиме на арте-
риосклерозата. Артериосклерозата 
во суштина претставува процес на 
стареење на крвните садови каде 
што постојано имаме таложење на 
маснотии во крвните садови, пона-
таму калциум, колеген, воспалител-
ни станици со едно последователно 
стеснување на крвните садови. Во 
зависност од тоа која регија е зафа-
тена и кои крвни садови се зафате-
ни, ќе настане заболувањето. Ако 
се зафатени крвните садови на мо-
зокот, ќе се случи мозочен удар, ако 
се зафатени крвните садови што 
го хранат срцевиот мускул тогаш 
станува збор за болеста позната 
уште како ангина пекторис. Карак-
теристично за овие заболувања е 
тоа што сите овие имаат слични 
причинители, слични механизми 
на настанување и сличен третман.

 Зошто кардиоваскуларните бо-
лести уште се најголема причина 
за смртност како во светот, така 
и кај нас?
НИКОлОВ: Кардиоваскуларните 
болести се убиец број еден кај чо-
векот. Повеќе од 17 милиони луѓе 

во светот умираат годишно како по-
следица на срцевите заболувања. Тоа 
е повеќе отколку што умираат луѓе 
болни од карцином. Иако стапката 
на смртност на кардиоваскуларните 
болести опаѓа во развиените земји, 
таа е во голем пораст кај земјите во 
развој и кај неразвиените земји. Про-
центот на прерана смрт во развиени-
те земји опаѓа и таа е околу четири 
отсто, додека во неразвиените таа 
достигнува фрапантна бројка до 42 
отсто. Бројот на застапеност на за-
болувања кај кардиоваскуларните 
болести кај жените денес е во огро-
мен пораст. Смртноста кај жените од 
овие болести е осум пати поголема 
отколку кај ракот на дојката, а знае-
ме дека карциномот на дојката и на 
гениталиите се водечки карциноми 
кај жените.

 Кои се ризик-факторите?
НИКОлОВ: Ризик-факторите ги де-
лиме на две форми: немодифицирач-
ки и модифицирачки ризик-фактори. 
Во првите фактори спаѓаат полот, 
бидејќи општо е познато дека ма-

жите повеќе страдаат од срцевите 
заболувања, потоа возраста – со ста-
реењето ризикот за овие заболувања 
се зголемува. Во немодифицирачки 
фактори спаѓа и генетиката. Познато 
е дека во некои семејства луѓето уми-
раат премлади од кардиоваскуларни 
болести. Во модифицирачки фактори 
се пушењето цигари, дебелината, по-
качениот крвен притисок, зголемени-
те маснотии во крвта, дијабетот. Но, 
ова се модифицирачки фактори и тоа 
значи дека на нив може да влијаеме 
со лекови, со промена во животниот 
стил. Многу е важно да се престане со 
пушење, бидејќи со тоа за 80 отсто се 
зголемуваат шансите за намалување 
на болестите на срцето. Престанокот 
на пушењето е најдобар лек.

 Она што е карактеристично во по-
следно време кај нас е тоа што и 
лица на 40 години се болни од срце. 
Како го коментирате овој тренд? 
НИКОлОВ: Кардиоваскуларните 
болести ги напаѓаат луѓето кои се 
во полна работна сила. Но, денес 
таа граница е многу поместена. На 

нашиот последен состанок на Маке-
донското здружение на кардиолози 
имавме еден случај кој го реферираа 
колегите. Станува збор за акутен 
инфаркт кај млад маж од 26 години. 
Таа граница сѐ повеќе се поместува. 
Познато е дека оштетувањето на крв-
ните садови почнува во младоста, во 
адолесцентниот период. Зошто таа 
граница е поместена? Денешниот на-
чин на живеење, стресот, физичката 
неактивност, пушењето цигари, пре-
кумерната телесна тежина, сето тоа 
придонесува кај луѓето да дојде до та-
канаречено предвремено стареење на 
крвните садови. Ние говориме за една 
забрзана артериосклероза. Ние нео-
дамна имавме пациент, 35-годишен 
маж,чии крвни садови беа на ниво 
на 60-годишно лице. Значи, неговата 
биолошка старост на крвните садови 
не кореспондира со неговата хроно-
лошка старост. Затоа се поместуваат 
границите за настанување на овие 
кардиоваскуларни заболувања.

 Како да ги превенираме овие бо-
лести?

НИКОлОВ: Постои примарна и се-
кундарна превенција. Би ја апос-
тофирал секундарната превенција. 
Тоа подразбира пациенти кои веќе 
имаат докажано заболување – имале 
мозочен удар, срцев удар, инфаркт 
на миокардот. Многу е важно овие 
пациенти да не добијат повторно 
удар. Мора да се направи модифи-
кација на животниот стил. Ако еден 
човек имал зголемена телесна маса 
мора да ослабне, да се движи повеќе, 
да практицира прошетки, возење со 
велосипед или слично. Физичката 
активност за современиот човек 
е многу важна. Мора да се стават 
под контрола сите заболувања. Ако 
некој има хипертензија, треба да се 
третира неговиот крвен притисок, 
ако има зголемени маснотии во 
крвта, треба да ги намали, ако има 
дијабет, тој треба да биде ставен 
под контрола со помош на лекови 
или инсулин. Постојат фармако-
лошки и нефармаколошки мерки. 
Во нефармаколошки мерки спаѓа 
хигиено-диететскиот режим, а во 
фармаколошки се лековите. Друг 
начин на лекување е интервентна-
та кардиологија, во народот уште 
познато како преглед со жица. Со 
овој преглед се гледа каде и колку се 
затнати крвните садови. Тој метод 
не е само дијагностички, туку е и 
исцелителен. Може да се постави 
стент онаму каде што е потребно 
и пациентот да биде излекуван. 
Меѓутоа, кај некои пациенти тоа 
не е така. Се прави „синтакс-скор“ и 
се гледа колку се зафатени крвните 
садови, дали станува збор за повеќе-
садовна болест, кои типови на лезии 
се зафатени и ако тоа не е поволно 
за стентирање, тогаш пациентот 
се препраќа на кардиоваскуларна 
хирургија.

 Кои се вашите препораки за да 
не дојде до кардиоваскуларни 
болести?
НИКОлОВ: Потребно е усвојување 
на здрави навики уште од детство-
то. Одржување на идеалната телес-
на тежина со здрава линија на тело-
то, физичка активност, занимавање 
со спорт. Тоа треба на младите да им 
се втемели уште од најрана возраст. 
Избегнување на штетните навики 
како што е пушењето цигари, да 
се внимава на здравата исхрана, 
да се консумира повеќе зеленчук 
и овошје. Сето тоа се мерки за пре-
венирање на атеросклерозата со 
претпоставка на еден здрав и долго-
вечен живот. 

ИН ТЕРВ ЈУ | Д-Р ГОРАН НИКОлОВ,  
СПЕЦИЈАЛИСТ-ИНТЕРНИСТ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТ-КАРДИОЛОГ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ „СРЦЕ“

На последниот состанок на македонското здружение на кардиолози, 
колегите реферираа за акутен инфаркт кај млад маж од 26 години. 
Познато е дека оштетувањето на крвните садови почнува во младоста, 
во адолесцентниот период. зошто таа граница е поместена? денешниот 
начин на живеење, стресот, физичката неактивност, седаторниот начин 
на живеење, пушењето цигари, прекумерната телесна тежина, сето тоа 
придонесува кај луѓето да дојде до таканаречено предвремено 
стареење на крвните садови, вели д-р Николов

од срце се умира  
и на триесет години
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средникот на купопродажбата. По 
овој настан и двајцата, Хаџи-Лаза-
ро и Далчев, исплашени за својот 
живот, решиле да се повлечат од 
зделката. На ваквиот однос на гр-
чкиот комитет реагирал рускиот 
конзул до генералниот инспектор 
Хилми-паша, кој „отворено призна 
дека со грчките комитети непо-
средно раководи генералниот 
конзулат и митрополитот Алек-
сандар“. Генералниот инспектор 
место да ја преземе работата во 
свои раце и да демонстрира реална 
власт на целата своја територија, 
неразбирливо за конзулот препо-
рачал фамилијата на Хаџи-Лазаро 
што поскоро да си замине од гра-
дот. На крај, Кохмански во врска со 
овој случај заклучил дека истиот 
претставувал практичен пример, 
кој ја признал „полната бессил-
ност на турските власти против 
дејствувањето на дејствувањето 
на грчките комитети, дури и во 
самиот град Солун“.

Во периодот 1906-1908 година 
во градот Солун била создадена 
тајна терористичко-разузнавачка 
организација на чело со тогашниот 
грчки офицер и подоцнежен грчки 
пратеник Атанасиос Сулиотис (Ни-
колаидис). Прво организацијата 
била директно финансирана од 
страна на грчкиот конзулат. „Со-
лунската организација“ – како што 
била наречена, го имала градот 
поделено на шест сектори за кои 
одговорни биле раководители и 
кои комуницирале директно со Ни-
колаидис. Истовремено, раководи-
телите на секторите располгале со 
по десетмина агенти и терористи. 
Со тек на времето организацијата 
почнува и самата да се финанси-
ра со помош на компанија што ја 
создал лично Николаидис. Нејзина 
основна задача била да собира ин-
формации. Исто така, таа вршела 
убиства на свои противници, пред 
сѐ од редовите на егзархијата, се 
служела со заплашување, малтре-
тирање, тепање и предизвикување 
материјални штети на сите тие што 

ги сметала за непријатели на грч-
ката пропаганда. Особено значајна 
била т.н. економска војна против 
егзархискиот елемент во градот. 
Забрането им било на Грци и па-
тријаршисти да им продаваат каква 
било стока на егзархистите, а, исто 
така, првите биле поттикнувани 
да купуваат имот од вторите во 
нивните квартови, но никој од Гр-
ците не смеел да им продава или 
изнајмува недвижен имот на ег-
зархистите. Николаидис посетил и 
други градови во османлиска Маке-
донија, каде што создавал клонови 
на неговата легална компанија, но 
и се обидувал да создаде нелегални 
идентични организации, како таа 
во Солун.

Во споменатиот извештај на руски-
от конзул кога пишува за „грчкиот 
комитет“ со сигурност мислел на 
организацијата што ја создал Нико-
лаидис. Според Кохмански, „грчки-
от комитет, кога се почувствува 
господар на ситуацијата, реши 
да применува јавни репресалии 
воопшто и против несомнените 
Грци, што им се противеа на и 
премногу произволните негови 
решенија, кои не одеа во полза на 
пооделните лица или општини“. 
Конзулот, покрај прогонот на Ма-
кедонците-егзархисти, се осврнал 
и на дејноста на оваа организација 
против Власите. Тоа особено било 
карактеристично во Берската и во 
Катеринската каза. Така, на пример, 
во Бер „локалниот митрополит 
Апостол објаснил дека канон-

ските правила им забрануваат 
на вистинските синови на црк-
вата (патријаршистите, б.н.) да 
имаат какви и да било врски со 
отфрлените – како резултат на 
тоа ниту во еден грчки дуќан, или 
на пазарот, ниеден Грк ништо не 
смее да му продаде на Влав“.

На крај од извештајот, рускиот кон-
зул заклучил дека османлиската 
власт само декларативно презема 
мерки против грчката пропаганда, 
која „во суштина ѝ е симпатична 
и ѝ оди во прилог, сѐ дури не се 
сврти против неа“.

Како и да е, османлиската влада во 
септември 1907 година ја принуди-
ла официјална Атина да го повлече 
својот конзул од Солун, Ламброс 
Коромилас, кој по оваа должност 
бил поставен за амбасадор на 
Кралството Грција во Вашингтон, 
САД. Додека Сулиотис-Николаи-
дис по 1908 година заедно со гр-
чкиот конзул од Одрин и еден од 
највлијателните грчки идеолози 
од тој период, Ион Драгумис, биле 
испратени во Истанбул, каде што 
првиот повторно прикриен како 
трговец, а вториот како вработен 
во грчката амбасада, создале тајна 
организација по примерот на таа во 
Солун, делејќи го Истанбул на 36 
сектори, со повеќе од 500 членови. 
Оваа организација била поддржана 
од грчките пратеници во османлис-
киот парламент, Патријаршијата и 
владата во Атина. 

ПРОДОЛжуВА

Н а 3 јуни 1907 година управи-
телот на рускиот конзулат 
во Солун, Кохмански, во име 

на руската амбасада во османлиска-
та држава составил прилично долг 
извештај за грчката пропаганда во 
Солунскиот вилает. На самиот поче-
ток рускиот конзул заклучил: „грчкото движење се разви-

ва со извонреден успех, под 
влијание на што комитетот, за-
несувајќи се сѐ повеќе, не наоѓа 
воопшто за потребно, макар и 
надворешно, да ги замаскира 
своите дејства, туку со очиглед-
на невоздржаност ги отвора 
своите карти“.

Еден од главните идеолози и рако-
водни дејци на грчката пропаганда, 
мирна и вооружена, бил грчкиот 
политичар и дипломат ламброс 
Коромилас. Во 1904 година тој 
бил поставен за конзул во грчки-
от конзулат во Пловдив, од каде 
што во септември истата година 
бил преместен во конзулатот во 
Солун. За разлика од Битолскиот 
вилает, кој бил раководен од грч-
киот „Македонски комитет“, Со-
лунскиот вилает бил организиран 

директно од грчката влада пре-
ку конзулатот во Солун, односно 
Коромилас. Според историчарот 
Крсте Битовски, грчкиот конзу-
лат во Солун и Коромилас ста-
нале центри од каде што била 
раководена андартската борба 
во тој дел од Македонија, каде 
што почнале да пристигнуваат 
грчки офицери како службени-
ци и под псевдоними биле вра-
ботувани во конзулатот.

По краткото отсуство на Коро-
милас од Солун во почетокот на 
1907 година, тој се вратил во 
градот, кој покрај дотогашната 
функција, сега бил назначен и за 
инспектор на сите грчки конзу-
лати. Со враќањето на грчкиот 
конзул во Солун, Кохмански во 
извештајот заклучил дека: „мошне забележливо жив-

на грчкиот дух, земајќи 
на себе најнаивни шовинис-
тички форми: сите грчки 
дуќани, опинчарници и сл., 
се накитуваат со фирми ук-
расени со националните бои 
(сина и бела, б.н.); а тие има-
ат и древни грчки имиња: 
Маратон, Партенон и др.; 
дури и на киселото млеко 
се појави натпис ’грчки јо-
гурт‘... Едновремено грчкиот 
комитет будно следи да не 
страдаат никакви интереси 
на елинизмот и во тој однос 
тој не се двоуми пред никак-
ви средства“.

Солун во почетокот на 20 век 
бил космополитски град. Во 
него живеело население од 
различен етнички и религи-
озен карактер. Градот имал 
околу 120.000 жители, од кои 
најмногубројни биле Евреите, 
следувале Турците, Грците, 
Македонците, Ромите, како и 

државјани од голем број европски 
држави. Солун бил политички, еко-
номски, административен и воен 
центар во европските владенија 
на османлиската држава.

За начинот на дејствување на грч-
ката пропаганда во Солун, руски-
от конзул Кохмански го посведо-
чил примерот на извесен Иван 
Хаџи-лазаро, руски државјанин 
со македонско потекло. Имено, фа-
милијата на Хаџи-Лазаро во прва-
та половина на 19 век била многу 
позната и почитувана во Солун и 
како патријаршистка од грчката 
пропаганда била сметана за верна 
на елинизмот во османлиска Маке-
донија. Во четириесеттите години 
на истиот век целата фамилија до-
била руско државјанство, при што 
споменатиот Иван бил испратен во 
Русија, каде што по завршување на 
високото образование се вработил 
во руското Министерство за надво-
решни работи. Во периодот кога 
бил составен овој извештај Иван 
Хаџи-Лазаро од името на своите на-
следници почнал да го распродава 
целиот недвижен имот. Проблемот 
за грчката пропаганда настанал 
кога еден дел од земјиштето на фа-
милијата тој се обидел да го прода-
де на солунскиот адвокат Далчев, 
кој припаѓал на егзархиската црква. 
Кохмански за овој случај забележал: „веднаш штом се дознало за 

тоа, Иван Хаџи-лазаро почна 
да добива анонимни закану-
вачки писма, а најпосле и мош-
не јасен совет од солунскиот 
митрополит Александар, кој го 
прекоруваше заради непатри-
отската намера да продаде грч-
ка земја на Бугарин (егзархист, 
б.н.) и го предупредуваше во 
можните сериозни последици 
од таквата постапка“. 

Непосредно по ова предупредување 
бил извршен вооружен напад од 
страна на грчкиот комитет врз по-

ИсториJа

Ру ски све дош тва за грч ка та по ли ти ка кон 
ос ман ли ска Ма ке до ни ја
Грчката организација во Солун

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

продолжува од претходниот број

Мошне забележливо живна 
грчкиот дух, земајќи на себе 

најнаивни шовинистички форми: 
сите грчки дуќани, опинчарници 

и сл., се накитуваат со фирми 
украсени со националните бои 
(сина и бела, б.н.); а тие имаат и 
древни грчки имиња: Маратон, 

Партенон и др.; дури и на 
киселото млеко се појави натпис 

’грчки јогурт‘...
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култура

1
Бисери на 

македонската 
резба

Димитар
Ќорнаков

2
Скопје и  
Старата  
скопска  
чаршија

3
Соборните  
храмови во  

Македонија
Димитар

Ќорнаков

4
Виничко кале
Коста
Балабанов

 5
Свети Наум  

Охридски
Цветан

Грозданов

КНижАрНиЦАтА „МАтиЦА 
ЕКСКлузиВ“ прЕпОрАчуВА:

100 НАЈУБАВИ СлИКИ НА СИТЕ ВРЕМИњА
[  АНТОлОГИЈА  ]

АКТуЕЛНА ПЕСНА

Мојот патриотизам е безграничен. 
Купувам домашни производи,  
купувам со векови.

Колам и кубам, во жешка вода 
попарени, петли бендери 
чистокрвни, со проверено потекло, 
од буништа со познат вкус и мирис.

Распарувам јагниња од наши планини, 
печам риби исклучиво слатководни 
(о, мориња, мориња, мориња) 
печам риби исклучиво слатководни 
и чекам гости од сите континенти 
да се качат на бината 
и да ја кажат заедничката песна 
за „Меридијани“, по можност без 
интерпункција.

Купувам прехранбени производи по 
поволни цени, купувам скара на кило и 
на кило се раздадов. 
Сега сум презаситен.

Стојам пред булуци домашни животни 
подготвен да им се обратам 
со јазик што тие не го разбираат 
но го чувствуваат пред да им се стави 
ножот на грлото за да бидат во тренд 
на новото време за да бидат животни 
со сенз за жртва.

Презаситен, јазикот го изгубив 
и сега стојам нем пред стварноста.

Се презирам себеси на кило 
пред овој архивски куп од надежи.

Се поклонувам и верувам 
дека еден ден од него ќе изникнат 
темјанушки со отворени цветови како 
нашите лица свртени кон небото во кое 
се паѓа со векови.

СО лО-РЕ ЦИ ТАл ВО лОН ДОН НА НА шИ ОТ ВИР ТУ ОЗ НА ПИ ЈА НО

Вир ту о зот на пи ја но Си мон Трп че ски  со со лоре ци тал со 
про гра ма од Шо пен го сту ва ше во пре стиж на та лон дон ска 
са ла „Бар би кан“, ка де што прв пат на ста пи без при друж ба 
на ор ке стар

Вир ту о зот на пи ја но Си мон 
Трп че ски  со со ло-ре ци тал со 
про гра ма од Шо пен го сту ва-

ше во пре стиж на та лон дон ска са ла 
„Бар би кан“, ка де што прв пат на-
ста пи без при друж ба на ор ке стар. 
Пуб ли ка та го поз дра ви со ап ла у зи, 
а тој ѝ воз вра ти со пет из вед би на 
бис, со оп шти  „Кул ту роп“.

Во нај а ва та за не го ви от прв це ло ве-
че рен ре ци тал во „Бар би кан“ лон-
дон ски те ме ди у ми на ве доа: „Си мон 
Трп че ски ја но си се та сво ја ха риз ма 
на це ло ве чер ни от пор трет на Фре-
де рик Шо пен“.

Трп че ски за Ма ке дон ско ра дио 
из ја ви де ка про мо то рот во цен-
та рот „Бар би кан“ изра зил жел ба 
да се прет ста ви со Шо пе но ва ве-
чер. Истак на де ка е го ле ма че ста 
да се до бие по ка на за со ли стич ки 
кон церт во са ла та „Бар би кан“ во 
ко ја по ве ќе па ти има на ста пу ва но 
со Лон дон ски от сим фо ни ски ор-
ке стар, со кој та му ќе се вра ти во 
фе вру а ри в го ди на.

� За мо јот кон церт по ну див по ши-
рок ди ја па зон од ком по зи тор ски-

Пет би са на Трп че ски во 
„Бар би кан“

от опус на шо пен, не го ви ма зур ки, 
по ло не зи, но ктур на и скер ца. Се 
на де вам де ка овој кон цепт ја при-
ка жа раз но вид но ста во не го ви те 
ге ни јал ни тво реч ки ве шти ни и 
раз лич ни му зич ки фор ми би деј ќи 
се ко гаш е го ле ма од го вор но ста да 
се из ве ду ва ат не го ви те де ла по-
ра ди нив на та де ли кат ност, вкус, 
стил и ин тер пре та ци ја. Се на де вам 
и де ка ус пе ав да до прам до ср ца-
та на пуб ли ка та и да ѝ ги при ка-
жам раз лич ни те ли ца на шо пен 
во овие ком по зи ции - из ја ви за 
Ма ке дон ско ра дио Трп че ски, кој на 
сто еч ки те ова ции на пре за до вол на-
та пуб ли ка во „Бар би кан“ воз вра тил 
со ду ри пет из вед би на бис.

Ина ку, од по че то кот на но ва ва се зо-
на, на ши от кул ту рен ам ба са дор ги 
со бра комп ли мен ти те за на ста пи-
те во Ро ма ни ја, Ве ли ка Бри та ни ја, 
Ита ли ја, Че шка, прв пат Сло вач ка, 
Хо лан ди ја, Со е ди не ти те Аме ри кан-
ски Др жа ви, Ита ли ја, Гер ма ни ја и 
Пор ту га ли ја, а пр ва де кем ври ска 
де сти на ци ја ќе му би де Ка то ви це, 
Пол ска, на кон цер тот со Сим фо ни-
ски от ор ке стар на Пол ско то на ци-
о нал но ра дио. �  (Н.П.)

  

игритЕ НА глАдНитЕ: 
МОКиНгџЕј, ВтОр дЕл

The hunger games: 
mockingjay – ParT 2

заработка: 52.000.000 $

жанр: научна фантастика
режија: Френсис Лоренс

Актери: Џенифер Лоренс,  
Џош Хатчерсон,  
Лиам Хемсворт

дОБриОт диНОСАуруС
The good dinosaur

заработка: 39.200.000 $

жанр: анимиран филм
режија: Питер Сон

Актери: Џефри Рајт,  
Френсис Мекдорманд

Крид
creed

заработка: 29.600.000 $

жанр: драма
режија: Рајан Куглер

Актери: Мајкл Б. Џордан, 
Силвестер Сталоне,  

Теса Томсон

СпЕКтрe
sPecTre

заработка: 12.900.000 $

жанр: акција
режија: Сем Мендез

Актери: Даниел Крег,  
Кристоф Волц,  

Леа Сејдо

СНупи и чАрли БрАуН
The PeanuTs movie

заработка: 9.700.000 $

жанр: анимација
режија: Стив Мартино

Актери: Ноа Шнап,  
Били Мелендез,  

Хадли Бел Милер

топ 5 најГлеДанИ ФИлма  
          во САД викендов

„Облечената Маја“ е дело на 
Франциско Гоја (1746-1828), 
шпански сликар од времето на 
романтизмот. Гоја работел ѕидни 
композиции за цркви, нацрти за 
таписерии и сцени од секојдневни-

от живот.Меѓу најпознатите слики 
на Гоја е „Облечената Маја“, која со 
„Голата Маја“ се од периодот од 
1800 до 1805 година. Денес овие 
слики се наоѓаат во музејот „Пра-
до“ во Мадрид.�

веле смилевски (1949)

 „облечената маја“  
на Франциско Гоја
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М ладинскиот културен 
центар (МКЦ) беше до-
маќин на третото из-

дание на Интернационалниот 
детски фестивал на театар на 
сенки „Сонот на облачето“, кој 
го организира театарот на сен-
ки „Сенки и облаци“. Настапија 
уметници од САД, Шпанија, Ср-
бија, од Македонија, а децата 
уживаа во магијата на сенките. 
Секоја претстава беше однапред 
распродадена. Театарот година-
ва одбележува и јубилеј – десет 
години од постоењето. Круме 
Стефановски е еден од органи-
заторите на Фестивалот, а во 
организацијата се уште и Кате-
рина Стефановска, Благородна  
Коцева - Симјанов, Александра 
Стојановска, Ивона Ѓорѓиовска, 
Ивона Кузмановска, низ години-
те во „Сенки и облаци“ работеле 
и Сара Цветановска, Сања Панов-
ска - Миланова, Јордан Костов, 
Волф Вилке.

 Играта со сенки е предизвик на 
сите нас. Мене ми е многу мило 
што по фестивалот, по одржу-
вање на работилницата на гос-
тинката од шпанија Валерија 
Гуглиети, децата раскажуваа 
дека дома си играле со сенки - 
вели во интервју за „Република“ 
Круме Стефановски.

 Како успеа театарот на сенки „Сенки и 
облаци“ да опстои 10 години, а послед-
ните три да прерасне во фестивал на 
кој гостуваат театри од шпанија САД, 
Бразил, Србија...?
СТЕФАНОВСКИ: Веројатно, нашиот ен-
тузијазам е пресуден. Тоа почна како 
еден мој експеримент, да видам дали тој 
театар на сенки може да функционира, 
дали би имал публика, дали би имало 
интересирање. Првата претстава што ја 
направив пред 10 години беше „Баш че-
лик“ и помина интересно. Не можам да 
кажам дека имаше голем успех, меѓутоа 
видов дека кај луѓето разбуди некаков 
интерес за овој театар. Ние немаме тра-
диција на театар на сенки. Веројатно во 
Отоманската Империја гостувале некои 
театри и овде, така што луѓето некогаш, 
на овие простори го гледале тој театар, 
но немаме традиција на континуирано 
играње. Во тоа време кога почнував со 
тој театар основните интереси ми беа 
во однос на турската традиција како Ка-
раѓоз, ама почнав да чепкам и да видам 
што се случува и на Запад. За разлика 
од источните земји во кои се игра тра-
диционален театар на сенки како што е 
театарот во Кина, Индонезија, Бали, Јава, 
Тајланд, Камбоџа, Турција, кои имаат тра-
диционален театар на сенки, кој до денес 
го негуваат, ние сме точно меѓата. До кај 
нас стасала некоја форма на традицио-
нален театар, а веќе од нас, на Запад, е 
некој вид експериментален, нов израз на 
театар на сенки, кој, очигледно, е доволно 
интересен и привлечен за сите. Тој театар 
прилично се негува до другиот крај на 
светот – до Бразил, Аргентина, земји од 

Латинска, па и од Северна Амери-
ка и Канада. Практично, низ целата 
Земјина топка е распространет тој 
театар. Секако, не е многу популарен, 
не е многу модерен, ама, за среќа, е 
доволно интересен. Во поново време 
користи и некои нови алатки како 
што дозволува современата техноло-
гија, така што никогаш не застанал 
на едно место. Тоа беше поттик и за 
нас - да го надградуваме тој театар, 
да бараме нов израз и на тој начин, 
играјќи си со тоа, ете поминаа 10 го-
дини и, за среќа, опстоивме во тоа и 
почнавме да го правиме фестивалот.

 Интересно е што со минимален 
маркетинг фестивалот беше од-
лично посетен, а за сите претстави 
се бараше билет повеќе. Како ви 
успеа?
СТЕФАНОВСКИ: Сенките се необични 
и интересни за сите, не само за деца-
та, туку и за возрасните. Фестивалот 
е за деца, меѓутоа редовно и родите-
лите се наши посетители. Сенката е 
секаде околу нас. Таа има магиска 
вредност, магиско значење, така што 
играта со сенки е предизвик на сите 
нас. Мене ми е многу мило што по 
фестивалот, по одржување на рабо-
тилницата на гостинката од Шпанија 
Валерија Гуглиети, децата раскажу-
ваа дека дома си играле со сенки. Тоа 
беше нашата цел – да ги испровоцира-
ме децата и да ја разбудиме нивната 
имагинација, да направиме нешто 
што не е секојдневно, а не е скапо. Не 
треба да се оди во големите трговски 

центри, да се купуваат скапи играчки, 
кои, секако, нема да ги задоволат де-
цата ни една недела, туку да се најде 
начин со нешто што е исконско и што 
го носиме, со сосема мали средства, 
со многу желба и имагинација да се 
направи една игра дома, која може 
да трае до бесконечност.

 Имате и работилници за деца во 
рамки на фестивалот. Кажете ни 
нешто повеќе за тоа?
СТЕФАНОВСКИ: Практично, отво-
рањето на фестивалот беше со рабо-
тилницата на Валерија Гуглиети од 
Шпанија. Таа е многу интересна жена, 
која игра со дланките. Со нив прави 
различни фигури. Таква беше и неј-
зината претстава и работилницата. 
Имаше преголем интерес од децата. 
Работилницата помина одушевувач-
ки. Таа само со додавање профили на 
своите дланки – глави, очи, правеше 
многу интересни фигури.

 Не постојат правила, нема стандар-
ди кога станува збор за театар на 
сенки. Од каде учите? И од гостите 
што доаѓаат на фестивалот е посве-
дочено дека овој фестивал е уника-
тен и како таков треба да се негува.
СТЕФАНОВСКИ: На академија сме 
учеле дека постои некаков тради-
ционален театар како Караѓоз, кој 
се занимава со сенки. Но, само како 
информација. Никогаш не се учело 
нешто повеќе за тој вид театар. Многу 
ми беше инспиративно кога почнав 
да истражувам бидејќи не постои 

школа за игра со сенки, буквално се-
кој театар е различен, има свој израз. 
Тоа е многу убаво и многу впечатливо. 
За среќа, ние изминативе три години 
можевме да видиме различни театри 
од Русија, Турција, Франција, Бразил, 
Шпанија. Сите имаа своја специфика 
и имаат поинаков израз.

 што подготвувате за в година?
СТЕФАНОВСКИ: Поради големиот 
интерес, веќе размислуваме како да 
го конципираме следното издание. 
Можеби тоа ќе биде со по барем две 
одиграни претстави. Го сакаме прос-
торот во Младински културен центар 
(МКЦ), кој е интимен, топол, шарен, 
токму тоа што го сакаат децата, а и 
овој театар бара поинтимен простор. 
Не сакам да го преселиме на голема 
сцена само затоа што би имало по-
веќе публика. Публиката што сака 
да дојде, ќе дојде повторно в година 
и во овој простор.

 Добивте и грант од Фондација-
та „Ем-Ти-Ви стејинг алајв“ (MTV 
staying alive) за превенција на сек-
суално преносливи болести и тоа 
во многу силна конкуренција?
СТЕФАНОВСКИ: Во огромна кон-
куренција, од 17 илјади пријавени 

кандидати ние добивме грант и 
преку театар на сенки да ја раска-
жеме нивната поента. Очигледно, на 
луѓето многу им се допадна, па ни ја 
продолжија соработката. Таа прет-
става се игра низ повеќе градови во 
Македонија, имавме неколку рабо-
тилници, предавања, соработка со 
други организации што работат на 
таа тема. И во следната, 2016 година 
ќе го работиме тој проект.

 „Нашиот штрк Силјан“ е претста-
вата на вашиот театар „Сенки и 
облаци“. Зошто ја одбравте неа?
СТЕФАНОВСКИ: Бидејќи одбележува-
ме 10 години од постоење на „Сенки и 
облаци“, сакав за јубилејот повторно 
да направиме некоја претстава што 
веќе сме ја работеле. Таа ја направиме 
во 2008 година, со неа гостувавме на 
еден фестивал во Сараево, добивме и 
награда за зачувување на традицијата 
на театарот со сенки. Сакав одново да 
го видиме текстот, да најдеме нови 
значење во него, да го разиграме уште 
повеќе, визуелно да го решиме пои-
наку. Оваа „нова“ претстава е некако 
подинамична, поколоритна, визуелно 
е поинаку спакувана и токму поради 
тоа ја работиме, да го одбележиме 
јубилејот. 

сенките се необични 
и интересни за сите, 
не само за децата, 
туку и за возрасните. 
Фестивалот е за деца, 
меѓутоа редовно и 
родителите се наши 
посетители. сенката 
е секаде околу нас. 
Таа има магиска 
вредност, магиско значење, 
вели Стефановски

Играта со сенки  е предизвик за сите
Разговараше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски

КРУМЕ СТЕФАНОВСКИ, ТЕАТАР НА СЕНКИ „СЕНКИ И ОБЛАЦИ“

култура | интерВJу
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З оран Радически е јазичен 
гениј. Лингвист кој збору-
ва повеќе од 30 јазици кои 

се употребуваат на сите светски 
континенти. Тивок е, скромен и 
најчесто ќе го сретнете на поетски 
промоции, преведувачки работил-
ници или на „Струшки вечери на 
поезијата“, каде што задолжител-
но е опкружен со бројни учесници 
од сите земји од светот. Тоа е не-
секојдневна глетка, Зоки со еден 
разговара на германски, со друг 
на француски, на третиот му пре-
ведува на англиски, со поетите од 
Шпанија и од Мексико се шегува на 
шпански... Збунувачки, но вистини-
то. Тој течно ги зборува најзастапе-
ните светски јазици, но, исто така, 
зборува и јазици и дијалекти кои се 
многу малку познати кај нас, како 
што е зулу јазикот, кој се говори 
во Африка.

 Знаете повеќе јазици отколку 
што имаме прсти на двете раце. 
Како успеавте да ги научите? Ка-
ков е Вашиот систем за учење, но 
и паметење на толку зборови?
РАДИЧЕСКИ: Познавањето на по-
веќе странски јазици отсекогаш 
било својствено за мене. Откога 
знам за себе, усвојувањето на ја-
зик различен од мојот мајчин јазик 
беше не само нешто што со задо-
волство уживав да го правам и што 
ме исполнуваше, туку ми беше и 
сосема природна и едноставна ра-
бота. Растејќи во мултилингвал-
на и во мултикултурна средина, 
секојдневно комуницирав со луѓе 
чиј мајчин јазик беше на пример 

албански, турски, бошначки или 
ромски и слично, и тоа многу ми 
помогна во нивното изучување. 
Потоа, медиумски застапените 
јазици како англискиот, герман-
скиот, шпанскиот, францускиот и 
така натаму, за мене претставуваа 
голем предизвик, но и прозорец 
кон сосема други јазици, за кои не 
сум ни знаел дека постојат. Нај-
често јазикот го учев аудитивно, 
преку активно слушање, по слух, 
па визуелно, со гледање на фа-
цијалниот израз, гестовите и на 
гримасите на соговорникот или на 
луѓето, без некои јазични помагала 
(книги, литература, мултимедија). 
Така, кога би се анализирал сега, 
можам да споменам дека уште од 
прилично рана возраст, некаде на 
четири-пет години, обидувајќи се 
да ја сфатам интегралната смисла 
на даден јазичен систем, се обиду-
вав при комуникација со соговор-
ници, во повеќе наврати, со добра 
концентрираност и повторувања, 
артикулирачки да ги репродуци-
рам истите гласови и звуци што ги 
слушам, за да звучат колку што е 
можно поавтентично. 

Затоа, сосема несвесно стекнав ја-
зични вештини да се претопам или 
да се преобразам во бројни странски 
јазици, на високо фонетско-фоно-
лошко, но и на лексичко ниво, за 
да ме чувствува соговорникот како 
свој, како дел од него и од неговата 
култура, за поедноставна и поблис-
ка комуникација. Тоа ми доаѓаше 
сосема нормално, без многу напор 
и мислење успевав да совладам до-
бар изговор, а со тоа и да научам 
одреден јазик. Притоа секој глас, 
збор, фраза и секоја реченица ус-
певав брзо да ги запомнам и да ги 
усвојам, а тие за релативно кратко 

време стануваа стотици, илајдници, 
милиони гласови, зборови и фрази. 
Секој различен глас, збор станува 
дел од мојата долготрајна меморија, 
но и од мојот светоглед, начин на 
комуникација и од мојата перцеп-
ција кон човештвото. Секој јазик 
во себе носи една култура, еден нов 
свет кој некако станува дел од мене 
или јас од него. Затоа и стручно се 
наобразував во областа на преве-
дувачките студии и пошироко во 
областа на лингвистиката, да можам 
да го работам тоа што го сакам и тоа 
што најдобро го умеам.

 Популарни сте на поетските чи-
тања каде што течно ги рецити-
рате и ги преведувате поетите 
од земјава и од странство... Дали 
поезијата Ве привлекува најмно-
гу од сите жанрови?
РАДИЧЕСКИ: Да, во голем дел. 
Читањето поезија од странски и 
од домашни автори од раните ти-

нејџерски години можеби беше 
и една отскочна штица да се 
занимавам и да напредувам 
во познавањето на странски-
те јазици. Зашто, не само што 
преведувам и рецитирам, туку 
и творам своја поезија, тоа ми е 
како умствена медитација.

 Наоѓате ли соодветна при-
мена на Вашето знаење на 
толкав број јазици? Со што 
се занимавате?
РАДИЧЕСКИ: Да донекаде, ра-
ботам како независен преведу-
вач и толкувач од повеќе стран-
ски јазици на други странски 
јазици, но и на македонски и 
обратно, се разбира; тоа најчес-
то се светските јазици, англис-
киот, германскиот, француски-
от, рускиот и шпанскиот; исто 
така, работам и како едукатор, 
предавач по странски јазици на 
сите возрасти, најчести целни 

групи со кои работам се висо-
коквалификувани лица: меди-
цински кадри, инженери, фи-
зички работници и студенти, 
кои пред сѐ, се интересираат 
за германскиот јазик.

 Сте размислувале ли мо-
жеби да го пренесете своето 
знаење? Да ги учите новите 
генерации на јазиците што 
ги владеете, а кои кај нас не 
се изучуваат?
РАДИЧЕСКИ: Да, па тоа веќе и 
го правам, но, сепак, интересот 
за одредени ретки, а недовол-
но застапени, но важни барани 
јазици е сѐ уште низок. Сметам 
дека најсоодветна практична 
примена на некои доста зна-
чајни странски јазици, како на 
пример, најзастапените азиски 
и африкански јазици, би била 
во владините сектори и одде-
ленија или меѓународните ин-

ституции и организации, чиишто 
службеници би имале голема, 
долгорочна корист. 

Секој јазик во себе носи 
една култура, еден 
нов свет кој некако 
станува дел од мене 
или јас од него. Затоа и 
стручно се наобразував 
во областа на 
преведувачките студии 
и пошироко во областа 
на лингвистиката, за да 
можам го работам тоа 
што го сакам и тоа што 
најдобро го умеам, вели 
Радически

зоран радически е македонскиот  
јазичен гениј - зборува повеќе  
од 30 јазици

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„милениум“

важи од 4.12. - 10.12.2015

50
попуст

денари

лИНГВИСТ КОЈ ЗБОРУВА ЈАЗИЦИ И ДИЈАлЕКТИ КОИ СЕ МАлКУ ПОЗНАТИ КАЈ НАС

Разговараше | Невена Поповска
Фото | Александар Ивановски

култура | интерВJу
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Да не ја напишел Шекспир драмата за Ромео и Јулија, 
Верона би била обичен мал италијански град. Но, 
благодарение на најтрагичната љубовна приказна и 
бесмртните љубовници, ова место е познато во светот
Пишува | Ја на Јо си фо ска

Со оглед 
на тоа дека 

Верона е 
спој на духот 
на минатото 
и на модер-
ното време, 
во кој било 
период да 

ја посетите, 
нема да 

погрешите

градот на 
вечната љубов

АТРАКТИВНИ ТУРИСТИЧКИ ДЕСТИНАЦИИ - ВЕРОНА

да ве остави рамнодушни. Низ 
градот тече реката Адиџе и го 
дели на два дела со грандиоз-
ни мостови од кои најпознат е 
Камениот мост (Понте ди Пје-
тра). Понте Пјетра е изграден 
во римско време, но е урнат за 
време на Втората светска вој-
на од страна на Германците, 
па повторно е подигнат во 50-
тите години од минатиот век, 
од автентичен камен.

Приказната за Ромео и 
Јулија заштитен знак  
на верона
Иако Верона претставува вис-
тински бисер на средновековна-
та архитектура и уметност, еден 
од најпознатите писатели на 
светот, Вилијам Шекспир, него 
го направил бесмртен пишу-
вајќи ја најтрагичната и најуба-
ва приказна на сите времиња. Да 
не ја напишел Шекспир драмата 
за Ромео и Јулија, Верона би била 
обичен мал италијански град. 
Но благодарение на бесмртните 
љубовници, ова место е познато 
во светот.

Како една од главните турис-
тички атракции на Верона е 
куќата на Јулија. Шекспир со 
приказната за двете неприја-
телски семејства, Монтеги и 

Капулети, го освои светот, меѓу-
тоа, многубројни италијански 
и светски историчари не успе-
але да најдат траги за нивното 
постоење. И покрај тоа, ништо 
не ги спречило граѓаните на 
Верона и во светот да веруваат 
во оваа романтична приказна 
со тажен крај, па малата куќа со 
балкон во центарот на Верона 
е приспособена и прогласена 
за дом на Јулија. На ѕидот од 
оваа куќа е поставена табла со 
стихови од Шекспир.

Илјадници туристи секојдневно 
го посетуваат овој град за лично 
да ја видат легендарната куќа 
од 13 век. Во нејзиниот двор се 
наоѓа бронзена статуа на Јулија, 
чијашто фигура, буквално, е 
„исполирана“ од допирите на 
милиони луѓе. Имено, постои 
легенда дека девојките треба да 
ја допрат десната рака на скулп-
турата на Јулија и да замислат 
љубовна желба, а момците дес-
ната бронзена града. Ако мом-
чето и девојката го направат 
тоа истовремено, се верува дека 
засекогаш ќе останат заедно. 
Поради ова милиони туристи 
сакаат да ја допрат скулптурата 
за среќна љубов. До споменикот 
на Јулија се наоѓа и ѕид преполн 
со пораки и потписи, испишани 
рачно од илјадници луѓе. Мно-
губројните молитви и пораки 
се инспирирани од само еден 
збор – љубов. 

Кога веќе сте во Верона и ја истражу-
вате најубавата љубовна приказна, не 
треба да го занемарите и другиот дел 
од туристичката понуда и импозантна 
архитектура на овој романтичен град.

Верона е место основано во 4 век пред 
новата ера и многу долго била под 
римска власт. Независна и слободна 
држава станала во 1107 година, но на-
брзо потоа потпаднала под влијание на 
династиите и на државите од северот 
на Италија. Меѓу многубројните зна-
менитости на архитектурата, особено 
е привлечна римската арена. Овој те-
атар има 22.000 места, а по големина е 
на трето место во Италија. Во арената 
денес секоја година се одржуваат те-
атарски и оперски претстави. На ова 
место незаборавни концерти одржале 
многу големи ѕвезди меѓу кои  Лучија-
но Павароти и Тина Тарнер. 

Кога ќе ја прошетате на мир Верона, ќе 
видите дека таа е неодолив римски град 
на бреговите на реката Адиџе, дом на 
убавина и на уметност. Во текот на ва-
шиот престој, немојте да ја заобиколите 
ни Фонтаната на вистината, Столбот 
на срамот и многубројните цркви. Ос-
вен црквите, во Верона, дефинитивно, 
треба да се погледне Градската палата, 
куќата Мазанти, прекрасната ренесанс-
на Палата дел Капитано, музејот во кој 
се чуваат многу вредни дела на ита-
лијанското сликарство и комплексот 
на гробници на фамилијата Салиџери 
од 14 век. Гробницата со споменици е 

единствена во Италија, бидејќи члено-
вите на оваа богата фамилија, спротив-
но на христијанското верување дека 
телото треба да и се предаде на земјата, 
се погребани во подигнати гробници за 
да бидат поблиску до Бога.

Во зграда со темнопортокалова фасада 
на централниот плоштад на Верона 
живеел и Данте Алигиери, најголемиот 
италијански и еден од најзначајните 
светски писатели, откако избегал од 
Фиренца. За неговото присуство во овој 
град денес сведочи огромниот споме-
ник што му го подигнале жителите. 
Верона му била омилено место за одмор 
и на големиот римски водач Гај Јулиј 
Цезар. Уживал да го поминува слобод-
ното време тука.

Со оглед на тоа дека Верона е спој на ду-
хот на минатото и на модерното време, 
во кој било период да ја посетите, нема 
да погрешите. Во близина на овој вечен 
град на љубовта се наоѓа монденското 
и најголемо езеро Лаго ди Гарда, кое 
вреди да го посетите и да се релакси-
рате во алпските убавини на тој крај.
Иако Париз и Рим неоправдано ја прес-
тигнале на полето на романтиката, 
секој што барем една минута проше-
тал низ Верона, нема да се согласи со 
тоа. Градот изобилува со интимни ка-
фулиња, ресторани со прекрасен поглед 
на реката или градот, кои се затскриени 
од метеж и бучава, каде ќе пронајдете 
мир и спокој. Едноставно, тука љубовта 
се пишува со голема буква. �

Омилено место за одмор на големиот Јулиј цезар

Италијанските градови 
претставуваат богата 
ризница на култура и на 

историја, но еден град посебно 
се издвојува со приказната за 
најславната двојка во историја-
та и нивната несреќна љубов. 
Во регионот Венето, на северот 
на Италија, се наоѓа прекрас-
ната Верона, која со нејзината 
богата историја и нанадмин-
лива убавина, сигурно, нема 



СЦЕНАМУ ЗИ ЧА РИ ТЕ СО ПОл НИ РА ЦЕ РА БО ТА ОКО лУ НО ВА ГО ДИ НА

Се га му е мај ка та 
за свир ка
По ра но не бе ше проб лем да се до го во риш за 
на стап со це на, а се га не е баш та ка. Тој пер и
од ко га не се раз го ва ра за це на се све де ток
му на овие два ме се ца, пред и по Но ва го ди на

Од за тиш је пре ку це ла та го ди на до не-
кол ку го ле ми ма ке дон ски кон цер ти во 
де кем ври. Во „Бо рис Трај ков ски“ пе е ја 

Та ма ра То дев ска и „Злат ни те сла веј чи ња“, а 
се га сле ду ва ат „Љу бој на“ и „Но ка ут“... Но, ако 
кон цер ти те се ре тки – свир ки те не се. По-
ве ќе то ма ке дон ски му зи ча ри пре ку це ла та 
го ди на има ат свои до го во ре ни го сту ва ња, 
иа ко и тие не се че сти онол ку кол ку што 
мо же би беа пред не ко ја го ди на.

На ши от на род знае и са ка да се ве се ли, 
па еу фо ри ја та и праз нич но то рас по ло-
же ние се чув ству ва ат на се кое ќо ше. 
Пред но во го диш ни за ба ви, свир ки по 
ка фу ли ња, ден ски тез ги, кор по ра тив-
ни прос ла ви, кон цер ти по пло шта ди те 
– ме ста и мег да ни има мно гу.

Но, пе ја чи те се се ќа ва ат и на по до бри 
вре ми ња, ко га во овој пер и од се за ра-
бо ту ва ше кол ку оста на ти от пер и од од 
го ди на та, кол ку од хо но ра рот, тол ку 
и од ба кши шот. Кол ку е тоа та ка во 
пос лед ни те две-три го ди ни?

� Во од нос на дру ги те го ди ни има 
огром на раз ли ка, но се на де ва ме 
на по до бри вре ми ња – ед ног лас но 
се сог ла  су ва ат на ши те со го вор ни ци, 
му зи ча ри кои во те кот на го ди на та 
че сто на ста пу ва ат низ зем ја ва.

Како некој што е долго време на естра-
дата, Кристина Арнаудова е сведок на 
овие промени.

�  До пред 5,6 години декември беше 
период кога немав слободен ден, 
секој ден имав или новогодишно 
снимање или настап или настан. Се-
како дека со тоа следуваше и зара-
ботувачка. Ни одблизу како онаа на 
нашите колеги од Србија, но, сепак, 
ја имаше – вели Арнаудова.

Пејачката вели дека друг проблем е 
и тоа што сега сѐ се сведува на една 
или на две новогодишни програми, 
бидејќи телевизиите увезуваат но-
вогодишни програми, а настапи има 
само неколку. 

� Нема ни споредба колку послед-
ниве години е падната работата. 
Но, не само за нас. Тоа значи дека 
ни дискотеките, ни компаниите не 
можат да нѐ платат. Економската 
состојба, генерално, е многу лоша 
за сите – смета таа.

Пе ја чот Але ксан дар Бе лов ве ли де ка, 
иа ко пре ку це ла та го ди на има до ста 
ра бо та, овој е најп лод ни от пер и од, ко-
га и са ми от има најм но гу на ста пи. Но, 
спо ред не го, раз ли ка та од по ра но и 
се га е до ста го ле ма.

�  По ра но не бе ше проб лем да се до-
го во риш за на стап со це на, а се га 
не е баш та ка. Тој пер и од ко га не се 
раз го ва ра за це на се све де ток му 
на овие два ме се ца, пред и по Но ва 
го ди на. Но, што е ту ка е, мо ра ме да 
се на де ва ме на по до бро, па и де ка ќе 
се вра тат уба ви те вре ми ња. Сѐ е до-
бро до де ка има ра бо та – ве ли Бе лов.

 И спо ред пе јач ка та Ни на Ја не ва раз-
ли ка та од по ра но до се га е огром на.

- Tоа по ве ќе мо же да се за бе ле жи 
кај ко ле ги те од на род на та естра да, 
би деј ќи таа му зи ка е нај за ста пе на и 
нај ба ра на за го ле ми те хо тел ски или 
ре сто ран ски прос ла ви – сме та таа.

Ја не ва ве ли де ка е ан га жи ра на не ка-
де пре ку це ла го ди на и на ре дов ни 
свир ки и на при ват ни за ба ви, па овој 

пер и од не ѝ ме ну ва мно гу.

� Не сум од оние из-
ве ду ва чи што ги 

трип ли ра ат це ни-
те са  мо за тоа што 

е пред но во го-
ди  шен пер и-
од, за тоа што 
ни ту јас, ни ту 
мо јот бенд не 
жи ве е ме и не 
оп сто ју ва ме 
од му зи ка. За-
до вол на сум 
од со ра бо тка-
та со го ле ми 
ма ке дон ски 

фир ми кои до се га нѐ ан га жи ра ле 
и сѐ уште нѐ ан га жи ра ат за тоа што 
ние сме та ков тип бенд што сви ри 
са мо свет ски хи то ви и стро го за бав-
на му зи ка и не ма ме ни ту ин те рес 
ни ту ас пи ра ци ја кон не што дру го 
– ве ли таа.

И Але ксан дар Та ра бу нов овој пер и од 
го до жи ву ва без мно гу воз бу ди око лу 
на ста пи те. Ед но оста на ло - пред но-
во го диш ни от пер и од бил и ќе би де 
пло ден, но да ли е до вол но?

� Се га не се за ра бо ту ва кол ку за це ла 
го ди на, нор мал но, пред и за но во-
го диш на та ноќ, ка ко и ме се цот по-
тоа, има по ве ќе на ста пи за пе ја чи те, 
би деј ќи е та ков пер и о дот и си те се 
за ба ву ва ат по ве ќе, но не е ни што 
по себ но, ба рем јас тоа та ка го до-
жи ву вам – ве ли пе ја чот.

Пе јач ка та Си мо на По по ска, пак, ко ја 
на ста пу ва ка ко дел од „Са унд ме син-
џерс“ за ед но со ди џеј Ерик Фокс, ве ли 
де ка овој пер и од се ко гаш им е полн 
со об вр ски.

�  Зим ски от и лет ни от пер и од отсе-
ко гаш би ле нај до бри за ра бо та и за 
за ра бо тка во од нос на дру ги от дел 
од го ди на та. Де кем ври и ја ну а ри се-
ко гаш се нај ис пол не ти со на ста пи, 
но, за тоа фе вру а ри, ка ко што ви ка-
ме, е „мр тов ме сец“  - ве ли По по ска.

„Са унд ме син џерс“ ве ќе го има ат за ка-
жа но ден ски от на стап за 31 де кем ври 
во ка фу ле то „Чеп тер“ во „Си ти мол“, 
но сѐ уште не од лу чи ле ка де ќе сви-
рат таа ноќ.

Ни Та ра бу нов сѐ уште не ре шил ка де 
за но во го диш на та ноќ. Ве ли, ќе из би ра 
ме ѓу по ве ќе по ну ди од оп шти ни низ 
др жа ва ва, но де ка има вре ме, а во пре-
го во ри за на ста пи е и Бе лов.

Ја не ва, пак, се на де ва де ка ќе зе ме рас-
пуст од об вр ски те и де ка, ка ко ла ни, ќе 
по ми не че ти ри-пет де на на пла ни на.
Многумина ќе се согласат дека Арна-
удова ќе го има најдобриот дочек. 

� Оваа година паузирам од сѐ, би-
дејќи веќе во јануари го очекуваме 
новиот член во семејството. Овој 
период растам и се одморам (се 
смее). Нова година ќе ја поминеме 
дома, со пријатели и со мојот голем 
стомак, кој не може да си дозволи 
многу шетање – се смее пејачката. �

Пишува | Ма ри на Ко стов ска
Фото | Ѓорѓи Личовски
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ТРЕНД

Како да ја комбинирате белата 
маица преку цела година?
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Сигурно нема да ви биде студено бидејќи станува збор за 
облекување во слоеви и има многу начини на комбинирање. 
Ако, можеби, белата маица не е дел од вашата гардероба, 
истиот метод може да го употребите за други бои на маици, 
посебно за светлите, кои се со неутрални тонови

АтрАктивНо

Одредени летни парчиња гардероба 
може да се комбинираат со есен-
ска или зимска гардероба. Таква е 

обичната бела памучна маица, која може 
да се носи преку целата година. Има ком-
бинации што се одлични и кои може 
да се искористат за секоја пригода – од 
лежерни комбинации за секој ден преку 
такви за вечерни излегувања.

Сигурно нема да ви биде студено бидејќи 
станува збор за облекување во слоеви 
и има многу начини на комбинирање. 

Ако, можеби, белата маица не е дел 
од вашата гардероба, истиот метод 
може да го употребите за други бои 
на маици, посебно светлите, кои се со 
неутрални тонови.

во комбинација со палто
Ако сте љубител на спортска 
елеганција, бела маица со палто 
е идеална комбинација за сите 
пригоди. Ако сакате да изгледате 
уште поелегантно, облечете чевли 
или чизми со високи потпетици. 
За секојдневна варијанта 
комбинирајте со чевли или со 
чизми со рамна петица.

во комбинација со 
капут или бунда
Кога преку ден ќе затопли, 
раскопчајте го капутот и сите 
други слоеви под кои се наоѓа 
белата маица. Ова е идеална 
комбинација за облекување 
во слоеви.

Бела маица со 
кошули и со елеци
Белите маици може 
да ги комбинирате со 
фармерки, карирани и 
други видови кошули 
или со топли, крзнени 
и волнени елеци.

Бела маица со 
кожена јакна
Освен што оваа 
комбинација 
може да се носи 
кога надвор не е 
премногу студе-
но, во зима оваа 
комбинација 
може да се носи 
во затворени 
простории, а при-
тоа кожената 
јакна го заменува 
палтото.

Бела маица 
со шал

Шалот не е 
само потреба 

за есенско-
зимските 

денови, туку 
е и моден 

додаток. Ако 
ви се чини дека 

белата маица 
е премногу 

обична, 
надополнете ја 

со убава марама 
или шал или 

шапка.
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Акцијата трае од 04.12 до 06.12.2015

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 - 

Понудата на свежа риба може да се најде во Супер Тинекс: Кончар, Првомајска, Зебра, Драмски, Млечен, Годел, Катна гаража јужен булевар, Куманово.

СВИНСКИ БУТ
без коска 1кг.

264,-

СВИНСКИ 
РЕБРА
1кг. 219,-

СВИНСКИ 
КРЕМЕНАДЛИ 1кг.

222,-
ЈУНЕШКА ПЛЕШКА 
1кг.

385,-

КРУШИ
1кг.

КИВИ
1кг.

-37%

СТАРА
ЦЕНА 135,-
85,-

-30%

СТАРА
ЦЕНА 65,-
45,-

ПИЛЕ свежо 1кг. 
PERUTNINA 
PTUJ

-10%

СТАРА
ЦЕНА 189,-
169,-

-18%

СТАРА
ЦЕНА 269,-
219,-

КРАП 
свеж 1кг.

ЈОГУРТ 
0.9% 1л. 
ZBREGOV

ДЕТЕРГЕНТ 
за алишта 3кг. 
MERIX

ХАРТИЈА  
тоалетна 8/1 
MILDE

СОК 
4х1.5л. 
SINALCO

ПАВЛАКА 
850мл. + 180мл. 
MEGGLE

КАФЕ   
инстант 90гр.
FRANCK

3+1

СТАРА
ЦЕНА 160,-
110,-

СТАРА
ЦЕНА 51,-
46,-

-19%

СТАРА
ЦЕНА 113,-
91,-

-23%

СТАРА
ЦЕНА 119,-
91,-

-25%

СТАРА
ЦЕНА 268,-
199,-

-30%

СТАРА
ЦЕНА 156,-
109,-

Алисон Сток е аме-
риканска атлети-
чарка во дисци-

плината скок со стап и 
важи за една од најуба-
вите жени во спортот.
Алисон магистрирала 
на Универзитетот Бер-

АЛИСОН СТОК Родена:  
22 март, 1989 
(26 години)
Њупорт Бич, 
Калифорнија, САД

Про фе си ја:  
атлетичарка

Родители:  
Алан Сток,  
Синди Сток

Брат:  
Дејвид Сток

кли и срушила некол-
ку рекорди во својата 
област. Се чини дека 
оваа природна убави-
ца во блиска иднина 
ќе стане една од најго-
лемите спортски ѕвез-
ди во светот. � Пр

ев
од

 |  
Ан

а 
Цв

ет
ан

ос
ка

ци та ти:

# „ За жал, не ги знам имињата на спорти-
стите. Јас воопшто не сум спортистка.“

# „Во мојата работа и во себе, ги одразувам 
црнците, жените и мажите, исто како 
што ги одразувам и другите. Еден ден 
дури и најсамозаштитените ќе се погле-
днат во огледалото што го прикажувам и 
ќе престанат да се плашат.“

# „Сакам да бидам мотивација и инспира-
ција за секого: мојата голема цел е по-
веќе жени на велосипеди.“

уБаВи Жени
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УБАвО ПОСТАвЕНАТА МАСА 
гО НАДОПОЛНУвА СЕКОЈ 
АМБИЕНТ НА ТРПЕЗАРИЈАТА
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БРОМЕЛИЈА

милениЦи

Бромелија е собно растение што  
потекнува од тропските прашуми на 
Јужна Америка. За да успее во  
домашни услови потребна му е  
топла и влажна средина

Листовите се дебели, а во средината 
цвеќето ја складира водата и оттаму ги 
црпе сите материи потребни за живот. 
За да се појават цветови, потребни се 
неколку години. Цветот е интензивно 
обоен и трае околу три месеци. 

Се сади во грубо издробена земја. За 
да успее, треба да биде поставено во 
сенка бидејќи директното сонце му 
штети. Во зима, кога е послабо сонце-
то, треба да биде поставено на светло 
место, а со појавување на првите по-
силни сончеви зраци треба да се вра-
ти во сенка. Температурата не смее 
да биде пониска од 18 Целзиусови 
степени. На четири до пет недели во 
водата за оросување како прихрану-
вање се додава течно ѓубриво.

Ова цвеќе треба редовно да се залева 
со мека вода. Еднаш дневно треба да 
се оросува со пофино распрску-
вање. Кога времето е пото-
пло или просторијата е 
позагреана потребно 
е почесто да се пр-
ска или да се зале-
ва со вода.

Се размножува со издвоју-
вање на младите растенија. �

домашните миленичиња му се радуваат на 
снегот, но игрите во снег можат да имаат 
и негативни последици. Кучињата често 
го јадат снегот, што може да предизвика 
заболување на грлото. Повозрасните 
миленици во текот на целата зима повремено 
ги мачи депресија и лошо расположение. 
Причината е намалувањето на денот, 
подолгите ноќни часови и зголемената 
изложеност на вештачка светлина

Набавете убава прекривка
Просто е неверојатно што може да напра-
ви една убава прекривка за маса за разу-
бавување на просторот. Без разлика дали 
е купена или е рачно изработена, една 
елегантна или невообичаена прекривка 
ќе го направи неутралниот амбиент пожив 
и поинтересен. 

Салвети
Освен хартиените салвети, може да кори-
стите и платнени. Тие ќе придонесат за 
формалноста на обедувањето. Сè што треба 
да направите е потоа да ги исперете во ма-
шина за перење алишта. Нека бидат или во 
иста или во спротивна боја од прекривката, 
за да се постигне подобар декоративен 
ефект. 

Високата температура во 
ста  новите кај кучињата 
поттикнува дремка, здо-

девност, а прошетките надвор 
се сѐ пократки. Забележани се 
депресивни миленици поради 
намалување на дневната дина-
мика на дружење и скратениот 
престој надвор. Расите кучиња 
со долги влакна се поподлож-
ни на зимски заболувања за-
тоа што често сопствениците 
подзабораваат да го истресат 
или избришат наталожениот 
снегот, кој може да предизвика 
нарушување на здравјето. Тре-
ба да им се потскратат влак-
ната меѓу прстите на нозете 
и перничињата затоа што тие 
брзо смрзнуваат како игли и 

предизвикуваат болка што 
ја убива желбата за шетање. 
Милениците што живеат над-
вор-внатре се поподложни на 
заболување од тие што се на 
постојана природна темпера-
тура. Како предиспонирачки 
фактори се и несоодветните 
услови на чување - студени и 
влажни бетонски простории 
без вентилација (гаражи, виз-
би), како и темни простории. 
Куќичките во кои престојуваат 
кучињата мора да бидат поста-
вени во дел од дворот што е 
позаштитен од провев и од ве-
тер. Недостигот од квалитетна 
исхрана сериозно го ослабува 
организмот, што дополнител-
но ја засилува агресивноста на 

заболувањата од бактериско, 
вирусно или габично потекло. 
Најчесто заболување е воспа-
ление на дишните патишта. 

При ова сериозно заболување 
се забележува зголемување 
на телесната температура за 
еден или два степена, миле-
никот одбива храна, апатичен 
е и целосно се повлекува, без 
интерес и желба за игра. жедта 
е поизразена. Поради ниската 
температура, водата во поил-
ките најчесто замрзнува, а на 
кучињата што живеат надвор, 
особено ако имаат воспале-
ние на грлото или на белите 
дробови, дополнително им се 
влошува состојбата. Дишење-
то е забрзано и стомачно, со 
плитки издишувања и вдишу-
вања. Кашлањето не мора да 
биде зачестено, но е длабоко 
и не толку болно. Како одго-
вор на организмот се јавува 
засилено лачење секрет што 
тече од носот и, во зависност 
од стадиумот, има различна 
боја - од жолтеникав, зелен 
до темнокафен. Неспособнос-
та за доволно искашлување 

предизвикува поголемиот 
дел од секретот да го голтаат, 
па за кратко време се јавува 
рефлекторно повраќање на 
содржината од желудникот, со 
што дополнително се ослабува 
организмот. Подолготрајното 
кашлање може да предизвика 
и астма. Лекувањето е сложено 
и подолго. Освен терапијата, 
на болното милениче треба да 
му се обезбеди сместување на 
суво и топло место, доволно 
проветрено и со оптимална из-
ложеност на сончева светлина. 

Исхраната треба да се насочи 
кон лесно сварливи варени ја-
дења од посно пилешко месо, 
риба, ориз, млеко и млечни 
производи. На младите кучиња 
со заболени дишните патишта 
треба да им се дава поголемо 
количество минерално-ви-
тамински материи за побрзо 
оздравување. �

Прибор за јадење
Правилното поставување на приборот 
за јадење се води од едно едноставно 
правило, без разлика дали станува збор 
за формален или за отпуштен настан. 
Поставете го приборот за јадење според 
редоследот на користење, од надвор кон 
внатре. Виљушката се наоѓа од крајната 
лева страна, а на крајната десна страна 
се става ножот за првото јадење. Кои 
било лажици што ќе ги користиме пред 
десертот (на пример, лажицата за супа) 
се поставуваат десно од ножот. Прибо-
рот за десерт се става хоризонтално над 
чинијата или може да биде донесен со 
послужениот десерт. �
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Зимата носи 
депресија кај 
милениците



се карактеристични само за тркачките 
автомобили. Покрај новите амортизери, 
„Е10 р“ е опремен и со нови кочници, 
нови предни дискови и шепи. Овој модел, 
исто така, доби и опција за 16 и 17-инчни 
алуминиумски бандажи кои помагаат да 
се намали вкупната тежина за 10 кило-
грами. Сите овие измени овозможуваат 

автомобилизам

точки, како и управувач на кој е монтиран систем за 
брзо отстранување од главниот столб.

Покрај импресивните изведби, моделот „Е10 р“ 
има изненадувачки пристапна цена која започнува 
од 40.000 фунти. Тоа е за 10.000 фунти повеќе од 
цената на „форд фокус РС“ кој го користи истиот 
2,3-литарски мотор „екобуст“. 

спортски автомобил од само 700 килограми

технологиJа

52

„ЗЕНОС Е10 Р“ 
РАМО ДО РАМО СО

„БуГАТИ вЕЈРОН“

Подготви |  
Бојан Момировски

Кога прв пат се појави во 2012 година,  
моделот „розбери пи“ беше целосно револуционерен 
компјутер, не само поради  своите карактеристики, 
туку и поради цената. Сепак, за цена од само 25  дола-
ри, овој компјутер со големина на кредитна картичка 
беше совршено евтин и доволно силен. 

Британските автомобилски компании продолжуваат 
со својата традиција да произведуваат суперспортски 
автомобили кои располагаат со голема сила. Најнова 
потврда за тоа е новиот модел „зенос Е10 Р“

Компjутер  
со големина на 
палец за само 
пет долари

Фондацијата „Розбери 
Пи“ сега отиде чекор 
понатаму и го прет-
стави „розбери пи 
зиро“ (уште помал модел) 
и тоа по цена од само пет 
долари. 

„Пи зиро“ е компјутер во најсоодветна можна смисла. 
Иако нема тастатура, монитор, глувче и куќиште, во 
целост е функционален компјутер со процесор од еден 
гигахерц и  со РАМ-меморија од 512 мегабајти, слот за 
микрокартичка СД, миниприклучоци за ХДМИ и два ми-
кроприклучоци за УСБ – еден за напојување и вториот за 
пренесување на податоци и на екстерни уреди. 

Тој пак е малку послаб од „розбери пи 2 модел Б“, 
претставен во февруари 2015 година. „Пи 2 Б“ има 
„квадкор“ процесор од 900 мегахерци и РАМ-меморија 
од еден гигабајт. Но, моделот „пи зеро“ е, најмалиот 
претставник на семејството „розбери“ со димензии од 
65 на 30 на 5 милиметри. 

Сепак, тоа  по што најмногу се истакнува во однос  
на останатата потрошувачка електроника е цената  
од пет долари.

Супербрз

Л есен спортски автомобил 
во својата „р“ верзија, кој 
под поклопецот за мото-

рот располага со бензински тур-
боагрегат од 2,3 литри кој доаѓа 
од „Форд“ и има 355 коњски сили. 
Можеби не звучи претерано сил-
но, но тежината што ја има уверу-
ва дека се работи за вистински 
болид кој може рамо до рамо да 
се носи со „бугати вејрон“, кој 
чини неколку стотици илјади евра 
повеќе. 

Означен како најбрз и највоз-
будлив модел досега, „Е10 р“ е 

препознатлив по веќе добро по-
знатиот бескомпромисен дизајн. 
Моторот од 355 коњски сили и 
475 њутн-метри најголем вртежен 
момент е поврзан со шестстепен 
рачен менувач, кој овозможува 
хиперспортско забрзување до 100 
километри на час за неверојатни 
три секунди. Максималната брзина 
е електронски ограничена на 250 
километри на час. 

Алуминиумската и карбонската кон-
струкција на каросеријата е презе-
мена од моделите „Е10“ и „Е10 С“, 
но новиот модел „Е10 р“ е опремен 
со нови амортизери „билстеин“, кои 

автомобилот да тежи само 700 килограми, 
што е за 25 килограми помалку од моделот 
„Е10 С“. 

За купувачите на кои „Е10 р“ не им е 
доволно спортски, понудени се и седишта 
изработени од карбонски влакна, тркачки 
заштитни појаси кои се поврзани во шест 



 Пандев, Трајковски, Ибра-
ими, Андонова. Дали е ова 
најдобриот напаѓачки квар-
тет што го има Македонија?
Андонова: Може да се каже 
дека во моментов овие фуд-
балери ја претставуваат Маке-
донија надвор во европските 
држави и се најдобри.

 Со оглед на тоа дека само ти 
си четвртфиналист во лига-
та на шампионите, излегува 
дека ти си нашиот најдобар 
фудбалер?
АНДОНОВА: Од машкиот и 
од женскиот фудбал во Маке-
донија останав само јас да ја 

претставува Македонија во Ли-
гата на шампионите и излегува 
дека сум единствената и најдо-
бра претставничка во најеми-
нентното натпреварување. Оваа 
сезона играм во четвртфинале и 
ова за мене претставува голем 
успех и шанси за уште поголем и 
пласман до самото финале.

 Дали можеше пред пет годи-
ни, кога те пронајдоа како та-
лент, да претпоставиш дека ќе 
дојдеш во ситуација да играш 
за европската круна?
АНДОНОВА: Мојот талент не 
беше спорен бидејќи во Маке-
донија освоив сè што можеше 

да се освои. Мојот предизвик беше 
да играм во странство и тоа во една 
од најдобрите екипи. Моите игри 
понатаму во кариерата, поточно 
во Германија каде што настапував 
четири години, беа забележени 
од најдобрите европски тренери 
и тие потврдија дека сум играч со 
голем талент, а имав само 17 годи-
ни. Подоцна стигнуваа понуди и 
беа заинтересирани повеќе екипи 
од Европа.

 Читаме, слушаме. Андова гол, 
Андова два, не ретко и хет-трик. 
Колку е твојот објективен при-
донес за добрите резултати на 
Розенгард?
АНДОНОВА: По заминувањето од 
Германија во летниот преоден рок 
не направив пауза туку се приклу-
чив кон мојот нов клуб, Розенгард 
од Шведска, каде што се пронајдов 
себеси и моите игри и голови при-
донесоа да го освоиме домашниот 
шампионат и да продолжиме на 
највисоко ниво во Лигата на шам-
пионите. На 13 меча, колку што 
одиграв за Розенгард, постигнав 
12 голови и ја поминав мојата со-
играчка, Бразилката Марта, која е 
најдобра фудбалерка во светот за 
неполни три месеци.

 Од Македонија преку Германија 
до шведска. Дали е тоа вистин-
скиот пат?
АНДОНОВА: Така излезе дека е 
најдобро. Од Македонија до Гер-
манија, а сега половина година и во 
Шведска. Мислам дека го пронајдов 
вистинскиот пат каде што се чув-
ствувам одлично и забележувам 
добри успеси со Розенгард.

 Го освоивте домашниот шам-
пионат, сега високо целите и во 
лигата на шампионите. Во чет-
вртфиналето ќе играте против 
Франкфурт, актуелниот европски 
шампион. Колкави се амбициите 
на твојата екипа?
АНДОНОВА: Точно така. Го осво-
ивме шампионатот и нашите цели 
и дострели во Лигата на шампи-
оните се да стигнеме до финале. 
ждрепката за четвртфиналето са-
каше да ни се падне европскиот 
шампион Франкфурт. Ќе дадеме сè 
од себе за да го поминеме следни-
от противник и да се пласираме 

во полуфиналето. Одиме чекор по 
чекор. За нас е голем предизвик да 
играме против Германките, но не се 
плашиме од никого бидејќи имаме 
одлична екипа. Секој противник е 
нов предизвик за нас.

 Секогаш настапуваш и за маке-
донската репрезентација. Да би-
деме објективни, резултатите се 
катастрофални. Колку тоа може 
да придонесе за пад во формата 
и на клупски план?
АНДОНОВА: Сосема се согласувам 
со вас дека со репрезентацијата 
имаме катастрофални резултати. 
Тоа многу се одразува на мојата 
форма бидејќи кога се враќам кон 
клупските обврски, ми требаат не-
колку дена прво психички, а потоа 
и физички да се вратам во нормала. 
Тоа се должи на слабите резултати 
со македонската репрезентација, а 
во клубот играм со големи ѕвезди 
од целиот свет. Разликата е драс-
тична на секое поле.

 Дали има Македонија иднина во 
женскиот фудбал? Ги следиш ли 
помладите генерации и дали, мо-
жеби, има некои фудбалерки што 
можат да тргнат по твојот пат?
АНДОНОВА: За ова прашање сум 
скептична бидејќи 10 години на-
назад играм прво во клубови, па во 
репрезентацијата на Македонија 
и не гледам никаков напредок, 
напротив, женскиот фудбал оди 

Женскиот фудбал

По заминувањето од Германија 
во летниот преоден рок 

не направив пауза туку се 
приклучив кон мојот нов 

клуб Розенгард од Шведска 
каде што се пронајдов 

себеси и моите игри и голови 
придонесоа да го освоиме 

домашниот шампионат и да 
продолжиме на највисоко ниво 

во Лигата на шампионите

наназад. Сите балкански држави 
и наши соседи страшно брзо одат 
напред со големи чекори и бележат 
одлични резултати со најсилните 
европски репрезентации. Ги следам 
и помладите генерации, но не мо-
жам да издвојам нешто посебно или 
некоја фудбалерка да отскокнува 
на повисоко ниво и да го продолжи 
мојот пат. Јас искрено ѝ посакувам 
на секоја млада фудбалерка што 
сака да ме замени да се посвети 
максимално професионално на 
фудбалот за да може да успее.

 Уште како многу млада почна 
да настапуваш во фудбалска Ев-
ропа. Пет години во Германија, 
сега и во шведска. Можеш ли да 
направиш паралела на животот 
на професионалните спортисти 
кај нас и во светот?
АНДОНОВА: Заминав на неполни 16 
години со мојата сестра Сијче Андо-
нова и се соочив со голем предизвик 
и со високи дострели во фудбалот, 
почнувајќи во Германија. Почнав да 
настапувам во домашното герман-
ско првенство и во Лигата на шам-
пионите. Пет години поминав во 
Германија и зад мене имам големо 
искуство, како животно, така и фуд-
балско. Секако дека во секој спорт 
има огромна разлика во светот и 
кај нас бидејќи професионалните 
спортисти во светот имаат прекрас-
ни услови за да можат да успеат во 
тоа што го работат. 

НАТАшА АНДОНОВА

ФудБал  |  интерВJу

има драстична разлика на 
секое поле

во Македонија и во шведска

Разговараше | Бо јан Мо ми ров ски
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 – Брат шо си вака залижан 
денес?

 – Па јадев бурек утрово...и не 
ми дадоа салфетка.

 – Види бабо, на компјутерот 
може да се отворат неколку 
прозорци!!!

 – Гаси го тоа нешто ќе 
направиш промаја…

 Разговараат две пријателки: 
 – Мојот ми рече дека ако уште 

еднаш разбере дека сум го 
изневерила, ќе се самоубие. 
Оттогаш повеќе ништо не 
му кажувам и веќе седум 
пати му го спасив животот.

 – Докторе, колку треба да сум 
висока за моите килограми?

 – 4 метри!

Не си Македонец ако дома немаш кеса пуна со кеси.

пејачот мИ ВоДИ рано на сабајле

Здраво телефанатици. Го знаете тоа дека големите умови дискутираат  
за идеи, просечните за случки, а простите за луѓе – некако така одеше, но ми ја 

сфативте мислата.

Колку и да се трудам, кога ќе стигнам овде на претпоследна, морам да се најдам 
во третата група. Не е до мене, таква е програмата што ни се нуди.

Не знам кога пропадна до толку македонската сцена, па сите „пејачи“ решија да 
станат водители. Чекајте бе другари, па и за тоа треба талент! Кој ви кажува дека 

го имате, кога ни за првата работа го немавте?

Ме мачи медиокритет. Ме мачат едни та исти прашања и едни те исти одговори. 

- Што те нема? – Jaс постојано работам, сакам сѐ што излегува од мене  
да е квалитетно...

Да, сите знаеме што квалитетно излегува од тебе...

Малиот брат 

тВтека

�  6 декември 1941 година 
 Почна контраофанзивата 

на силите на Црвената ар-
мија против германските 
сили на фронтот пред Мос-
ква. На фронтот, широк 
300 километри, беа про-
биени германските линии. 
Нацистичките девизии беа 
прегазени или опколени, а 
подоцна разбиени.

�  6 декември 1991 година
 Единиците на ЈНА го бом-

бардираа Дубровник по 
шестмесечна опсада.

�  7 декември 1941 година
 Јапонската царска морна-

рица извршила напад на 
Перл Харбор со цел да ја 
неутрализира воената моќ 
на САД во Пацификот.

�  8 декември 883 година
 Свети Климент Охридски, 

родоначалник на словен-
ската литература и цр-
ковно беседништво, прв 
оригинален словенски и 
македонски поет, говор-
ник, преведувач, заштитник 
на Охрид, е назначен за 
прв словенски епископ на 
Балканот.

�  10 декември 1868 година

 Првите семафори биле по-
ставени во Лондон. Ноќе 
биле осветлувани со зелена 
и со црвена гасна ламба.

�  10 декември 1913 година
 Познатата слика на Лео-

нар до да Винчи „Мона 
Лиза“ е вратена во парис-
киот музеј „Лувр“, од каде 
што беше украдена две 
години порано.

�  11 декември 1972 година

 Американските космонаути 
и членови на екипажот на 
вселенскиот брод „Аполо 
17“ стапнаа на Месечината. 
Тоа беше последната ми-
сија во рамките на амери-
канската програма „Аполо“.

ВремеПлоВ

Да имав моќ како Нострадамус ќе им ѕвонев на идните 
кога ќе се начукам.

Од сите магнети на фрижидерот, најголем сум јас.

Јас доцнам и кога се собираме кај мене дома.

Ако размислам подобро најцрвста врска имам со 
банката, редовно им каснам и пак упорно ми се 
јавуваат.
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За под ло га ќе ви тре ба:
•	18	ко	ла	чиња	„орео“

•	3	ла	жи	ци	рас	то	пен	пу	тер

За свет ла сме са ќе ви тре ба:
•	225	гра	ма	крем	си	ре	ње

•	1/2	шол	ја	пу	тер	од	ки	ки	ри	тки

•	1	ла	жич	ка	ек	стракт	од	ва	ни	ла

•	1/2	шол	ја	ше	ќер	во	прав

•	1	ла	жич	ка	же	ла	тин

За тем на сме са ќе ви тре ба:
•	200	гра	ма	млеч	на	чо	ко	ла	да

•	1/4	шол	ја	теч	на	пав	ла	ка	за	го	тве	ње

•	225	гра	ма	крем	си	ре	ње

•	1/2	ла	жич	ка	ек	стракт	од	ва	ни	ла

•	1/2	шол	ја	ше	ќер	во	прав

•	1	ла	жич	ка	же	ла	тин

# Ко ла чи ња та ста ве те ги во апа рат за сеч ка ње. Ра сто пе те го 
пу те рот и до дај те го на ко ла чи ња та за сме са та да се со е-
ди ни. Од сме са та на пра ве те под ло га за ко ла чот. На фо ли ја 
во сад на не се те ја сме са та и уба во на тап кај те ја.

# За свет ла та сме са ста ве те го крем си ре ње то во сад и ма те-
те. До дај те го пу те рот од ки ки ри тки и ек стра ктот од ва ни-
ла. Ма те те ед на ми ну та и до дај те го ше ќе рот во прав. Ра-
сто пе те ед на ла жи ца же ла тин со мал ку мла ка во да (око лу 
30 мл) и до дај те го во сме са та. На не се те го кре мот вед наш 
врз под ло га та и ста ве те го во фри жи дер да се стег не.

# За тем на та сме са рас то пе те ја чо ко ла да та со сла тка та пав-
ла ка. Во сад за ма те ње до дај те го крем си ре ње то, ек стра-
ктот од ва ни ла и ше ќе рот во прав. Ра сто пе те ед на ла жи ца 
же ла тин со мал ку мла ка во да (око лу 30 мл).

# Уба во из ма те те ја сме са та и до дај те ги чо ко ла да та и рас-
то пе ни от же ла тин. Ма те те до де ка уба во да се спо јат. Си-
пе те ја чо ко лад на та сме са над свет ла та сме са и вра те те го 
ко ла чот во фри жи дер уште 30 ми ну ти за да се стег не.

# Укра се те го со чо ко лад ни тро шки и сер ви рај те го!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

Чиз кејк со пу тер од  
ки ки ри тки и со чо ко ла да




