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Фото на неделата

Туристичка разгледница  
поздрав од македониjа
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ВоВед

опозициjата разобличеНа

Заев покажа кој го  
раководи СдСМ

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

З
а голем број Европејци гра-
ниците сe минато. Нивното 
исчезнување е најголемото 

достигнување на Европа. Ова 
е вo суштината на една цела, 
слободна и просперитетна Ев-
ропа. Oвaa замисла ги инспири-
ра, главно, тие што се оставени 
надвор од шенгенската зона.

За грчко-македонските односи – 
границата – имала многу поголе-
мо значење во текот на децении-
те. Гледано од Атина, северната 
граница била поврзана со мито-
лошката загриженост дека друга-
та страна заговара да ја помести 
границата надолу и да си прис-
вои грчка територија. Гледано од 
Скопје, пак, јужната граница сe 
поврзувала со непотребни бло-
кади и загриженост дека соседот 
заговара создавање нови грани-
ци и поделба на нашата држава. 
Недовербата ги има обликуванo 
нашите политички односи.

Сепак, бизнисот и луѓето од двете 
страни на границата, навидум, го 
имаат надминатo овој проблема-
тичен политички контекст. Фир-
мите одат на север да инвестира-
ат во профитабилни индустрии. 

паѓаат за сè друго. Вклучувајќи 
ја и емиграцијата.

Легитимно прашање е зошто би 
верувале некому што троши пари 
за да ве остави потенцијално сo 
масa емигранти?!

Самоодржувањето е еден чуден 
инстинкт. Нашиот кошмар е ист 
како вашиот: масивен неконтро-
лиран прилив на емигранти од 
Југот и домино-ефект на затво-
рање на границите од Северот. Од 
ова би следувала хуманитарна 
криза на домашен терен.

Многумина имаат свои мис ле ња 
за тоа што треба да направиме. 
Некои веруваат дека е време за 
одмазда и дека треба да ја зат-
во риме границата со истата 
таа отсечност сo кoja Грција го 
направи истото пред 20 години. 
Други предлагаат ова да се ис-
користи и размени за напредок Една шанса

Туристите се движат кон југот за да 
уживаат во грчкото гостопримство, 
дури и во време на криза.

Овој тренд беше на пат да ги за-
копа грижите поврзани со гра-
ниците сè до масoвната криза со 
бегалците. Денес, загриженоста 
од Kсиос до Идомени расте со 
исто темпо како и оградата на 
границата. Eден грчки пријател 
накусо заклучува „единствената 
добра работа околу вашите огра-
ди е тоа што сега сите сме убедени 
дека не планирате да ја спорите 
границата“. Иронично е тоа што 
има пoeнтa. Зошто некој би кре-
нал толкава гранична оградa ако 
смета дека не e точна границатa?!

Нашата цел е стратегиски сојуз 
со Грција. Секако сме незадовол-
ни околу интеграцијата во ЕУ и 
во НАТО. Јасно е дека имаме спро-
тивставени позиции околу спорот 
за името и само за овој спор. 

Сè се сведува на судир меѓу еден 
историски пристап и перспекти-
вата за човековите права. Сепак, 
без разлика дали Република Ма-
кедонија е дел од клубот или не, 
нашите интереси, главно, се сов-

кон ЕУ и кон НАТО. Трети, пак, 
предлагаат да помогнеме да се 
исфрли Грција од шенгенската 
зона.

Искрено кажано, ништо од ова 
не е во интерес на Македонија. 
Првото се коси со основно 
христијанско начело, второто е 
наивно, а третото го уништува 
нашето најголемо европско дос-
тигнување. Тоа што ни остану-
ва е една одлична можност да 
работиме заедно, да ја подобриме 
довербата и да се надеваме дека 
оваа инвестиција во пријател-
ството ќе нè зближи уште повеќе. 

Тешките времиња се најдоб-
ри зa да ги ставите односите на 
реален тест. Искористете ја мож-
носта.

Колумна на министерот за  
надворешни работи Никола Попоски 

за „Катимерини“
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Одложувањето на изборите закажа-
ни за 24 април беше дочекано со 
разочарување од најголем дел од 

граѓанството, кое повеќе од една година, 
на раб со нервите, ги чекаше своите пет 
минути за да стави крај на кризата што 
ја предизвика Зоран Заев со помош на 
неговите странски пријатели. 

Обидот за изигрување на Договорот од 
Пржино беше очекуван, стравот од избо-
ри беше познат, но никој не се надеваше 
дека СДСМ толку аматерски ќе дозволи 
целосно разобличување на неспособното 
раководство на партијата, а лицемерното 
сценарио за целосно погазување на сис-
темот ќе доживее дебакл. 

Чекајќи ја разврската, граѓаните имаа не-
повторлива можност да видат со свои очи 
кој, навистина, ја предводи опозицијата, 
која е нејзината цел, што значи „виткање 
кичма“ во вистинска смисла на зборот, 
но и колку се потребна стабилна влада и 
одговорни лидери, особено во ситуации 
кога се донесуваат сериозни одлуки и се 
штитат националните интереси. 

Народот на 23 февруари индиректно доби 
признание за својата моќ и за своето суве-
рено право да решава за својата судбина. 
Чадорот, пак, призна дека направил по-
грешна процена за менталниот склоп на 
македонскиот народ поради што место 
да го скрши, го доведе до кулминација 
отпорот кај граѓаните. Сето тоа, пак, 
резултираше со голем пад на доверба-
та на граѓаните во нашите стратегиски 
партнери во Брисел и во Вашингтон и 
во нивните искрени намери. 

Чашата се прелеа кога крајно деструктив-
ниот пристап на Заев и на посредникот 
Ванхауте во решавањето на кризата сери-
озно ги загрозија интересите на меѓуна-
родниот фактор со тоа што премногу го 
навлече гневот на граѓаните не само врз 
себе туку и врз меѓународната заедница. 

Затоа, Заев успеа за кратко да го изи-
гра Договорот од Пржино, но не и да ја 
реализира главната цел – да обезбеди 
алиби за долгорочно одложувања на 
изборите, а со тоа и одолжување на кри-
зата до бескрај. 

Овој пат, обидот за бегство од избори 
ќе биде „невозможна мисија“ за опози-
цијата од проста причина што сега никој 
веќе не го прашува СДСМ. Заев го загуби 
најсилниот адут – чадорот и остана сам 
против сите во државата. Затоа казната 
на 5 јуни ќе биде неизбежна, дури и по 
цена да се обиде повторно да бојкотира, 
како што и се очекува.

За волја на вистината, наивно е да веру-
ваме дека Заев ќе се помири со судбината 
и така лесно ќе се предаде на народниот 
суд. Напротив, многу е поверојатно дека 
со сите сили ќе се обиде да ја продлабочи 
кризата и да се врати како некаков фак-
тор за да ја придобие повторно благона-
клонетоста на чадорот. 

Оттука, нема да нѐ зачуди ако бидеме 
сведоци на нови обиди за дестабилиза-
ција преку насилства во парламентот и 
протести на улица, објавување на така-
наречени бомби или, пак, преку нови 
кривични пријави на Специјалното об-
винителство. Но, тоа ќе бидат очајнички 
обиди на давеник што се фаќа за сламка, 
без реална можност да се спаси. 

Изборите во јуни, со или без Заев, ќе 
бидат и своевиден референдум на кој 
народот ќе реши дали ќе го задржи или 
ќе се откаже од суверенитетот на држа-
вата и правото и понатаму сам да решава 
за својата судбина. 

Од овој аспект расплетот на драмата од 
23 февруари навестува дека на 5 јуни 
работите може да се исправат, Македо-
нија може да излезе од криза и правдата 
наскоро да биде задоволена.



За голем дел од македонските 
граѓани 5 јуни или кој било друг 
датум за избори е ден кога ќе 

почне да привршува големата поли-
тичка криза и ќе почне нов период 
на стабилност и на економски развој. 
За други изборите ќе бидат финална 
пресметка на доброто и на злото оли-
цетворени во политичките партии. 
За некои, пак, изборниот ден ќе биде 
ден кога Македонците за првпат ќе 
гласаат за странци што треба да ги 
претставуваат, а тоа да не се избори 
за Европарламентот. 

Преземањето на задачата олеснување 
на преговорите меѓу политичките пар-
тии во земјата не е тоа што ги прави 
странците домаќини во Македонија. 
Тоа е, пред сѐ, нивното застанување 
зад опозицијата како нивни опера-
тивец и предводник и како техничка 
заштита. На странците им е јасно дека 
опозицијата нема ни политички, ни 
идеолошки, уште помалку морални 
капацитети за да ѝ се спротивстави 
на власта и затоа  ја презеде улогата 
на вистинска опозиција. 

На странците им е совршено јасно 
дека е лудост опозицијата да не сака 
избори, а во исто време да тврди дека 
Македонија, демек, живее во дикта-
тура. На странците им е јасно дека 
Законот за медиуми, кој има простор 
за подобрување, не може да биде преч-
ка за фер избори, пред сѐ, затоа што 

речиси две третини од населението се 
информира од интернет директно или 
индиректно. Сепак, странците решија 
да извршат десант во македонското 
политичко милје и да предизвикаат 
долгорочни штети за Македонија, но, 
пред сѐ, за опозицијата, која допрва 
ќе мора да докажува дека може да 
биде фактор сама благодарение на 
своите проекти, а не само поради со-
жалувањето од странците и нивната 
помош. 

За симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ 
(повеќе од половина милион луѓе), 
но и за голем број други умеренокон-
зервативни граѓани, прземањето на 
опозициската улога од страна на ам-
басадорите на САД и на ЕУ е погрешна 
политика. Пред сѐ, за идните гене-
рации, кои никогаш нема да сфатат 
зошто во ситуација кога Македонија 
е дел од НАТО во Авганистан, кога 
наши војници загинаа во хеликоп-
терска несреќа во мисија на ЕУ, кога 
македонските закони целосно се про-
менија во согласност со правилата на 
Унијата, земјата мора да биде поле на 
кое странците, а не домашните поли-
тичари ги водат нашите битки.

Тие граѓани и други надвор од вмров-
ското влијание имаат проблем да 
веруваат дека истите тие земји што 
осум години нѐ примаат во НАТО и се-
дум години не ни даваат препорака за 
преговори со ЕУ, иако ги исполнивме 

сите предуслови за тоа, сега имаат 
добри намери кон Македонија. Затоа, 
кога и да бидат изборите, опозицијата 
не треба да се надева на зголемување 
на гласачкиот потенцијал што го има 
во моментов.

Што можат да донесат 
амбасадорите на  
изборните листи
Македонската опозиција може да се 
надева на промена на својот рејтинг 
на арно само ако, навистина, почне да 
работи или, барем, да ветува нешто 
поарно. Критиките кон власта и 
објавувањето на бомбите не можат да 
ја смената општата слика во земјата. 
Кризата што почна лани во јануари 
со првите објавувања на илегално 
објавените разговори ја помина кул-
минацијата. Сите тие што веруваат во 
бомбите ако претходно не биле под-
држувач на Груевски, веќе го смениле 
ставот. Во јавноста видовме премногу 
аргументи од сите страни зошто да 
поддржиме една или друга опција. Се-
кој сериозен политички аналитичар, 
особено тие скапите, знаат дека тоа 
што си го правел, во нашиот случај, 
10 години, не може да биде поправено 
или урнато за 100 дена до 5 јуни или, 
пак, за 200 дена до 15 септември. 

Драматични промени нема да предиз-
викаат ниту одвратните аудиосним-
ки што се пуштаат на платформата 

ватни разговори“, кои не се само на 
политички теми.

Граѓаните се поумни од сите 
политичари
Иако дел од политичките партии сме-
таа дека македонските граѓани се сто-
ка, селани, необразовани, некапени, 
тргнувајќи од народната „сиромав 
човек жив ѓавол“ сите тие треба да 
знаат дека Македонецот има доволно 
капацитет да процени кој е подобар 
или, во крајна линија, кој е помало 
зло кога ќе дојде редот да се заокружи 
изборното ливче. Откако претходно 
сами, со или без „Канал 5“, „Сител“ или 
„Телма“, во разговор со своите најблис-
ки, или врз основа на информации од 
интернет ќе сфатат што е најдобро за 
нив и за Македонија. 

Како граѓаните ќе ги читаат изборните листи
Сѐ уште е рано да се предвидува кои ќе 
бидат носителите на листите на две-
те најголеми партии ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ на изборите (пре)закажани за 5 
јуни, но уште отсега е јасно дека дел од 
граѓаните имаат јасна слика  за некои 
од кандидатите за чијашто политика 
ќе имаат можност да гласаат, а тие да 
не се дел од сегашната власт. 

 Изборна единица 1
За носител на изборната листа во из-
борната единица 1 најсигурен канди-
дат е Џес Бејли, човекот што пред да 
дојде во Македонија во Конгресот на 
САД при изложувањето на својата ам-
басадорска платформа рече дека во Ма-
кедонија, покрај Албанци, Турци, Срби 
и други, живеат и Словени. И што да 
мисли обичен граѓанин кога е речиси 
невозможно човек што претходно бил 
дипломат во Турција и кој одлично го 
знае регионот и словенскиот мента-
литет да не знае дека именувањето на 
Македонците како Словени ќе му го на-
прави животот пекол кога ќе пристигне 
во Скопје. Во исто време, ја исклучуваме 
опцијата дека амбасадорот Бејли има 
ниски интелектуални капацитети, кои 
би биле објективна причина јавно (на 
сослушување во американскиот зако-
нодавен дом) да се навреди цел еден 
народ. За жал, Бејли никогаш точно не 
објасни зошто нѐ нарече Словени, а не 
Македонци. Ниту, пак. јавно се извини 
за навредите на национална основа.

 Изборна единица 2
За македонскиот граѓанин носител на 
листата во втората изборна единица ќе 
биде Аиво Орав, европски претставник 
во Скопје. Орав како амбасадор се прос-
лави кога во Европскиот парламент нѐ 
прекрсти во Славомакедонци. Тој има 
поголеми шанси да добие некој глас 
затоа што барем се обиде да се извини 
за сторената грешка. 

 Изборна единица 3
Во Изборната единица број 3 речиси си-
гурно носител на листа ќе биде олесну-
вачот, преговарач, посредник, најскапо 
платен во историјата на балканската 
политика, кој, според медиумските 
извештаи, зема по 900 пати поголема 
дневница од легендарниот прегова-
рач за името Метју Нимиц. Најголема 
поддршка за   белгискиот експратеник, 
поет, љубител на мачки, се очекува од 
невладиниот сектор што се занимава 
со заштита на животни. 

 Изборна единица 4
За носител на листата во изборната 
единица број 4 веќе е избран британ-
скиот европратеник Ричард Ховит, кој 
покрај неколкуте скандалозни изјави 
поврзани со Македонија на својот про-
фил на „Твитер“ постојано нѐ пишува 
како ФИРО Македонија иако за тоа 
нема никаква обврска ниту, пак, зависи 
од некакви грчки фактори. Неговите 

противкандидати, европратениците 
Кукан и Вајгeл веќе се повлекоа од тр-
ката поради лични причини. 

 Изборна единица 5
Сѐ уште не е решено кој ќе ја води 
битката во битолско-ресенско-охрид-
скиот регион поради острата битка 
за водечкото место. Овде најголеми 
шанси за прва позиција имаат  ам-
басадорите на Албанија, Косово и на 
Србија, едниот поради најавата на 
неговата земја дека ќе стави вето за 
Македонија, другиот поради таблата 
на која место Македонија стои ФИРОМ 
и третиот затоа што неговата земја 
без никаков аргумент ослободи убиј-
ци на четири деца и на невин рибар 
на Велигден. Секако, кој и да победи, 
македонските граѓани ќе знаат дали 
да му ја дадат довербата.  

 Изборна единица 6
Во полошкиот регион граѓаните ќе има-
ат шанси да гласаат за еден повратник 
во македонската политика. За сликата 
да биде појасна, а имиџот поарен, за 
да не се случи граѓаните да згрешат, 
носител на листа ќе биде ексевропрате-
никот Јоргос Шацимаркакис. Откако го 
фатија како фалсификувал докторска 
дисертација, овој германски европра-
теник и грчки службеник може да биде 
од помош за евроатланската кауза во 
Македонија. �

на интернет „Јутјуб“. Тие  можат да 
уништат бракови и живот, но нема да 
донесат победа за тие што ги пушта-
ат. Од голема помош не може да биде 
ниту обвинителката, која  со неколку 
чекори покажа лична емоција и ани-
мозитет кон власта со што сама си 
пресуди за начинот на кој ќе ја дожи-
вуваат граѓаните кога ќе дојде ред да 
се гласа. Посебен проблем за неа сега 
е последната аудиобомба објавена на 
„Јутјуб“ затоа што, барем формално, 
таа и нејзините соработници сега се 
единствените што, според  Заев, има-
ат повеќе од еден милион снимени 
разговори. Во отсуство на каква било 
логика бомбите да ги пуштаат други 
политички фактори, единствен што 
ги објавува новите бомби е лидерот 
на СДСМ, партија од каде што веќе 
најавија дека имаат „интриганти при-
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Сто ДенА БеЗнАДежнА нАДеж Колумна

Во длабоко поделената Македонија, каде што во отворена војна се 
либералите со конзервативците, предавниците со хероите, левицата и 
десницата, каде што политичките тензии се толку силни што разведуваат 
бракови и отуѓуваат семејства, се појави уште една нова, досега 
незабележана поделба. На една страна се тие што се за НАТО и за ЕУ, 
а на друга  тие што се за НАТО и за ЕУ без безобразно да ни се мешаат 
во внатрешните работи. Земјата што има повисока желба за членство во 
евроатлантските институции од сите други членки или кандидати, дојде 
во ситуација во која граѓаните ќе треба да избираат меѓу своја партија 
што 10 години владее со поддршка на гласачите и има добри односи со 
меѓународната заедница и партија зад која речиси отворено и дрско стојат 
истите сили со кои сакаме да бидеме заедно во НАТО и во ЕУ

Пишува | Горан Момироски

новИ КандИдатИ за 
носИтЕлИ на лИстИ



Ч овекот-мачка или Кетмен е антихерој 
од познатите „Ди-си комикс“. Ниту мно-
гу успешен, ниту многу познат. Овој 

антихерој во костум на мачка е крадец кој 
од милијардер и ловец станува арамија. Не-
говото супероружје се ракавиците со жилети 
и екстра осетливиот нос. И за својот плашт 
тврди дека има моќ да лекува смртни рани, 
но тоа никогаш не е докажано.

Нашиот бриселски мачкар, пак, 
споделува повеќе особини со 
Кетмен. Иако, во превод него-
вото име Питер Ванхауте нема 
поврзаност со овие животинки, 
туку според ономастиката зна-
чи „камен од високата класа“. 
Од друга страна и тој ниту е 
премногу успешен, ниту по-
знат. Кетмен е антихерој, Ван-
хауте, пак, антипреговарач. Не 
е милијардер, но заработува 
по 900 евра од ден за своите 
услуги. Тоа се цели 27.000 евра 
месечно. Најверојатно, најго-
лемиот дел од платата Брисел 
му ја дава за фотомонтажите и 
за творечкиот немир изразен 
преку пораките на сликите со 
неговите омилени мачки. Супе-
роружје или ракавиците со екс-
тра наострени жилети на мач-
карот се токму неговите мачки 
на „Твитер“, а за осетливоста 
на неговиот нос не сме баш 
сигурни. Поверојатно е дека 
не чувстува ништо. И додека 
плаштот на човекот-мачка 
има недокажана моќ да исце-
лува и да уништува отрови, 
законот на Ванхауте дефини-
тивно има моќ да уништува 

медиуми. Како и да е, Кетмен 
останува речиси непознат лик 
кој никогаш не го достигна 
Бетмен или останатите херои 
на „Ди-си комикс“, а палави-
от Питер Ванхауте заглави 
во Македонија, што доволно 
зборува за неговата кариера. 
Не поради прекрасната земја 
и поради трпеливиот народ, 
туку токму поради неговите 
постојани, грди коментари за 
нив, со што престојот овде за 
него би требало да биде казна. 
Поради менталитетските раз-
лики, нели. Наша вина е што 
велосипедизмот не е доволно 
развиен, а според други, меѓу 
главните менталитетски мани 
била токму сексуалната чед-
ност. Посебно ориентација...

Како и да е, додека го пишу-
ваме ова, мачкарот сигурно 
нѐ претекнал и за време на 
печатењето на неделникот 
смислил нешто ново за своите 
мачиња на „Твитер“. Безобраз-
но, неумесно и непримерно 
за преговарач, се подразбира. 
Најверојатно нешто околу из-
борите на 5 јуни.

БРИСЕЛ СЕ ОГРАДИ, ВАШИНГТОН ГО ОТПИША аНализа

Во неколку наврати порача „Не убивајте 
го гласникот“, притоа алудирајќи дека 
сето она што го правел во преговорите 
му било наложено од повисоко ниво. 
Бриселско, нели. Во меѓувреме, 
истата таа ЕУ неколкупати се откажа 
од одговорноста и од поврзаноста 
со неговите ставови и идиотштини 
прокламирани со мачињата на „Твитер“. 
Тогаш, чиј гласник беше и чиј гласник 
е Питер Ванхауте? И на чиј платен 
список е човекот што веќе има 27.000 
евра плата? Хуморот е англосаксонски, 
чадорот е непознат, а едно е сигурно - 
навредите продолжуваат

Чиј гласник

Пишува |  
Љупчо Цветановски

е мачкарот
Ванхауте?
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Западњаците со  
критика, СдСМ  
со љубов...

Верувале или не, но по половина 
година небулозни твитови и мак-
симално поткопување на прегово-
рите, се најде и еден западен меди-
ум кој го осуди дилетантизмот на 
Ванхауте!  „Еден посредник на ЕУ 
ги торпедира своите дипломатски 
напори со непромислени твито-
ви“, оцени весникот „Ноје цирхер 
цајтунг“, анализирајќи ја актуелна-
та ситуација во Македонија. Во тек-
стот со наслов „Намуртени мачки 
ја заоструваат кризата во Скопје“, 
меѓу другото, се наведува:

„Посредникот на еУ во Македо-
нија, Питер Ванхауте, во момен-
тов гледа какви политички по-
следици може да имаат пораките 
со мачки... невештите куси вести 
на Ванхауте само ја изразуваат 
фрустрацијата на западниот по-
средник поради недоволниот 
напредок во решавањето на ма-
кедонската криза”.

Го дочекавме и тоа, западен медиум, 
макар меко, да го осуди безумието 
на антимедијаторот во Македонија. 
Поголемо чудо би било да го слуш-
неме тоа од неговите посиноци од 
СДСМ и од Соросовите медиуми, 
но тоа, најверојатно, е невозможна 
мисија од која би се откажал и Том 
Круз. Тие две групации се најголе-
мите нескриени идолопоклоници 
на ликот и на делото на Ванхауте. 
Веројатно, секој ден понизно му ну-
дат по стотина најнови фотографии 
со слатки маченца, со формат по-
годен за фотошопот на Белгиецот. 
Очигледно, кога е во прашање СДСМ 
- не е „лесно“ да очекувате меѓуна-
родната заедница да ви заврши сѐ 
што самите не знаете и не умеете. 
И пак да бидете незадоволни од 
пролонгирањето за еден месец и 
половина?! За Соросовите медиуми, 
пак, за маката и за начинот на кој 
доаѓаат до средствата од истата 
таа меѓународна заедница, довол-
но кажува фактот што мораат да се 
смеат на глупостите на Ванхауте. 
И сето тоа јавно да го нарекуваат 
хумор. Другите, пак,  започнаа ини-
цијатива – да му се подарат 7.990 
денари, донација за бесплатен лет 
до Брисел. Во еден правец...

Чиј гласник е Ванхауте?
Истиот тој во неколку наврати 
порача „Не убивајте го гласникот“, 
притоа алудирајќи дека овде нема 
ништо лично и дека сето она што 
го правел во преговорите му било 
наложено од повисоко ниво. Бри-
селско, нели. Во меѓувреме, истата 
таа Европска унија најмалку двапа-
ти се откажа од одговорноста и од 
поврзаноста со неговите ставови и 
со неговите идиотштини прокла-
мирани со мачињата на „Твитер“. 
Неофицијално, амбасадорите од 
земјите на ЕУ во повеќе наврати 
изразиле негативен став за него и 
за бизарната игра со пораките. Ло-
гичното прашање што се поставува 
е чиј гласник, тогаш, е белгискиот 
мачкар? Многумина во неговите 
бесмислици препознаа класичен и 
карактеристичен англосаксонски 
хумор. Од друга страна, Белгија не 
е англосаксонска држава. Од тре-

та, пак, Ванхауте претходно беше 
преговарач во Грузија. А знаете кој 
имаше најголем интерес во оваа 
држава. Истата таа што имаше и 
има најголем интерес во Украина. 
А тоа не е ЕУ, ниту Германија... Во 
контекст на кажаното е моментот 
кога мачкарот беше фатен на маса 
в кафеана со Владимир Милчин, 
основположникот на Соросовите 
стотина филијали на ХВО во Маке-
донија, кој и ден-денеска е сивата 
еминенција во ФИООМ, а каде што 
едно девојче изигрува дека е глав-
но. Премногу случајности „дури и 
за оваа земја“, како што рече наво-
дниот медијатор, кои наведуваат 
поврзаности со еден амбасадор 
кој исто како него има очила. Но, 
не вози точак. Го возат. А тој, за 
жал, ја вози Македонија. Ах, да. И 
до ден-денешен не се извини што 
прејудицираше и што изрази жа-
лење за цивилните жртви во „Диво 
Насеље“. А нив ги немаше...

Се чека на „анима 
мунди“?!

Човекот искрено си ги претста-
ви своите менталитетски про-
блеми, не можејќи да се најде на 
иста линија со македонскиот на-
род, кој е европска нација. Дали 
срцевината на проблемот е што 
Ванхауте размислува по теркот 
на еден друг западен континент, 
па не може да го разбере европ-
скиот? Поверојатно, и во овој 
случај тој како и целата негова 
меѓународна заедница имаше 
една, идентична цел – да ѝ из-
лезе во пресрет на македонската 
опозиција. А таа е разочарана 
и со промената на терминот за 
избори. И зошто опозиција, кога 
зборуваме единствено за СДСМ? 
Министри и заменици не станаа 
други партијци, освен од СДСМ. 
На преговорите со Ванхауте не 
доаѓаа Жерновски и Милевски, 
ниту Трајанов, Поповска, Ибраи-
мовски, Сарач или Величковски. 
Насилната рехабилитација во 
низа се однесуваше и се одне-
сува само на една партија. Била 
и ќе биде СДСМ. А таа, место да 
прави програма, уште отсега 
на нероден премиер списоци 
со министри му крои. Во „Плеј“, 
се разбира.

Реакција од „невладините“ 
организации за бисерите на 
Ванхауте нема, ниту ќе има. 
Тие, 75 на број, уште отсега си 
ја удираат главата како ќе се 
викаат кога СДСМ, некогаш, ќе 
дојде на власт. Невладини, си-
гурно не. Само Организации, 
пак, не оди. Кратенката би 
била „О“, иако најубаво, тогаш, 
би им стоела „ВО“ – владини 
организации.

Сепак, каде и да е, во очеку-
вање сме на реакција на барем 
една невладина организација 
која нема пристап до Сорос за-
тоа што е аполитична. „Анима 
мунди“ треба да реагира до 
Ванхауте поради претерана-
та употреба на мачиња. Оваа 
негова злоупотреба на мили-
те животинки претставува 
сериозна опасност голем дел 
од граѓаните да ги замразат 
мачињата. Не по вина на пре-
красните животинки, туку 
по вина на Ванхауте. Можеби 
токму „Анима мунди“ ќе му 
напише една претставка да 
престане. Дури не е доцна за 
мачињата. Меѓу другото, не е 
вистина дека првите мачиња 
и кутриња се фрлаат во вода. 
Тоа се бабини деветини. Тие, 
напротив, се најцврстите. А 
меѓународната организација 
тоа постојано го прави во 
преговорите. Пу-пу не важи. 
Сега со нова вистина. Ви на-
ликува ли на дејствувањето на 
еден македонски политичар, 
заштитен токму од нив? Меѓу-
народната школа, муртинско 
одделение... 

СтАнкОвСкИ: Што се однесува до ликот и 
делото на Питер ванхауте, би го цитирал 
големиот холандски теозоф од 17 век, Јаков 
Бене, кој вели: „надворешниот изглед на 
човека е одраз на внатрешните сили што го 
креваат“. Ова во потполност важи за овој 
карактер, налик на мршојадец, од Фландрија, 
кој покажа колонијална свест, непочитување, 
непристојност и грдотија од секаков тип, од 
кои најекстремна е онаа што се однесува на 
неговиот карактер и на неговата политичка 
свест. Имено, според сите интелигентни 
опсервации и анализи, ние добивме еден, 
по сѐ изгледа, корумпиран олеснувач, кој 
наспроти сите принципи на политиката 
и преговарањето, покажува огромна 
тенденциозност во однос на СДСМ, а од 
друга страна едно колосално непознавање 
на правата и на должностите на медиумите и 
на медиумските работници и на улогата што 
тие ја имаат во однос на информирањето, како 
една од круцијалните дејности во современите, 
демократски општества. неговите предлози 
околу законот за медиумите е повеќе срамен 
отколку игнорантски, што говори за неговите 
скриени мотиви, кои се еднострани, нелогични 
и тотално дискриминаторски. 

Па дури и во еднопартискиот систем на 
СФРЈ не постоеше ваква цензура каква што 
овој Белгиец со лик на зомби сака да му 
натури на македонскиот народ со дрскост 
и со вулгарност, невидени во современата 
европска политика. тој стана симбол на една 
дегенерација на мислата и е апсолутен штетник 
за авторитетот на ЕУ и на Европејците. Овој 
чуден политички мршојадец треба итно да биде 
повлечен од страна на неговите работодавци 
и на тој начин оваа деструкција од него, која 
регрутираше огромен број евроскептици во 
Македонија, да биде колку-толку санирана, 
зашто Македонците чувствуваат припадност 
кон Европа. како древни означувачи и 
менувачи на овој континент и како неодвоив 
дел од големата европска култура, без оглед 
на тоа што супербирократската творба ЕУ 
покажува непростлива непринципиелност кон 
македонските граѓани. За овој мал патетичен 
монструм, конечно, можеме да манифестираме 
само сожалување. ние како Македонци му 
посакуваме добро здравје, со забелешка дека 
неговата улога во оваа најнова македонска 
криза беше повеќе од срамна и одвратна.

станковски:  
можеме само  
да го сожалуваме

аНализа
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Н иту една власт не треба да се сака. Луѓето што 
ние ги избираме и ние ги плаќаме, давајќи им 
моќ врз нашиот живот, не треба да ги сакаме 

туку треба да ги контролираме.

Но несакањето или омразата кон една власт, не треба 
да ја плаќаме со дозволување на битанги од типот 
на Белгиецов во нашиот дом да нѐ третираат како 
крпа за бришење патос.

Не се сеќавам дека видовме белгиско знаме кога на 
Монт Еверест во 1989 година го поставивме маке-
донското! Белгијците не ни беа ниту до правот од 
снегот под нашите чевли.

Знам дека Белгијците не ја учат сопствената исто-
рија, така пишува во енциклопедиите. А таа историја 
е нецивилизирана, крвава, гнасна. Тоа е нивниот 
ментален склоп, тоа е нивното воспитување, тоа 
го носат во себе.

Од трговија со робови, до сечење прсти, раце, ге-
ниталии на мажи, жени, деца во Конго, под разни 
изговори, секогаш психопатски.

За неисполнета квота на собрана гума, Конгоанците 
биле среќни да загубат само рака или прсти, а не и 
гениталии и глава.

10.000.000 (10 милиони) Конгоанци се убиени на 
најгрозен начин од таткото и од дедото на овој, сите 
тие предци со европски менталитет, кој и го пренеле 
во наследство на хистеричнава будалетинка.

Нивниот крал Леополд Втори, заслужено ја носи 
титулата касапот на Конго.

Испратениов Белгиец, кој се повикува на европски-
от менталитет, геноциден низ целата историја на 
човештвото, а кој ние во Македонија, навистина, го 
немаме, за среќа, е идиот што не ја знае историјата 
на сопствената земја.

Дипломиран (ако е дипломиран) филозоф, кој во 
животот не објавил ниту еден научен труд, чијашто 
мисла, филозофска, научна , каква било, не оди пода-
леку од неговата поданичка канцеларија во Брисел, 
дели „мудрости“ низ Македонија.

Пред себе имаме глупак и административен молец, 
кој сопствените фрустрации, некадарност и про-
фесионално ништавило ги компензира со агресија 
кон Македонците и кон Албанците, кон сите нас во 
Македонија, толку колку што тие што седат спроти 
него му го дозволуваат тоа или му го одобруваат.

Касапите на Африка, избркани од таму, дојдоа да 
бидат касапи на Македонија.

Ќе им го дозволиме ли тоа? 

Европскиот 
менталитет  
на еден идиот  
и на неговите  
предци

Горазд Росоклија
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КАЗнАтА ќе СтИгне нА 5 ЈУнИ

Пишува | Наум Стоилковски

Де нот Д ко га се од лу чу ва ше за кра јот на „игра та“ што 
ве ќе вто ра го ди на се слу чу ва во Ма ке до ни ја, бе ше 
фи ни шот на нај те шка та по ли тич ка пар ти ја шах пред 
очи те на ма ке дон ска та јав ност. От ту ка, га ран ци и те 
што ги по со чи Гру ев ски ка ко ли дер на вла де јач ка та 
пар ти ја ВМРО-ДПМНЕ по сред би те со ме ѓу на род ни те 
прет став ни ци, пре до чи ја уште нај мал ку тол ку мо мен ти 
кои ги откри ја по те зи те со кои Ма ке до ни ја ја из бег на 
„пат-по зи ци ја та“

Игра та „кој е кој“ во др жа ва та ги 
истен чи и нај де бе ли те нер ви. Ко-
га се чи не ше де ка не ма крај на 

по ли тич ки те не воз мож ни ус ло ву ва ња 
од опо зи ци ја та, се срд но под др жа на од 
ме ѓу на род на та за ед ни ца, ВМРО-ДПМ-
НЕ ја оди гра нај сил на та пар ти ја шах во 
сво е то де се тго диш но вла де е ње. Вла-
де јач ка та пар ти ја по ка жа зре лост и 
од го вор ност во мо мен ти ко га опо зи-
ци ја та и осо бе но неј зи ни от „ча дор“ 
по мис ли ја де ка по трид не вен молк, 
на исте кот на ро кот за рас пу шта ње на 
Со бра ни е то, ВМРО-ДПМНЕ и Ни ко ла 
Гру ев ски ќе за и гра ат „на ѓон“.

не ма ус ло ви за 
бег ство од из бо ри
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аКтуЕлно

:

� од лу ка та за из бор ни от ден бе ше 
во на ши ра це. но, и од го вор но ста 
што ја но си ме за др жа ва та и за на-
ро дот во неа. По дол ги и де тал ни 
ана ли зи и кон сул та ции, Из врш ни от 
ко ми тет на ВМРо-ДПМне до не се 
од лу ка за по ме сту ва ње на из бор ни-
от ден од 24 април за 5 ју ни, со цел 
не да го за до во ли ме СДСМ, би деј ќи 
тој, ка ко и да е, ќе бе га од из бо ри 
и од со о чу ва ње то со на ро дот, ту ку 
да не оста ви ме про стор да би де ме 
по греш но раз бра ни од дел од на ши-
те гра ѓа ни, но и зло у по тре бе ни од 
си те оние што не ѝ са ка ат до бро на 
Ма ке до ни ја и кои не ма ат ед на ков 
ин те рес ка ко нас, Ма ке до ни ја да оди 
на пред – образ ло жи пре тсе да те лот 
на ВМРО-ДПМНЕ, Ни ко ла Гру ев ски.

Не мо же да не се за бе ле жат не и зре-
че ни те, но јас ни по ра ки по Де нот Д 
за овој со став на ма ке дон ски от пар-
ла мент, по ни за та сред би и слу чу-
ва ња на по ли тич ко-дип ло мат ски те 
актив но сти. Тие по ра ки се со др жат 
во оние пет точ ки што про из ле гоа 
од овие актив но сти.

� низ ана ли зи те и кон сул та ци и те, 
прет став ни ци те на еУ и на САД нѐ 
убе ди ја во че ти ри ра бо ти: пр во, де-
ка ова ќе е единс тве но про лон ги ра-
ње и де ка не ма да има но во ба ра ње 
од нив за про лон ги ра ње изра зе но 
во ко ја би ло фор ма. Вто ро, де ка до 
из бо ри те на 5 ју ни по ве ќе не ма да 
има раз ни пре го во ри за ор га ни-
зи ра ње то на из бо ри те би деј ќи и 
тие се га ве ру ва ат де ка ДИК ќе има 
до вол но вре ме да ја за вр ши сво-
ја та ра бо та со пре чи сту ва ње то на 
из би рач ки от спи сок. тре то, де ка 
не ма да има по ста ву ва ња на ни ка-
кви но ви ус ло ви за одр жу ва ње на 
из бо ри те на 5 ју ни вклу чу вај ќи го 
и за ко нот за ме ди у ми те; и че твр-
то, не ма да има но ви про цен ки од 
стра на на еУ и на САД за тоа да ли 
зем ја та е под го тве на за из бо ри или 
не, за тоа што со по ме сту ва ње то на 
да ту мот овие не шта се ап сор би ра-
ни – об ја ви Гру ев ски.

не ма пре го во ри,  
не ма олес ну вач
До го во рот за про ме на на да ту мот за 
пред вре ме ни те пар ла мен тар ни из бо ри 
на по вр ши на го по ка жа она што дол го 
вре ме се по со чу ва во јав но ста, де ка во 

пре го во ри те пре го ле ма уло га и вли ја ние 
врз ме ди ја то рот има ат фа кто ри кои по 
ни ед на ос но ва не се дел од по ли тич ки-
от ди ја лог за над ми ну ва ње на кри за та.

Ако нај го ле ми от, ба рем во ни за та пос-
ле ден ка мен за соп ну ва ње во та ка-
на ре че ни те пре го во ри – но се ње нов 
За кон за ре гу ла ци ја на ме ди у ми те - се 
по ка жа ка ко из лиш но, но и по ка жа 
де ка и по стој на та ре гу ла ти ва да ва 
рам ка за ме ди ум ска са мо ре гу ла ци ја 
ко ја ќе при до не се од ЕУ и од САД да 
се оце нат јун ски те из бо ри ка ко „ве ро-
до стој ни“- по со чу ва са мо приз на ние 
ток му од исти те тие „га ран ти“ де ка 
СДСМ по ста ву вал не по треб ни ус ло ви 
и на мер но го ко чел про це сот за на-
вре ме но за вр шу ва ње на об вр ски те. 

Ток му за таа га ран ци ја, ко ја ме-
ѓу на род на та зад ни ца ја да ла во 
ВМРО-ДПМНЕ, се га најг лас но из не на-
де ни се при пад ни ци те на оној дел од 
ме ди ум ска та за ед ни ца ко ја ба ра ше да 
се при фа ти за кон ско ре ше ние под не-
се но од ме ди ја то рот Пи тер Ван ха у те 
(да не се на вра ќа ме де ка тоа не би ло 
европ ско ре ше ние, ама би ло кре и ра-
но спо ред мен та ли те тот). Но, ду ри 
и ме ѓу нив исп ли ву ва ат приз на ни ја 
де ка про е ктот за ме ди у ми бил са мо 
обид да се иско ри стат пар ти ски те 
пре го во ри, де ка пред ло зи те за ре-
ше ние би ле не из др жа ни, ка ко и де-
ка во име на ме ди у ми те пре го ва рал 
та ка на ре че ни от нев ла дин се ктор кој 
се за ни ма вал со пра ша ња та на ме ди-

у ми те. Си те овие приз на ни ја до а ѓа ат 
од пер о то на нај го ле ми от кри ти чар 
на вла ста и еден од до ско реш ни те 
нај го ле ми под др жу ва чи, па и кре-
а тор на по ли ти ки те на Зо ран За ев, 
Бран ко Ге ро ски.

До би е ни те га ран ции, пак, де ка не ма 
по ве ќе пре го во ри кон ор га ни за ци ја 
на из бо ри те ка ко и но ви ус ло ву ва ња, 
зна чи де ка пра ша ња та се ела бо ри ра-
ни и де ка кол ку и да се крие ка да рот 
на СДСМ во функ ци ја та на прв чо век 
на Др жав на та из бор на ко ми си ја, ќе 
мо ра да си ја за вр ши ра бо та та за ко ја 
е по ста вен. Ме ѓу на род на та за ед ни-
ца, уве ре на де ка Ко ми си ја та се га ќе 
има до вол но вре ме за да се за вр ши 
ра бо та та со пре чи сту ва ње то на из-
би рач ки от спи сок, ја за тво ра вра та-
та за ид ни поп ла ки по ова пра ша ње. 
Га ран ци и те се и па то каз на опо зи-
ци ја та де ка ќе мо ра да учес тву ва во 
овој из бо рен про цес и да ги приз нае 
ре зул та ти те. За да не ма не до ре че но-
сти, и ам ба са до рот на САД, Џес Беј ли, 
по ба ра на из бо ри те да учес тву ва ат 
си те пар тии. 

За тоа и пр ви от чо век на СДСМ, по 
нај но ви от до го вор за вра ќа ње во жи-
вот на Пр жи но, бе ше при мо ран да 
ка же де ка пар ти ја та „ќе ја пре зе ме 
од го вор но ста што ќе ѝ ја да дат гра-
ѓа ни те“. Ка ква, пак, од го вор ност ќе 
ѝ да дат гра ѓа ни те, јас но им е и во 
СДСМ, ка де што по сто ја но се сле ди 
рас по ло же ни е то на јав но ста. 

Ме ѓу ре до ви те на овие две га ран ции 
се чи та де ка е раз бра на по ра ка та за 
не по жел но ста и, во оп што, не по треб-
но ста од „ус лу ги те“ на олес ну ва чот кој, 
најб ла го ка жа но, на да ле ку из ле та од 
нор ми те на од не су ва ње кои ги но си 
ме ди ја тор ска та функ ци ја.  Оваа га ран-
ци ја во се бе го со др жи уви ду ва ње то на 
ис прав но ста на ВМРО-ДПМНЕ, ко ја не-
кол ку де на пред, ка ко што ве лат стран-
ци те, „вра ќа ње то на Пр жи но во жи вот“, 
со оп шти де ка Ван ха у те ве ќе е „са мо 
ту рист“. Ду ри и ме ѓу на род на та за ед ни-
ца по ве ќе не мо же ше да ги оправ ду ва 
ни за та на вре ди и не по чи ту ва ња на 
др жа ва та, на на ро дот, на исто ри ја та, 
па и на по ли тич ки те прет став ни ци, 
ка ко на пар ти ја та та ка и на др жа ва та. 
Осо бе но што не го ви те актив но сти на 
со ци јал ни те мре жи упа те ни кон јав но-
ста са мо ги на до пол ну ваа др ско ста и 
не по чи ту ва ње то иска жа ни на пре го-
ва рач ка та ма са. Со га ран ци ја та де ка 
не ма по ве ќе пре го во ри, осо бе но оние 
во кои ќе по сре ду ва бел ги ски от ме ди-
ја тор, ВМРО-ДПМНЕ оста ви про стор и 
ме ѓу на род на та за ед ни ца, пред сѐ, да се 
за шти ти од скан дал во кој „не ус пех“ ќе 
бе ше нај без бол на та од ни за та ква ли-
фи ка ции што ќе сле ду ваа.

от стап ки за раз об ли чу ва ње 
на сце на ри ја та
Без га ран ции ка кви што да доа Бри-
сел и Ва шин гтон, од ло жу ва ње то на 
из бор ни от ден не ќе бе ше мож но. 
Од не су ва ње то на чле но ви те на СДСМ 

оста ви ло про стор за сом неж де ка ќе 
се оби дат да го зло у по тре бат пер и-
о дот до из бо ри те за да из бе га ат по-
втор но од нив. Но, и да ја втур нат зем-
ја та во нов, по црн па ра ле лен си стем. 

Ток му за тоа Гру ев ски ја образ ло жи 
по ли ти ка та на ВМРО-ДПМНЕ из-
ми на ти от пер и од за кој, ка ко што и 
са ми от по со чи, по го ле ми от дел од 
јав но ста го оце ну ва ше ка ко по ли ти ка 
на мно гу ком про ми си, по пу шта ња и 
от стап ки. Тие от стап ки не са мо што 
при ле га ат на од го вор на по ли ти ка 
на нај го ле ма та по ли тич ка си ла во 
др жа ва та ко ја  ед на де це ни ја ја во-
ди др жа ва та, ту ку и при до не соа за 
комп лет но раз об ли чу ва ње на опо зи-
ци ја та. До кол ку не се ус пе е ше да се 
расч ле ни де стру ктив на та по ли ти ка 
на СДСМ она ка ка ко што го на пра ви 
тоа ВМРО-ДПМНЕ, со мно гу та кти ка 
и со ви стин ски вле че ни по те зи, ќе се 
соз да деа ус ло ви за зло у по тре ба на 

си ту а ци ја та во мо мен ти ко га фо ку сот 
и на до маш на та и на ме ѓу на род на та 
јав ност е впе рен во Ма ке до ни ја за ра-
ди бе гал ска та кри за. 

Од ло жу ва ње то на да ту мот на из-
бо ри те е уште еден од тие че ко ри 
кои не ма да оста ват мо мент на не-
до у ми ца кај до маш на та јав ност. До-
кол ку се стои на збо рот, Бри сел и 
Ва шин гтон не би тре ба ло да оста ват 
шан са др жа ва та по втор но да вле та 
во сце на ри ја во мо мен ти ко га од неа 
се оче ку ва ста бил ност. 

От ту ка и си гур но ста на ВМРО-ДПМНЕ 
де ка пре зе ме на та од го вор ност, но и 
пос лед на та пар ти ја шах што вла де-
јач ка та пар ти ја ја оди гра на по ли тич-
ка та сце на со што ус пеа да ја из бег не 
„пат-по зи ци ја та“ на др жа ва та, на јун-
ски те пред вре ме ни пар ла мен тар ни 
из бо ри ќе ѝ до не се нов, чист, ве ро-
до сто ен, че ти ри го ди шен ман дат.  �



ВладиМир 
БожиноВСки

ВаСко  
еФтоВ

Заев не сака да ги одло-
жи изборите за 5 јуни, 
тој сака да ги одложи 
изборите за некогаш. 
Тука е најголемиот 

проблем. Од стартот кога почнаа преговори-
те и имплементација на договорот од Пржино, 
најголемиот притисок беше врз ВМРО-ДПМНЕ. 
Владејачката партија беше тотално конструктив-
на, прифати многу работи и тоа е во ред. Но, што 
беше целта? Целта беше да се дојде до 24 април, 
на изборите на кои таа знае дека ќе победи затоа 
што сѐ уште ја има поддршката од народот. И со 
тоа ќе се заврши политичката криза. Од друга 
страна, Заев знае дека ќе ги изгуби тие избори 
и ќе си ја запечати својата политичка кариера со 
тоа. Од едната страна има луѓе што можат многу 
да изгубат, другата страна нема што да изгуби.

Во такви услови на 24 
април, на 5 јуни или 
кога и да бидат избо-
рите – вие како гласачи 
ќе гласате референ-

думски: Дали се согласувате со политиката на 
меѓународната заедница во однос на Македо-
нија!? Како ќе гласате е ваше право. Во каква 
држава сакате да живеете е, исто така, ваше право. 
Но, исто така, е ваше право на избори да кажете 
што мислите за лошата или за добрата полити-
ка на Груевски, но и за лошата или за добрата 
политика на амбасадорот Бејли како лидер на 
политичката опозиција: меѓународната заедница. 
Ова ќе биде еден фин политички вестерн. И да 
немате дилеми – македонскиот народ секогаш 
знае да дејствува мудро.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЉуБоМир 
ЦуЦулоВСки

При неможноста да се 
сменат изборните резул-
тати во полза на СДСМ, 
измислени се кредибил-
ни избори. За да бидат 
кредибилни, им требаат строго контролирани и 
цензурирани медиуми, како и операција за бришење 
живи луѓе од Избирачкиот список. Но, заборава-
ат дека непристрасно известување не е можно со 
пристрасно мешање однадвор преку соросоидите и 
усаидовците. Моделирањето, пак, на Избирачкиот 
список за премостување на реалното гласачко тело 
на сличен начин на кој во 2001 година во Охрид е 
дојдено до 20 отсто Албанци, отвора врата и за не-
гирање на изборните резултати и за прогласување 
неуспешен референдум за името. 

Мирка 
ВелиноВСка

Не поднесувам втеру-
вање демократија, се-
едно од кои причини 
тоа се прави, исто онака 
како што не можев да ја 
прифатам идејата за „пролетерскиот интернацио-
нализам“ и за наводната одговорност на социјалис-
тичките земји пред интересите на „меѓународниот 
пролетаријат“. Разликата е единствено во тоа што на 
местото на „меѓународниот пролетаријат“ е поставе-
на „меѓународната заедница“. Но, суштината е иста: 
една апстракција (меѓународниот пролетаријат) е 
заменета со друга – меѓународната заедница.

Маја  
коЦијанЧиќ

Улогата на Питер Ван 
Хауте е посредник кој 
дава техничка експер-
тиза. Претставник на 
ЕУ во земјата е амба-

садорот Аиво Орав, кој е овластен да зборува 
во име на ЕУ.

Се гради паралелен 
систем во државата. 
Соросоидите се замена 
за невладин сектор, ка-
дровска база за контрола 
врз медиуми, универзитети, средни училишта, суд-
ства и обвинителства. Без квалификации, од никого 
избрани, без одговорност. Затоа е измислена Катица 
Јанева и СЈО, и самата надвор од Устав – треба да 
апси, да понижува, да разбива државен систем, да 
урива фирми и медиуми… да создаде хаос по кој 
обичен човек ќе заклучи: нека биде што било, само 
ова да престане. А за да престане, ако ѝ се дозволи, 
секако, тоа што било – е траен хаос и исчезнување 
на сѐ што денес претставува стабилност, национален 
идентитет и прогрес.

драган ПаВлоВиќ 
латаС

Ме ди у ми те ве ќе иско мен-
ти раа де ка на ме сто про е кти 
од кои кон крет на пол за ќе 
има ат гра ѓа ни те, од нив се 
ви де са мо де струк ци ја и оп-
струк ции.

Гра ѓа ни те не ма ат ре чи си 
ни ка ква ко рист од ми ни-
стри те и од за ме ни ци те-ми-
ни стри од СДСМ. За ме ни-
кот-ми ни стер за фи нан сии, 
Ки ре На у мов, не до не се 
ни ту ед на ин ве сти ци ја, не 
овоз мо жи ни ту ед но но во 
ра бот но ме сто, не пред ло-
жи ни ту ед на но ва мер ка за 
под др шка на сто панс тво то.
 
Тех нич ка та ми ни стер ка за 
труд и за со ци јал на по ли-
ти ка, Фро си на Ре мен ски, 
освен што ко че ше про е-
к ти на Вла да та ка ко што 
е про е ктот „То пол дом“, 
вне се пар ти ски ка дри и 
спро тив но на за ко нот раз-
ре ши ра ко во ди те ли во ми-
ни стерс тво то и ди ре кто ри 
на по драч ни еди ни ци.

Тех нич ки от ми ни стер за 
вна треш ни ра бо ти, Оли вер 
Спа сов ски, за це ли три ме-
се ци не спро ве де ни ту ед на 
ор га ни зи ра на ак ци ја за суз-
би ва ње на кри ми на лот. Тој 
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ре коа и:

� „Пот пи ша За ев, до би ми ни стри и ква зи ми ни стри. Пот-
пи шал, а бе га од пот пи сот. Ка ко мис лиш де ка не кој над-
вор од стру кту ра та на СДСМ ќе му ве ру ва? Единс тве на 
опо зи ци ска пар ти ја во свет што не са ка из бо ри. Не ма 
дру га“. (Зла тко Јан ков ски, ко мен тар на „Фејс бук“.)

� „Чи сте ње то на спи со кот е да де но на стру кту ра на СДСМ, 
а тоа се МВР и ДИК. Зо што не ра бо теа на тоа? Што се глу-
пи ра ше со лаж ни афе ри ме сто да ра бо ти? Ко га то гаш, на 
из бо ри, ќе ви диш ка кво е јав но то мис ле ње“. (Ко мен тар 
на „Фејс бук“.)

� Две сте ил ја ди бе ше раз ли ка та на пос лед ни те из бо ри??? 
Ако има та ков чо век што мо же да укра де две сте ил ја ди 
гла со ви, мис лам де ка тре ба да го прог ла си ме за до жи-
во тен пре тсе да тел“. (Ко мен тар на „Фејс бук“.)

Про фе си ја: 
функ ци о не ри за де струк ци ја 
и за оп струк ции

Хо би: 
Пиш ман-аџии

Ус ло ве ни оста вки, пов-
ле че ни оста вки, оста-
вки во нај а ва... Што 

са ка СДСМ, од нос но оние 
ми ни стри и за ме ни ци што 
се дел од Вла да та?! На у тро 
се пов ле ку ва ат, поп лад не 
се вра ќа ат, не приз на ва ат, 
а функ ци ја та си ја чу ва ат.

Под не соа ус ло ве ни оста вки. 
Ако не ти се до па ѓа ат по те-
зи те, пов ле чи се. Зо што сѐ 
во СДСМ е со еден предз нак 
„ако“ или „до кол ку“?  Ако 
до го во рот од Пр жи но бил 
пре кр шен уште на 18 ја ну а-
ри со но се ње на од лу ка та за 
из бо ри на 24 април, зо што 
оста на вте во фо тел ја та?! Зо-
што не се пов ле ко вте уште 
то гаш, во знак на про тест 
за пре кр ше ни от до го вор? 
Зо што се га се вра ти вте на-
зад?! Еве, пак не гла са вте 
за од лу ка та за из бо ри на 5 
ју ни. Ако пак е пре кр шен до-
го во рот, зо што се вра ти вте 

на зад во фо тел ја та?! Пак ли 
на 6 април ќе глу ми те жр-
тви?! Еве, Од лу ка та е изг-
ла са на – из бо ри на 5 ју ни, 
рас пу шта ње на Со бра ни е то 
на 7 април. Пре кр шен ли е 
до го во рот? Ве ро јат но да. 
Ва ши те од би ја да ја гла са-
ат од лу ка та. Ако сме та те 
де ка е пре кр шен, из ле зе те 
од Вла да, не учес тву вај те 
во та ква Вла да. Зо што да ви 
стои цр на дам ка во ва ша та 
би о гра фи ја де ка сте би ле 
дел од Вла да ка ква што вие 
не са ка те да има?! 

Вле го вте во Вла да ко ја, ка-
ко што љу би те да ка же  те, се 
фор ми ра ла за ор га ни зи ра-
ње фер и ве ро  до стој ни из-
бо ри. МВР е во ва ши ра це. 
Труд и со ци ја ла е во ва ши 
ра це. Еве, три ме се ци сте на 
че ло на тие ми ни стерс тва 
– глав ни те за про чи сту ва-
ње на из би рач ки от спи сок. 
Што на пра ви вте вие за тие 
три ме се ци за да се ис пол нат 
си те точ ки од до го во рот во 
Пр жи но? И ДИК е на ва ша 
стра на, со ваш чо век. Про-
це ду ра та на мер но се ко чи...

И што ви де Ма ке до ни ја од 
ми ни стри те пиш ман-аџии? 

ПИШ ман-аџИ ја та И нЕ Го вИ тЕ ПИШ ман-аџИ ЧИ ња
ќе оста не за па ме тен по гру-
ба та пар ти за ци ја на МВР, 
ка ко и по го ле ми от скан дал 
со чле нот на СДСМ, За хир 
Бе ки ри – Ча уш, ка де што 
бе ше откри е на бли ска со-
ра бо тка на ра ко водс тво то 
на СДСМ, За ев и Спа сов ски, 
со кри ми на лец ка ко Ча уш. 
До пол ни тел но, без на лог, 
бе ше уап сен единс тве ни-
от ма ке дон ски гра до на чал-
ник во Ал ба ни ја, Ед монд 
Те мел ко.

Тех нич ки от за ме ник-ми ни-
стер за зем јо делс тво, Љуп-
чо Ни ко ло ски, не пред ло жи 
ни ту ед на мер ка за по до-
бру ва ње на со стој би те, на-
про тив, тој е пре поз нат лив 
по по сто ја но то оп стру и ра-
ње на про це сот на суб вен-
ции за зем јо дел ци те.

Иста та со стој ба е и со за-
ме ник-ми ни сте рот за ин-
фор ма тич ко оп штес тво и 
ад ми ни стра ци ја, Але ксан-
дар Ки ра цов ски, кој оста-
на за па ме тен единс тве но 
по ка вги те и не пред ло жи 
ни што. 

И она нај бит но то што го ви-
дов ме – пиш ман ми ни стри, 
пиш ман-аџии. � (Р.Р.)
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ЕКономИја

 Статистичките 
податоци 

покажуваат 
дека оваа 

година безмал-
ку половината 
од деловните 

субјекти во 
Македонија 
ги користеле 

социјални 
медиуми како 

„Фејсбук“, 
„твитер“, 

„Јутјуб“ и има-
ле кориснички 
профил, смет-

ка или лиценца 
за користење 

одредена 
социјална 

мрежа

 ИнтеРнетот И СоцИЈАЛнИте МРежИ - МоќнА АЛАтКА ЗА шИРење нА БИЗнИСот

ништо од бизнисот без 
објави на „Фејсбук“, на 
„Инстаграм“, на „Јутјуб“ 

или на „Твитер“. Ако компа-
нијата не е активна на овој 
план, поширокиот аудиториум 
нема ни да знае дека постои. 
Ова посебно се однесува на 
трговските објекти, кои преку 
интернет и преку социјалните 
мрежи ги информираат луѓето 
за сите свои активности, акции, 
распродажби, новитети. Интер-
нетот драстично им го смени 
животот и на компаниите и на 
потрошувачите. Значи, потен-
цијалите на интернетскиот 
маркетинг се препознаени, а 
компаниите треба само да се 
приспособат на сите промени, 
да го следат развојот и да ги 
искористат можностите од ин-
тернетот и новите технологии. 
Се разбира, големите компании 
немаат толку голема потреба за 
користење на предностите на 
социјалните мрежи, но нивното 
присуство на интернетскиот 
простор е задолжително и по-
требно, бидејќи интернетскиот 
маркетинг и социјалните мре-
жи ја цементираат својата по-
зиција како неопходни алатки 
за развој на секој бизнис. Преку 
овие алатки, некој на другиот 
крај на светот може во кое било 

време да се информира за по-
нудата и на најмалата фирма 
од која било земја. 

�  Интернетот драстично го 
промени животот во речиси 
секој поглед, но ако мора да 
се избере еден сегмент во кој 
тој беше најзабележителен 
кај компаниите, тоа е односот 
меѓу нив и потрошувачите. Со 
проширувањето на интерне-
тот, врската меѓу тие што ги 
купуваат производите или ус-
лугите и тие што ги нудат и ги 
продаваат, стана екстремно 
блиска, ако не и директна - 
вели Александар Саздовски, 
менаџер за односи со јавност 
во маркетиншката агенцијата 
„Њу момент“.

Интернетските страници што 
ги користат компаниите, зави-
сат од кампањата и од изборот 
на клиентите.

�  Кога се во прашање социјал-
ните мрежи, моментно во 
Македонија, но и глобално,  
доминира „Фејсбук“, а по-
тоа, со значително помало 
присуство, барем во нашата 
земја, следуваат „Јутјуб“, „Ин-
стаграм“ и „твитер“. Секако, 
интернетот е исклучително 

флуиден простор и ова што 
доминира денес е многу ве-
ројатно дека во иднина ќе се 
промени - додава Саздовски.

Иако првично беа создадени за 
забава и за неформална кому-
никација, социјалните мрежи 
во голема мера се користат и за 
промоција и за успешно водење 
бизнис. Тие се покажаа како 
одлична основа за креирање и 
за зацврстување на познатите 
марки и за поттикнување на 
продажбата на производите и на 
услугите преку директна кому-
никација со јавноста и со клиен-
тите. За тоа колку широк и голем 
дофат може да има промоцијата 
преку социјалните медиуми, по-
кажува фактот дека повеќе од 
еден милион Македонци имаат 
профил на „Фејсбук“. Затоа не за-
чудува тоа што и македонските 
фирми, без разлика дали се мали 
локални дуќанчиња или големи 
компании, го следат овој светски 
тренд на употреба на социјал-
ните мрежи како задолжител-
на маркетиншка и промотивна 
алатка. Статистичките податоци 
покажуваат дека оваа година 
безмалку половината од делов-
ните субјекти во Македонија ги 
користеле социјални медиуми 
како „Фејсбук“, „Твитер“, „Јутјуб“ 

и имале кориснички профил, сметка 
или лиценца за користење одредена 
социјална мрежа. Ова покажува дека 
расте свесноста кај нашите компании 
за корисноста од рекламирање на со-
цијалните мрежи, бидејќи претходна-
та година овие канали за презентација 
на својата дејност пред потрошувачите 
ги користеле само 36,8 отсто од маке-
донските фирми. Околу 52 отсто од 
деловните субјекти имале веб-стра-
ница, а 79 отсто на веб-страницата 
имале обезбедено опис на произво-
дите, на услугите и ценовници, 40,2 
отсто поставиле врски до профилите 
на социјалните медиуми, а 16,4 отсто 
обезбедиле нарачка преку интернет 
или резервирале.

Засега кај нас телевизијата сѐ уште е 
најмоќниот и најкористениот меди-
ум, но работите се менуваат.   

�  Според буџетите и ефективноста, 
телевизијата сѐ уште е најинтере-
сен медиум за компаниите во Ма-
кедонија. Интернетот, како прос-
тор за рекламирање, изминативе 
години зазема сѐ поголем дел од 
кампањите, меѓутоа, тој сооднос е 
значително помал отколку во раз-
виените западни земји. Логично е 
да се очекува дека веб-пазарот и 
социјалните мрежи ќе стануваат 
сѐ подоминантни, но веројатно, тоа 
ќе се случува побавно одошто во 
понапредните економии - објаснува 
Саздовски, според кој покриеноста на 
интернет и што е побитно, бројот на 
активни корисници во Македонија, е 
на особено високо ниво што е и при-
чина компаниите сѐ посериозно да го 
сфаќаат интернетскиот маркетинг.

Како и да е, и компаниите и медиуми-
те во Македонија веќе ја препознава-
ат новата ера за развој со помош на 
интернетскиот маркетинг и социјал-
ните мрежи бидејќи сѐ поголемата  
употреба на интернет со добри идеи 
и бизнис-планови и практикување 
современ маркетинг отвора мож-
ности за успех и во време на криза. 
Сепак, според експертите, на луѓето 
во Македонија треба да им се укаже 
дека вреди да направат обиди за 
вложување што повеќе пари во ин-
тернетскиот маркетинг, а македон-
скиот пазар има голем потенцијал за 
развој. Според познавачите на сос-
тојбите, основа за успешно работење 
за секоја компанија се добрата идеја, 
добриот бизнис-план и креативниот 
маркетинг. Првенствено е потреб-
на веб-страница со убав дизајн и 
со лесен пристап до информациите 
за задржување на постојните и за 
привлекување нови потрошувачи 
и клиенти.

Сепак, колку и да е добра рекламата, 
останува фактот дека производите ќе 
се продадат само ако се добри. 
 
�  Кога е во прашање маркетин-
гот и односите со јавност, дали 
компаниите ќе бидат успешни, 
на кој начин ќе се изведе тоа и 
кое ниво ќе го достигнат, речиси 
и да не се разликува од тоа што 
вообичаено се случува во, услов-
но кажано, традиционалното ре-
кламирање. И таму и на интернет 
потребни се низа квалитети, но 
производот и приказната, секако, 
се најбитни и во двата формата. 
што се однесува до подготовка-

та на кампањите за интернетско 
рекламирање, таа е слична како 
и кај останатото рекламирање, 
односно се прават истражувања, 
се пронаоѓаат целни групи, се ос-
мислуваат концепти и стратегии 
и се подготвуваат алатки за нив-
на најсоодветна и најефективна 
реализација - објаснува Саздовски. 

Според него не постои аудиториум 
што е специфичен само за интернет 
и како резултат на тоа, компаниите 
да чувствуваат потреба само нему да 
се обраќаат. 

�  нормално, младата публика до-
минира по бројност на социјалните 
мрежи и таа понатаму веројатно 
само ќе расте, меѓутоа и останатите 
полови, економски и општествени 
групи се многу присутни на интер-
нетскиот простор, така што, во за-
висност од потребите на кампањи-
те, компаниите одлучуваат кон кој 
аудиториум и до кој степен ќе ги 
насочат пораките - додава Саздовски.

Социолозите се едногласни. Интер-
нетот почна да управува со живо-
тот на младите, но и со животот на 
постарите.

�  Децата уште од раѓање се навле-
чени на новата технологија. тие 
гледаат колку родителите се за-
висни од компјутери, телефони, 
таблети, па мислат дека таква е 
нормалната состојба на работите, 
па сега можете да видите дека де-
цата веќе од една година земаат 
телефон, гледаат таблет. некогаш 
родителите знаејќи дека децата се 
мирни само кога гледаат телеви-
зија или цртани на таблети и на 
компјутери им дозволуваат да ги 
користат, а потоа велат дека децата 
им се зависни од технологијата. 
Практично, тие ги прават зави-
сници, а тоа со текот на времето 
зема сè поголем замав. најмладата 
публика е и најверна публика, па 
многу фирми тоа максимално го 
користат за да ги продадат своите 
производи. Сè на сè, влијанието на 
интернетот е големо и тој практич-
но го одредува развојот на мла-
дите. Секако, не помалку зависни 
се и возрасните, кои на „Фејсбук“ 
или на друга мрежа можат да ги 
дознаат сите новости и понуди - 
велат социолозите. �
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Иако првично беа создадени за забава и за неформална 
комуникација, социјалните мрежи во голема мера се 
користат и за промоција и за успешно водење бизнис. 
Тие се покажаа како одлична основа за креирање и за 
зацврстување на познатите марки и за поттикнување 
на продажбата на производите и на услугите преку 
директна комуникација со јавноста и со клиентите

ништо од бизнисот 
ако те нема на 
„Фејсбук“ или на 
„Инстаграм“ 



Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа недела
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Властите во Иран 
не гледаат смисла 
во ограничување 
на производството 
на нафта и најавија 

дека нема да се приклучат на до-
говорот меѓу Русија и Саудиска 
Арабија, на кој се приклучија Ве-
нецуела и Катар.

Според зборовите на претстав-
ниците на Владата одговорни за 
интеракцијата меѓу Иран и ОПЕК, 
многу земји го зголемувале про-
изводството на нафта во времето 
кога Техеран бил под санкции. 
Сега, кога овие санкции се симна-
ти, Иран, исто така, има намера да 
го зголемува производството на 
нафта. Министрите на нафтата на 
Саудиска Арабија, Венецуела, Ру-
сија и Катар се согласија во Доха 
за замрзнување на производство-
то на нивото од јануари, за да ги 
зголемат цените.

Одлуката на Техеран ја прави 
невозможна реализацијата на 
постигнатиот договор.

Израел почнува со увоз на првите 
700 илјади барели американски 
нафта следната недела.

Овие мерки ќе помогнат за ос-
лободување на преполните скла-
дишта во САД.

Белградската и Љуб  -
љанската бер за пот-
пиша спогодба за 
приклучување кон 
платформата ЈИЕ 

линк каде што ќе се тргува со хартии 
од вредност котирани на Македон-
ската, Бугарската и на Загрепската 
берза, објави Европската банка за 
обнова и за развој, која ја поддржува 
иницијативата. 

ЈИЕ линк е проект што го почнаа 
Бугарската, Македонската и Загреп-
ската берза со цел создавање регио-
нална инфраструктура за тргување 
со хартии од вредност котирани на 
овие три берзи. Во мај 2014 година 
беше основано заедничко друштво 
ЈИЕ линк д.о.о., со седиште во Скопје, 
со кое беше и формализирана сора-
ботката на овие берзи.

Системот за регионално пренасо-
чување на налозите за тргување е 
планиран да стане оперативен во 
март оваа година. Во исто време, 
ќе биде воведен индексот ЈИЕ линк, 
кој ќе ги опфати најликвидните ко-
тирани компании на овие берзи и 
кој ќе придонесе за зголемување на 
видливоста на регионалните паза-
ри. Се очекува потенцијално осум 
членки на берзата од Бугарија, 10 од 
Хрватска и 10 членки на Македон-
ската берза од првиот ден на работа 
да се приклучат на платформата на 
која вкупно 387 хартии од вредност 
ќе бидат достапни за тргување.
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Европската банка за об-
нова и за развој (ЕБОР) 
на Инвестицискиот са-
мит за Западен Балкан 
потврди дека обезбедува 
12 милиони евра грант 

за поддршка за изградба на првиот 
далновод за електрична енергија меѓу 
Македонија и Албанија за подобру-
вање на ефикасноста на мрежата, во 
рамки на инфраструктурата на МЕП-
СО, Оператор на електропреносниот 
систем на Македонија. Проектот е дел 

од агендата за поврзување на Западен 
Балкан, со финансирање обезбедено 
од Програмата за претпристапни фон-
дови (ИПА), преку Програмата за ин-
вестирање на Западен Балкан (ПИЗБ). 
ЕБОР веќе има одобрено кредит од 
37 милиони евра за овој проект, со 
кој ќе се поттикне регионалната ин-
теграција на пазарите за енергетика 
на Западен Балкан.

Овој проект е дел од иницијатива-
та на Европската Комисија за вос-

поставување коридор на далновод 
исток-запад меѓу Бугарија, Македо-
нија, Албанија, Црна Гора  и Италија, 
вклучувајќи го планираниот подво-
ден кабел од Црна Гора до Италија, 
важен чекор кон воспоставување 
регионален пазар на електрична 
енергија. Компонентите за ефикасна 
мрежа воведени од страна на МЕП-
СО ќе обезбедат услови преносот на 
електрична енергија да биде енер-
гетски ефикасен и да се користат 
најдобрите достапни технологии.

Унгарската влада 
офи цијално објави 
дека ќе субвенцио-
нира летови од аерод-
ромот во Будимпешта 
до три градови од по-

ранешна Југославија, меѓу кои е и 
Скопје. Директната авионска линија 
меѓу Скопје и Будимпешта, која беше 
укината пред четири години, доби-
ва реална шанса повторно да про-
функционира во текот на годинава.  

Имено, владата на Унгарија официјал-
но го објави својот план за субвен-
ционирање летови од аеродромот во 

Будимпешта до три градови од пора-
нешна Југославија, меѓу кои е и Скопје. 
Според најавите, унгарското Минис-
терство за развој наскоро ќе објави 
тендер за доделување субвенции 
на заинтересирани авиокомпании 
што ќе оперираат од Будимпешта до 
Скопје, Подгорица и до Приштина. До-
полнително, унгарската влада плани-
ра да спонзорира и летови до Тирана 
и до Софија. Висината на субвенциите 
и точните услови на тендерот сѐ уште 
не се откриваат, а надлежните од ун-
гарското министерство за тамошните 
медиуми изјавиле дека во моментов 
се доработуваат сите предлози. 

Кредитната агенција Фич го потвр-
ди ББ+ кредитниот рејтинг на Репу-
блика Македонија. Ова е единаесет-
та година по ред како кредитната 
агенција ја потврдува оценката ББ+ 

за Македонија. Како база за својата оценка Фич ги 
зема економскиот пораст и одличната бизнис-кли-
ма. Кредитната агенција оценува дека среднороч-
ната владина политика што вклучува активни 
програми за вработување, капитални инвести-
ции во инфраструктурата и зголемувањето на 
социјалниот надомест ќе придонесат за пораст на 
потрошувачката на домаќинствата, но и за пораст 
на јавните и на приватните инвестиции. Фич смета 
дека порастот на македонската економија за 2015 
година ќе изнесува 3,2 проценти од БДП, додека за 
2016 и за 2017 година проектира 3,6 отсто.

Бизнис-климата во Македонија е особено поволна, 
се вели во извештајот на агенцијата и се истакну-
ва дека земјата се наоѓа на високото 12. место 
во светот според условите за водење бизнис во 
согласност со извештајот на Светска банка Ду-
инг бизнис за 2016 година. Банкарскиот сектор 
е оценет како стабилен и добро капитализиран.
Како ризици во извештајот се истакнуваат акту-
елната политичка ситуација и одолжувањето на 
политичката нестабилност – односно дали и како 
ќе се реализираат изборите предвидени во април.

Расте бро јот 
на осигурител-
ни  компа нии, 
се зго  лемува и 

про дажбата на полисите 
за осигрување. Животно-
то осигурување бележи 
двоцифрена стапка на 
пораст, но свеста за не-
животно осигурување е 
сѐ уште ниска. Потребна 
е едукација на население-
то. Се зголемува и инте-
ресот за земјоделско оси-
гурување. Oд првичните 
четири, сега има седум 
осигурителни друшт-
ва. Сепак, земјоделците 
имаат проблеми со до-
кументацијата. До Аген-
цијата за супервизија на 
осигурување минатата 
година стигнале повеќе 
од 100 претставки што 
биле решени во корист на 
осигурениците. Рокот за 
исплата на надомест на 
штета е 14 дена, доколку 
е комплетирана целата 
документација.

Преголемите индус-
триски капацитети на 
Кина, особено во сек-
торот за челик, прет-
ставуваат сѐ поголема 

закана за европската економија, соо-
пшти Европската стопанска комора. 
Преголемиот капацитет на кинескиот 
сектор за челик порасна од 132 мили-
они тони во 2008 година на 327 ми-
лиони тони во текот на 2014 година.

Претераниот капацитет доведува до тоа Кина на меѓународниот пазар да 
извезува челик по дампинг цени. Европската комисија на почетокот на месе-
цот воведе привремени антидампинг царини на ладновалан челик од Кина 
и од Русија, а покрената е и истрага за увозот на рамни цевки, тешки плочи 
и на вреловалан челик од Кина. ЕУ и претходно воведе низа антидампинг и 
антисубвенционирани царини на кинеските производи, од соларни панели 
до керамички плочки.

Распаѓањето на шенген-
ската зона би ја чинело 
Европската унија до 
илјада и четиристотини 
милијарди евра за след-

ното десетлетие, покажало истражу-
вањето на германската фондација 
Бертелсман. Според ова истражување, 
при најлошото сценарио – враќање на 
граничните контроли, цените за увоз 
ќе се зголемат за три проценти и расхо-
дите само за Германија ќе бидат до 235 
милијарди евра меѓу 2015 и 2025 го-
дина, а за Франција до 244 милијарди.

И минималното покачување за уво-
зот од 1 отсто, би значело загуба од 
470 милијарди евра за ЕУ во истиот 

период. Цената ќе скокне до илјада и 
четиристотини милијарди евра, или 
10 отсто од годишниот БДП на 28-чле-
ниот блок ако се оствари негативното 
сценарио, со посериозно поскапување 
на преносот на стока.

Шенген постои 30 години и во него 
членуваат 26 држави, од кои 22 се 
членки на ЕУ. Системот на слободно 
движење сега е под сериозен притисок 
поради огромниот прилив на емигран-
ти. За да контролираат кој им ги ми-
нува границите, некои држави од зо-
ната ги вратија граничните проверки 
последниве месеци, што испровоцира 
стравувања дека системот, можеби, 
нема да продолжи да постои.

 Во светот има премногу 
нафта, а со оглед на тоа 
дека алтернативните 
извори на енергија се 
сѐ поважни, за 40 годи-
ни нафтата би можела 

да биде речиси бесплатна, тврди Џон 
Маулдин, аналитичар на „Форбс“.

Тој додава дека се уште не се знае дали 
цените на нафтата ќе се повратат и ќе 
растат во следниот период.

 Бизнис-активноста во еврозоната се намали во февруари до 
13-месечен минимум. Податоците покажуваат влошување 
на состојбата на економијата на еврозоната и ги зголемија 
шпекулациите за нови иницијативи од страна на ЕЦБ на 
следната седница на банката во март. Индексот ПМИ, кој ја 

надгледува активноста, е намален до 52,7 поени во февруари во однос на 
53,5 поени во првиот месец од годината. Резултатот се покажа под просеч-
ните очекувања на аналитичарите за 53,3 поени. Февруари го регистрира 
вториот месец едноподруго на одложување на показателите и во голема 
мера тоа се определило од „забавување во порастот на нови нарачки за 
третиот месец“, коментираат од „Маркит“.

� Последните податоци ги зголемуваат шансите за нови агресивни 
стимулации од страна на ецБ. не само што податоците сведочат за 
најслабите стапки на економски пораст од повеќе од една година, но 
и дефлациските трендови се забрзуваат. економскиот пораст на ев-
розоната, најверојатно, ќе биде под 0,3 отсто во првиот квартал – про-
гнозираат економистите. Во прилог на економијата на еврозоната, се чини 
дека, најверојатно, порастот ќе продолжи да забавува, место да се забрзува.
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П ростете им, не знаат што пра-
ват. Но, тука нема грешка: „Би-
Би-Си“ има проблем со евро-

скептиците.

И покрај тоа што законски е обврзан 
да биде политички непристрасен, „Би-
Би-Си“, сепак, има навика да ги трети-
ра евроскептиците со иста почит како 
што, обично, го третира натпреварот 
во тркалање пита кашкавал, каде што 
луѓето во Глостершир секоја година си 
ги ризикуваат животот и екстремите-
тите за да трчаат по пита кашкавал: 
смешни и храбри британски ексцент-
рици, но, сепак, сосема луди.

Сепак, најголемиот проблем на нацио-
налниот радиодифузер не е само тоа, 
како институција, не му се допаѓаат 
евроскептиците и инстинктивно е 
проевропски насочен, вистинскиот 
проблем е дека „Би-Би-Си“ дури и не 
сфаќа дека има проблем.

Почитувањето на Европската унија 
како сила за доброто е толку е вкоре-
нето во„Би-Би-Си“ што тие се сосема 

несвесни за какви било предрасуди во 
известувањето за прашањето за идните 
односи на Велика Британија со ЕУ.

Се разбира, „Би-Би-Си“  не мисли така, 
но неговата пристрасност против кам-
пот за излегување на државата од ЕУ 
почнува долго време пред да се поста-
ви и првото прашање за тоа.

Знам од искуство од прва рака, за 
погледот со ужасно сожалување што 
го добивам од продуцентите на „Би-
Би-Си“ кога ќе речам дека сум ев-
роскептик, што е нешто слично на 
комбинацијата од одвратност и од за-
чуденост што тие би ја почувствувале 
ако признаев дека имам тајна страст 
да убивам кученца додека ги слушам 
најголемите хитови на Бери Манилоу.

Ова го кажувам повеќе со тага откол-
ку со гнев, како верен обожавател и 
поддржувач на „Би-Би-Си“ како бри-
танска институција од светска класа, 
но вистината е дека многумина од 
вработените во „Би-Би-Си“, како и тие 
во весникот „Гардијан“, се движат во 

еден свет во кој ретко се среќаваат со 
луѓе со различни ставови од нивните.

Поради тоа тие ја сметаат поддршка 
за ЕУ   како главно, центристичко ми-
слење, бидејќи тоа е тоа што го мислат 
сите луѓе со кои работат и се дружат, 
додека сѐ друго се смета за екстремис-
тички, малцински став.

Постојат некои чесни исклучоци, се 
разбира (како Ник Робинсон и Ендрју 
Нил), но по неколку години појавување 
на „Би-Би-Си“, мојата претпоставка е 
дека поголемиот дел од персоналот на 
корпорацијата е целосно несвесен за 
пристрасноста и верува дека се крајно 
неутрални кога, очигледно, не се.

Всушност, пристрасноста почнува 
уште пред да се постави првото пра-
шање на гостите на сите радиски или 
телевизиски емисии на „Би-Би-Си“, 
кога продуцентите решаваат кои гос-
ти да ги повикаат.

Одново и одново, гостите што се за-
лагаат за останување на Велија Бри-
танија во ЕУ доаѓаат од редовите на 
доброинформираните луѓе од високите 
деловни опкружувања, а гостите што се 
за излегување од ЕУ се гневни локални 
советници од Партијата за независност 
на Обединетото Кралство (УКИП) или 
т.н. „обични луѓе“, кои саркастично се 
прикажуваат како неуки ксенофоби 
само затоа што се осмелиле да се сомне-
ваат во економскиот и во социјалниот 
случај со масовната емиграција.

Откако ќе се повика гостинот, пра-
шањата рутински се натоварени со 
несвесна проевропски настроена 
пристрасност.

- Зошто мислите дека на Велика Бри-
танија ќе ѝ биде подобро надвор од 
европа? - е типичното почетничко пра-
шање на „Би-Би-Си“ за лицето на кое 
му се прави интервју, кое го поддржува 
заминувањето на Велика Британија 
од ЕУ.

Тоа е прашање што ќе го слушнете пов-
торно и во текот на следните месеци 
и покрај фактот дека никој во кампот 
за заминување од ЕУ не сугерира дека 
Велика Британија го полни каналот „Ла 
Манш“ со урнатини и ја крева котвата 
за да отплива до северниот Атлантик, 
далеку од толпите на нејзините конти-
нентални братучеди.

Тоа има двојно значење бидејќи кам-
пањата за останување во ЕУ намерно 
го користи називот „Европа“ место „ЕУ“ 
како политичка тактика.

Во случај да се изгласа излегување од 
ЕУ, Велика Британија нема да ја „на-
пушти Европа“ исто како што нема 
да отплови за да им се придружи на 
Јужна Америка или на Азија или на 
Антарктикот.

Европа е физички континент, а ЕУ е 
политички субјект. Тоа не е тешко да 
се разликува, но се чини дека тоа се-
којдневно ги збунува големите умови 
од „Оксбриџ“ во „Би-Би-Си“. Тоа испраќа 
суптилната порака дека поддржување-
то да се „напушти Европа“ е приказна 
за лудаци.

Потоа, тука е целото тоа испрашу-
вање на евроскептичните полити-
чари за поделбите во кампот за 
излегување од ЕУ, кои ќе ја делат 
или нема да ја делат платформа 
заедно - дали тоа ќе биде Најџел 
Фараж, Џорџ Галовеј или некој 
друг.

Се разбира, тие се совршено раз-
умни прашања. Сепак, истите пра-
шања ретко се поставуваат на тие 
од кампот за останување во ЕУ. Зар 
не е еднакво важно да се праша 
дали Дејвид Камерон е среќен да 
ја дели платформата со неговиот 
колега што го поддржува остану-
вањето на Велика Британија во 
ЕУ, лидерот на Лабуристичката 
партија Џереми Корбин, човекот 
кого неодамна го опиша како „ри-
зик за националната безбедност“?

И дали, навистина, тие од кампања-
та за останување во ЕУ се соочуваат 
со секое прашање со оглед на тоа 
дека во своите редови ги вклучу-
ваат вистинските конзервативци, 
крајни левичарски социјалисти, 
либералдемократи и поддржувачи 
на Шкотската национална партија 
и на Партијата на зелените?

Во меѓувреме, политичките про-
европски благородници како 
лорд Хезелтин и Кенет Кларк се 
третираат како гуруа на мудроста 
и на вистината, место само како 
гласови на едната страна на де-
батата - а не, пак, да се прашаат 
зошто некој треба да им верува на 
нивните заплашувачки тврдења 
за ужасната судбина што ја чека 

Велика Британија ако ја напушти ЕУ 
кога тие ги дадоа истите предвидувања 
ако не успее да се приклучи на еврото.
Исто така, ретко ќе слушнете еден гла-
вен извршен директор на компанија 
ФТСЕ 100 да биде прашан дали го поддр-
жува останувањето на Велика Британија 
во ЕУ од длабока љубов за меѓународ-
ната соработка или, едноставно, затоа 
што неговиот годишен бонус зависи од 
профитот на компанијата, кој се зго-
лемува од големата понуда на евтин 
странски труд.

И додека кампањата за заминување од 
ЕУ рутински се опишува како полна со 
десничарски британски националисти, 
тоа го игнорира фактот дека многуми-
на од, наводно, прогресивната левица, 
вклучувајќи ги железнички синдикати 
„Аслеф“ и „РМТ“, заземаат евроскептичен 
став во име на заштита на платите.

Пристрасноста во известувањата на 
„Би-Би-Си“ е многу суптилна и голем 
дел од тоа се прави сосема несвесно, 
но, сепак, е реално и ќе има ефект врз 
тоа како многуте милиони слушатели 
и гледачи на „Би-Би-Си“ ќе ги гледаат 
двете конкурентски кампови и на нив-
ните кампањи.

Остануваат уште четири месеци до кога 
гласачите ќе треба да решат за иднина-
та на Велика Британија на 23 јуни. До 
тогаш, сите ние - дури и учесниците 
во натпреварот во тркалање кашкавал 
- заслужуваат од британскиот национа-
лен радиодифузер да слушаат целосни, 
непристрасни факти, а не проевропски 
настроени полувистини. 

Многумина од вработените во „Би-Би-Си“, како и тие во 
весникот „Гардијан“, се движат во еден свет во кој ретко 
се среќаваат со луѓе со поинакви ставови од нивните. 
Поради тоа тие ја сметаат поддршка за ЕУ   како главно, 
центристичко мислење, бидејќи тоа е тоа што го мислат 
сите луѓе со кои работат и се дружат, додека сѐ друго се 
смета за екстремистички, малцински став

сите евроскептици  
се екстремисти

И БРИТАНСКИОТ РАДИОДИФУЗЕР ВО КАМПАЊА ПРОТИВ РЕФЕРЕНДУМОТ

„би-би-Си“  
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на са мо еден час од Скоп је 
се про сти ра снеж на бе ли-
на што оста ва без здив. 

По по ва Шап ка ну ди бег ство 
од ур ба на та џунг ла, а за тие 
што са ка ат аван ту ра на 1.710 
ме три над мор ска ви си на, ова е 
ви стин ска та де сти на ци ја. Љу-
би те ли те на алп ско ски ја ње, 
пак, мо жат да би дат све до ци 
на нај ста ра та ма ни фе ста ци ја 
на Бал ка нот, Шарп ла нин ски от 
куп во сла лом и во ве лес ла лом, 
кој се одр жу ва се кој фе вру а ри.

Огре а на во сон це, По по ва 
Шап ка ве ту ва до бро 

по ми на то вре ме во се ко ја се-
зо на. За тие што претпочи-
таат лет ни аван ту ри, ова е 
ви стин ска та де сти на ци ја за 
ле тен од мор, пла ни на ре ње, 
пла нин ски ве ло си пе ди зам и 
па раг лај динг. Се упа тив ме во 
овој пра вец би деј ќи ов де ви-
кен дов се одр жи нај ста ра та 
зим ска ма ни фе ста ци ја за де ца 
„Сне жен град“. Пр во ср деч но нѐ 
пре че ка те тов ска та око ли на со 
неј зи на та при род на уба ви на 
и со кул тур но-исто ри ски спо-
ме ни ци, а вед наш се на се ту ва 
и глав но то ме сто - пла ни на та 
Ша ра, ко ја по ло ви на го ди на е 
бе ла снеж на уба ви ца. 

Доз на ва ме де ка пр ви те оби ди 
за раз ви ва ње на овој пла нин-
ски пре дел во ту ри стич ки зим-
ски цен тар да ти ра ат од пред 
Вто ра та свет ска вој на, ко га по-
мал број ен ту зи ја сти поч ну ва-
ат да ги ко ри стат бла го да ти те 
на овој пре дел за пла ни на ре ње 
и за спор ту ва ње на снег. Од тој 
пер и од, по точ но од 1934 го ди-
на, е из гра ден пр ви от об јект 
т.е. пла нин ски дом. 

� шарп ла нин ски от куп е нај-
ста ро нат пре ва ру ва ње на 
Бал ка нот - нај ста ро то ме-
ѓу на род но нат пре ва ру ва ње 
на Бал ка нот. Во да леч на та 
1947 го ди на на овие па ди ни 
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Ма ни фе ста ци ја та „Сне жен град“ е единс тве на од ва ков 
вид и освен што ги не гу ва умет нич ки те вред но сти и  
изра зу ва ње, при до не су ва за за поз на ва ње и за дру же ње 
на уче ни ци од раз лич ни гра до ви од зем ја ва

де ца од це ла ма ке до ни ја  
го из гра ди ја сво јот град  
од снег на Шап ка

огРе А нА Во Сон це, По По ВА шАП КА Ве тУ ВА До БРо По МИ нА то ВРе Ме Во Се Ко ЈА Се Зо нА

Пишува | Не ве на По пов ска



се одр жа пр ви от куп, на кој 
на ста пи ле ре пре зен та ци и те 
на Ун га ри ја, Ро ма ни ја, Бу га-
ри ја и ре пре зен та ци и те на 
си те ре пуб ли ки од по ра неш-
на Ју гос ла ви ја, вклу чу вај ќи 
ја и Ма ке до ни ја. Во 1954 го-
ди на шарп ла нин ски от куп 
вле гу ва во ка лен да рот на 
Свет ска та ски јач ка фе де-
ра ци ја (ФИС) - рас ка жу ва ат 
мал ку те ми на ло кал ни жи те-
ли, кои ов де ја по ми ну ва ат 
зи ма та. 

Ша ра е пре диз вик и за дру-
ги актив но сти рас по ре де ни 
во це ли от вре мен ски пер и од 
низ це ла та го ди на. Ов де се 
одр жу ва ме ѓу на род на та пла-
ни нар ска ак ци ја - иска чу ва ње 
на Го лем Ко раб, пла нин ски ве-
ло си пед ски ма ра тон Шар ски 
Во ди, иска чу ва ње на Ти тов 
Врв..., а го ди на ва се одр жа 
и ма ни фе ста ци ја та „Сне жан 
град“. Фи на ле то бе ше во не-
де ла та ко га по се ти те ли те мо-
жеа да ви дат што из гра ди ле 
вред ни те ра це на уче ни ци те 
од по ве ќе гра до ви од зем ја ва. 
А има ше ин те рес ни фи гу ри: од 
исто ри ски спо ме ни ци, раз ни 

жи вот ни, ге о ме три ски те ла... 
Де чи ња од по ве ќе гра до ви од 
Ма ке до ни ја учес тву ваа на оваа 
тра ди ци о нал на дет ска ма ни-
фе ста ци ја. Ма ни фе ста ци ја та 
„Сне жен град“ е единс тве на од 
ва ков вид и освен што ги не-
гу ва умет нич ки те вред но сти 
и изра зу ва ње, при до не су ва за 
за поз на ва ње и за дру же ње на 
уче ни ци од раз лич ни гра до ви 
од зем ја ва.

�Рас по ре де ни во еки пи од по 
де се ти на де ца со свој мен тор, 
тие го из гра ди ја сво јот град, 
кој со све че но отво ра ње го 
пре да ва ат на по се ти те ли те 
со што поч ну ва вто ри от дел 
на ма ни фе ста ци ја та, „Снеж-
ни от кар ван“, ко ја ќе се од ви-
ва до 28 фе вру а ри - ни ре коа 
ор га ни за то ри те.

Во рам ки те на ма ни фе ста ци ја-
та се одр жу ва ат и мно гу број ни 
дру ги актив но сти од кре а тив-
но-ре кре а ти вен ка ра ктер, ка-
ко из бор на снеж на уба ви ца, 
спорт ски игри, пинг-понг, би-
ли јард, ра чен фуд бал и пи ка до, 
сне жен крос, најс ла тка бон бо-
на, снеж но бин го, бал под ма-
ски и ди ско-за ба ва за учес ни-
ци те на „Снеж ни от град“.

� По крај ре кре а тив ни от дел 
има ме и ве че рен ка де што 
де ца та ужи ва ат во нај раз-
лич ни те еду ка тив ни игри 
ка ко што се кви зо те ка, нат-
пре вар во пинг-понг, шах, 
пи ка до, пли ва ње во ба зен... 
По крај тоа што де ца та има ат 
мож ност да из гра дат нај раз-
лич ни снеж ни фи гу ри, тие се 

ре кре и ра ат и кре а тив но го 
иска жу ва ат тоа што го има ат 
за тоа што, се пак, го лем на-
пор е да се ра бо ти со снег би-
деј ќи има не кол ку ета пи при 
са ма та град ба. Сне гот мо ра 
да се на тап ка уба во, по тоа 
се пра ват снеж ни коц ки и од 
нив се гра дат нај раз лич ни 
фи гу ри - ве ли Ру жа Ѓор ѓе ска 
од  Дет ски от кул ту рен цен тар 
Кар пош, кој е ор га ни за тор на 
на ста нот.

Де ца та што беа дел од ма ни-
фе ста ци ја та „Сне жен град“ се 
за до вол ни од пре сто јот на По-
по ва Шап ка.

� Се лиз гав ме, се дру жев ме 
и се за поз на вав ме. Ве ќе од 
вто ри от ден поч нав ме со 
гра де ње, но би деј ќи прем-
но гу па ѓа ше дожд, не кол ку 
де но ви не ра бо тев ме. Вче ра 
пад на снег и ус пе ав ме да на-
пра ви ме не што - ве ли ед на 
учес нич ка од При леп.

Не во о би ча е но то име на овој 
цен тар, По по ва Шап ка, спо ред 
ле ген да та, на ста на ло ко га не-
ко гаш одам на не кој поп си ја 

за гу бил шап ка та. По пот за ед-
но со се ла ни те дол го ја ба рал 
шап ка та, но не ус пе ал да ја 
нај де. Во еден мо мент еден од 
се ла ни те из ви кал де ка шап ка-
та е на ри дот би деј ќи ли чел на 
шап ка та на по пот. То гаш не ус-
пе а ле да ја нај дат шап ка та, но 
име то на ре ги о нот оста на ло.

По стои уште ед на вер зи ја за 
тоа ка ко оваа мес ност во Шарп-
ла нин ски от Ма сив го до би ла 
сво е то име. Ле ген да та ве ли 
де ка еден пра вос ла вен све-
ште ник вр шеј ќи ја еван гел-
ска та ми си ја, слав ска по се та 
на пра вос лав ни те до мо ви по 
хри сти јан ско-ма ке дон ски-
те се ла на па ди ни те на Шар 
Пла ни на, по ми ну вај ќи низ ова 
ме сто бил ма че нич ки уби ен, а 
не го во то те ло би ло оста ве но 
да го рас трг нат шум ски те ѕве-
ро ви. На ова ме сто про ле а но со 
све ште нич ка ма че нич ка крв е 
нај де на са мо не го ва та шап ка 
(ка ми ла вка) и за тоа се на ре-
ку ва По по ва Шап ка. 

� ша ра има раз но ви ден би о-
ди вер зи тет, фло ра и фа у на, 
гла ци јал ни езе ра, шум ско 
бо гат ство, ен дем ски ви до-
ви рас те ни ја. трг ну вај ќи од 
По по ва шап ка мо же да се по-
се тат, бу квал но, си те из лет-
нич ки ме ста и ло ка ли те ти 
на пла ни на та, да се ор га ни-
зи ра ат пла ни нар ски ло го ри, 
пла нин ски ве ло си пе ди зам... 
Во зи ма, пак, ги има нај до-
бри те ски јач ки па те ки за 
по чет ни ци и за про фе си о-
нал ци, по тоа па ди ни за про-
ше тки и дру го. шап ка мо же 
да им па ри ра на европ ски те 
зим ски цен три би деј ќи сум 
по се тил не кол ку, знам де ка 

со сво ја та при род на уба ви на 
не се раз ли ку ва од нив, ду-
ри е по у ба ва. Се пак, ин фра-
стру кту ра та кај нас е за ста-
ре на и е по треб на по до бра 
ор га ни за ци ја - сме та Јо ван 
Бо жи нов ски, пре тсе да те лот 
на пла ни нар ски от клуб „Љу-
бо тен“ од Те то во и во дач во 
пла ни на. �
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в о Македонија за ретките боле-
сти најчесто се говори кога се 
одбележува Меѓународниот ден 

на ретки болести, 29 Февруари. Според 
науката, за ретка болест се смета онаа 
со инциденца од еден на 2.000 лица, 
што значи дека во Македонија би тре-
бало да има преку 1.000 пациенти со 
ретка болест. Официјална бројка на 
пациенти со ретки болести уште нема, 
а Министерството за здравство мина-
тата година првпат почна со изработка 
на првиот регистар на пациенти.

- националната Алијанса за ретки 
болести на Р. Македонија (нАРБМ) 
постои веќе две години и активно 
работи на подобрување на квали-
тетот на живот на пациентите и на 
семејствата кои се соочуваат со рет-

 Дали во Македонија има јавна 
свест за ретките болести?
БоСИЛКоВА-АнтоВСКА: Би рекла, 
недоволно. Се чини дека полека рабо-
тите тргнуваат од мртва точка, темата 
ретки болести е поприсутна во јавнос-
та денес отколку пред неколку годи-
ни, но има уште многу да се работи. 
Иако мрежата на пациенти со ретки 
болести, нивни пријатели, роднини и 
познати станува сè поголема и посил-
на, а тоа е исклучително важен систем 
на поддршка преку кој се шират ин-
формации, оваа тема сè уште многу 
ретко ја сретнуваме во медиумите, а 
тоа е, можеби, единствен начин по-
широката јавност да се запознае со 
ретките болести и со предизвиците 
со кои овие луѓе и нивните блиски се 
соочуваат секојдневно. Недоволната 

 Колку пациенти со различни рет-
ки болести има во Македонија?
БоСИЛКоВА-АнтоВСКА: За ретка 
болест се смета онаа со инциденца 
од 1 на 2.000 лица, што значи дека во 
Македонија би требало да има преку 
1.000 пациенти со ретка болест. Пои-
наку речено, преку илјада семејства се 
соочуваат со поинаков начин на живот 
и со разни животни предизвици. Сепак, 
официјална бројка за Македонија сѐ 
уште немаме, а Министерството за 
здравство првпат минатата година 
почна со изработка на првиот регистар 
на пациенти. Врз основа на податоците 
собрани досега, а со помош на буџет-
ските средства собрани од новиот 
закон за акцизи од 2015 година кој 
предвидува по еден денар од кутија 
цигари да оди во програмата за ретки 
болести, преку сто пациенти во 2015 
година првпат ја добија потребната 
терапија. Се надеваме и работиме на 
тоа сите пациенти со ретки болести во 
Македонија да бидат идентификувани 
и да добијат шанса за подобар живот. 
Сепак, од 8.000 познати ретки болести 
во светот, само за 250 постои некаков 
вид терапија, додека за останатите е 
потребна посебна исхрана, физикална 
терапија, ортопедски помагала, лични 
асистенти и разни социјални услуги. 
Ретките болести се комплексни и секој 
пациент има различни потреби на кои 
треба соодветно да се одговори. Сите 
семејства кои се соочуваат со ретки 
болести заслужуваат најдобар можен 
квалитет на живот. Раната дијагноза 
и раниот третман се најзначајни за 
постигнување успех во лекувањето и 
за подобра прогноза за живот.

 Кои се најголемите тешкотии со 
кои се соочуваат пациентите и нив-
ните семејства?
БоСИЛКоВА-АнтоВСКА: Во голем 
број случаи станува збор за најоснов-
ните проблеми - недостапност на тера-
пија, несоодветни услови за следење на 
болеста, а многу често и неможност за 
поставување на дијагнозата. Медицин-
скиот персонал во земјава е сè уште не-
доволно искусен и недоволно стручен 
да ги препознае и да ги третира овие 

состојби, а државата не вложува доволно 
во негово надградување во ова поле. 
Да не зборуваме за социјални услуги, 
помош за семејството и негувателите, 
психолошка и едукативна поддршка, 
вклученост во општествени активности. 
Овие услови во развиените земји се сме-
таат за еднакво важни колку и самата 
дијагноза и терапија, а за нас  се сè уште 
само идеали. Немајќи ги ни основните 
услови, состојбата на пациентите толку 
се влошува што тие стануваат товар на 
семејството, а и товар на државата. Во 
услови на рана дијагноза и обезбедена 
терапија, наместо изолирани и маргина-
лизирани лица и пациенти чие лекување 
чини милиони, голем број од овие лица 
би можеле да бидат корисни чинители 
во општеството. Мислам дека колку по-
рано институциите го разберат тоа, тол-
ку побрзо ќе напредуваме во ова поле.

 Доволно ли е само еден ден во 
годината да се зборува за ретките 
болести? што треба да се направи 
повеќе?
БоСИЛКоВА-АнтоВСКА: Иако на овој 
ден, можеби, се придава најмногу зна-
чење, Алијансата и секоја од органи-
зациите посебно се активни во текот 
на целата година. За ретките болести 
неретко организираме настани за поди-
гање на јавната свест – возевме точак за 

ХАЕ, трчавме штафетна трка за Вил-
сон, искачувавме планински врвови 
за сите ретки болести… Сите наши 
активности се насочени кон јавноста, 
кон институциите, кон фармацевт-
ската индустрија, кон истражувачите, 
кон здравствените работници - сите 
кои имаат улога во решавањето на 
проблемите околу ретките болести. 
За жал, сѐ уште не успеваме доволно 
да го привлечеме вниманието на ме-
диумите кои ни се особено важни да 
ја постигнеме оваа цел.

 Кои се вашите активности за 29 
Февруари?
БоСИЛКоВА-АнтоВСКА: Во текот 
на неделата од 21 до 27 февруари се 
случува акцијата „Прегрни за ретки! 
Прегрни за Гинис“, за подигнување на 
свеста на јавноста за ретките боле-
сти, при што секој може да ја искаже 
својата поддршка за лицата со ретки 
болести преку објавување на фото-
графија со прегратка под хаштагот 
#HugForRare и #ПрегрниЗаРетки на 
социјалните медиуми. Промотивни и 
информативни настани ќе се случува-
ат во повеќе градови во Македонија, а 
во Скопје на 28 (недела) ќе се одржи 
настан во еден од трговските центри 
како најава за Денот на ретки боле-
сти. Официјалниот ден 29 Февруари 

ќе го одбележиме во кино „Фросина“, 
со прикажување документарен филм 
за ретки болести, ќе биде поставена 
изложба со фотографии и ќе се одржи 
прес-конференција со претставници 
од релевантните институции. Во март 
се планирани и предавања за ретки 
болести за студенти, специјализанти и 
доктори, како и работни состаноци со 
претставници од институциите. Допол-
нително ќе се организираат настани во 
Охрид, Прилеп, Битола и во Гевгелија.

 Вие сте пациентка која има Вилсо-
нова болест и сте во шестиот месец 
во бременоста. Дали воопшто раз-
мислувавте дали да забремените? 
Дали сте загрижена дека Вашето 
дете ќе ја наследи болеста?
БоСИЛКоВА-АнтоВСКА: Вилсонова-
та болест е наследно, генетско нару-
шување при што вишокот бакар, кој 
се внесува преку храната, место да се 
исфрла, се таложи и предизвикува се-
риозни оштетувања на органите - во 
мојот случај само на црниот дроб, до-
дека кај други пациенти многу често и 
на мозокот, што често е непоправливо... 
Јас имав голема среќа да ми биде поста-
вена дијагнозата при првите симптоми 
на црнодробно оштетување и веднаш 
почнав со терапија, па не дозволивме 
да дојде до последици кои можат да би-
дат загрозувачки за животот. Терапија-
та е доживотна, но мојата здравствена 
состојба е веќе подолго време целосно 
стабилизирана и токму тоа и ми овоз-
можи да останам бремена. Грижата е 
се разбира присутна, како и кај секој 
што треба да биде родител првпат, но 
со мојот сопруг остануваме целосно по-
зитивни, имајќи предвид дека нашето 
дете дури и да ја наследи болеста, ќе 
знаеме веднаш и ќе спречиме каков 
било  лош исход. Вилсоновата болест се 
наследува автономно-рецесивно, што 
значи дека двајцата родители мора да 
се носители на генот, па во тој случај 
детето има 25 отсто шанса да биде 
здраво, исто толку да биде болно, и 
50 отсто шанса да биде само носител. 
Веднаш по породувањето ќе напра-
виме генетско тестирање на бебето (за 
кое, за жал, кај нас сè уште нема услови) 
а со тоа ќе знаеме сигурно каква е сос-
тојбата. Но, тоа е позитивната страна 
на Вилсон – ако се открие навреме и се 
обезбеди терапија, пациентите може да 
имаат нормален и убав живот. Токму 
затоа остануваме упорни и истрајни 
во борбата во име на сите пациенти 
со Вилсонова болест и со други ретки 
болести за остварување на основните 
права и за обезбедување услови за што 
е можно подобар живот. 

Сите пациенти со ретки болести 
да бидат идентификувани и да
добијат шанса за подобар живот

АњА БоСИЛКоВА-АнтоВСКА  |  ЗАМЕНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА НАЦИОНАЛНАТА АЛИЈАНСА ЗА РЕТКИ БОЛЕСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на собраните податоци досега, а со помош на 
буџетските средства собрани од новиот Закон за акцизи од 
2015 година кој предвидува по еден денар од кутија цигари 
да оди во програмата за ретки болести, преку сто пациенти 
во 2015 година првпат добија потребна терапија

здраВjе

ки болести. Алијансата преку своите 
13 организации-членки во момен-
тов покрива повеќе од 50 различни 
ретки болести во Македонија, а се 
надеваме дека ќе ни се придружат 
и други организации кои ги заста-
пуваат ретките болести. Заедно се 
застапуваме за третман, нега и за 
услуги кои ни се потребни, и креи-
раме решенија за секојдневните 
предизвици кои доаѓаат со ретки-
те болести. националниот план за 
ретки болести е секако приоритет, 
бидејќи со усвојување и со импле-
ментирање на ваков план ќе се ин-
ституционализира третманот на 
ретките болести и ќе се обезбеди 
долгорочно решение за проблемите 
на пациентите и на семејствата – 
вели во интервју за „Република“ Ања 
Босилкова-Антовска, заменик-претсе-
дател на НАРБМ.

информираност на јавноста, за жал, 
доведува до исклучување и до марги-
нализирање на лицата со ретки боле-
сти од општествениот живот. Од друга 
страна, пак, колку е повисока свеста 
и информираноста, толку е поголемо 
и разбирањето и прифак´ањето на 
овие состојби, и придонесува кон тоа 
пациентите да се охрабрат во својата 
борба за подобар и рамноправен жи-
вот. Потребна ни е многу помасовна 
поддршка и вклученост во различ-
ните иницијативи за ретки болести 
за да можеме да го зајакнеме гласот 
на пациентите со ретки болести пред 
институциите и пред релевантните 
политички чинители и да се придви-
жиме кон решавање на проблемите 
и кон поттикнување на позитивни 
промени.

Раз го ва ра ше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски
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историJа

Разловечко востание

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

р азловечкото востание избув-
нало поради тешката економ-
ска, политичка и општествена 

криза, која подолго време владеела 
во Македонија. Истовремено тоа 
било одраз на тогашната затегната 
положба создадена од низа внатреш-
ни и надворешни фактори.

Востанието било објавено на 20 мај 
1876 година во селото Разловци 
и го опфатило реонот на Пијанец, 
Пехчевско и некои соседни предели. 
Организатори на востанието биле 
Димитар Поп георгиев – Беров-
ски и попот Стојан од селото Раз-
ловци, кој пред тоа учествувал во 
едно друго заговорничко движење, 
наречено „Касапско друштво“, но 
и повеќе пати го предводел наро-
дот во протестите против осман-
лиските злодела, како на пример 
даночните злоупотреби. Беровски 
студирал во Русија и во Белград, 
каде се здобил со воено образова-
ние, а по враќањето во неговото 
родно Берово работел како учител 
и агитирал против големогрчката 
пропаганда. Поради тоа бил прого-
нуван од османлиските власти, па 
дури и одреден период и затворен, 
но место тоа да го премисли, само 
ја засилило волјата кај него во бор-
бата во која верувал. Заедно со поп 
Стојан, со своите браќа и неколку 
истомисленици почнале да подгот-
вуваат востание.

Во селото Разловци со тоа се зафа-
тил поп Стојан, а во градот Солун 
Димитар Поп Георгиев-Беровски, 
кој таму заминал во 1875 година 
поради османлиските прогонства 
во својот роден крај. Во подготов-
ките на востанието учествувале 
и членовите на „тајниот револу-
ционерен комитет“ од Солун, кој 
бил раководен од самиот Беровски. 
Беровски за што поуспешно изве-
дување на востанието го продал 
својот имот во Берово, а со парите 
купил оружје, муниција и облека. 
Учителките Недела и ќерка ѝ Ста-
нислава Караиванови, членки на 
овој комитет, го сошиле востанич-

кото знаме, на кое врз жолто поле 
бил извезен темноцрвен лав без 
круна, со натпис „Македонија, Ста-
нете да ве освобода“.

Во текот на 1875 година, кога на-
селението во Босна и Херцеговина 
кренало востание, македонските 
завереници со симпатии гледале на 
него и имале завршено со еден дел 
од подготовките за Разловечкото 
востание. Според зборовите на Кон-
стантин Поп Стојанов, син на поп 
Стојан, востанието во БиХ „имало 
силно влијание врз мислењето 
на работите“ во Македонија. Ма-
кедонските заговорници во такви 
услови ги забрзале подготовките. 
Беровски со својот соработник Коте 
Крчов се префрлил во Разловци и 
донел еден поголем товар оружје, 
а истовремено и жителите на Раз-
ловци од други места се снабдиле 
со пушки и со патрони. Овие рако-
водители и неколку поистакнати 
селани во април 1876 година се сос-
танале и решиле Димитар Беровски 
со една мала чета да ги обиколи 
областите на Пијанец, Малешевско, 
Радовишко, Струмичко, Петричко и 
Мелничко, со цел да го стимулира и 
повика населението да се дигне на 
востание. Меѓутоа, на почетокот на 
обиколката се случило нешто нео-
чекувано. Имено, на советувањето 
одржано на 19 мај 1876 година на 
кое учествувале околу 30 воору-
жени заговорници, пристигнало 
известување од Разловци дека во 
селото дошле османлиски даноч-
ни чиновници со вооружена при-
дружба, при што уапсиле неколку 
селани, одредиле две девојки за 
потурчување и им се заканувале на 
селаните дека ќе го изгорат селото. 
Востаниците мислејќи дека нивно-
то село и целата акција се преда-
дени, решиле веднаш да го кренат 
востанието.  Наредниот ден, на 20 
мај 1876 година, тие собрале уште 
30 вооружени селани и го објавиле 
востанието, за чијшто главен водач 
бил избран Димитар Беровски. Вед-
наш ги нападнале османлиските 
чиновници и нивната придружба. 
По неколкучасовна борба воста-

ниците го ослободиле Разловци, 
а востанатиот народ уште истиот 
ден ги изгорел тапиите, спахиските 
тефтери, коџобашиските рабуши 
и сите други списоци во кои биле 
запишани даноците и другите да-
вачки. На таков начин тие ја изра-
зиле неподносливата положба и 
незадоволството од османлискиот 
општествено-економски систем. 
Истовремено, по наредба на поп 
Стојан, син му Костадин го запа-
лил сопствениот ан за да им даде 
пример на другите селани дека го 
жртвувал својот имот за слободата 
на народот.

На тој ден востаниците се поделиле 
на две групи. Едната група на чело 
со Цоне Спасов останала да го чува 
селото Разловци, а другата, на чело 
со Беровски, со развиено знаме се 
упатила кон Малешевијата и Бе-
рово. На пат кон Берово, кај село-
то Митрашинци, Димитар Беровски 
и неговата чета имале судир со една 
помала османлиска воена единица. 
Таа била растерана, но Беровски бил 
ранет во главата. Ваквата ситуација 
влијаеле негативно и востаниците 
место да се упатат кон Малешевија-
та, се вратиле назад во Разловци. 
Потоа, од Разловци, четата на де-
лумно закрепнатиот Беровски се 

упатила кон Кочанско. Меѓутоа, 
селото Разловци било нападнато 
и опустошено од многубројната 
војска и башибозук. Востаниците и 
селаните, по повеќечасовна храбра 
борба се повлекле во блиските 
шуми. Во тие моменти востанале 
и жителите од селото Лаки. Била 
формирана една востаничка чета 
на чело со Цоне Дончев, чијашто 
цел била да се присоедини со дру-
гите востаници. Исто така, и други 
села биле готови да востанат, но 
османлиските власти презеле брзи 
мерки и го оневозможиле. Неколку 
десетици вооружени селани, кои 
излегле во планините во околината 
на Берово со цел да учествуваат во 
востанието, поради османлиските 
акции и задоцнувањето на четата 
на Беровски се вратиле во своите 
куќи и го скриле оружјето.

Во текот на една недела востанието 
се развило многу успешно, но кога 
пристигнала многубројна осман-
лиска војска и башубозук од окол-
ните градови, тоа било задушено. 
Причините за брзото задушување 
на востанието лежат во неговото 
предвремено избувнување, несреќ-
ното ранување на водачот на вос-
танието Беровски, потоа, некоорди-
нираноста на акциите. Востанието 
дури и во плановите на неговите 
организатори било замислено како 
локално востание, кое требало да 

се прошири само во селата од 
североисточните предели на 
османлиска Македонија. Исто-
времено, преку востанието тие 
очекувале да се привлече вни-
манието на големите европски 
сили за неподносливата ситуа-
ција во Македонија.

Низ востанатите предели во 
Пијанец и Малешевијата од 
страна на османлиската војска 
и башибозук биле извршени 
многубројни убиства и палежи. 
Центарот на востанието, село-
то Разловци, во деновите на 
задушувањето на востанието, 
на двапати станало плен на ба-
шибозучките банди. Исто така, 
во историските извори се забе-
лежува дека за загрозеното на-
селение уште во првите денови 
од востанието биле формирани 
збегови. Сепак, не се забележува 
во овој период надворешно еми-
грирање на населението што би 
било резултат на самоволијата 
на властите. Неколку десетици 
селани од востанатите и окол-
ните реони биле подложени на 
тешка тортура и мачење во за-
творите во Серез, Солун, Скопје 
и на други места. Некои од нив, 
како на пример Цоне Дончев, 
умреле во затворот во Куршум-
ли-ан во Скопје и во други затво-
ри. Востанието било задушено, 
но четата на Беровски успеала 
да се засолни во планините и 
да дејствува на ајдучки начин.

Разловечкото востание покажа 
дека за време на големото ре-
волуционерно и ослободително 
движење на балканските народи 
во текот на Големата источна 
криза активно учествувал и 
македонскиот народ. Уште то-
гаш македонското селанство, 
раководено од прогресивните и 
образовани луѓе, истапило како 
движечка сила на македонското 
револуционерно и ослободител-
но движење, што уште тогаш се 
покажало организирано, но и де-
лумно ограничено. Разловечко-
то востание претставувало си-
лен излив на слободољубието 
и на непокорноста на македон-
скиот народ. 

1876

Разловечкото востание е еден од позначајните 
настани што се случиле во османлиска Македонија 
во периодот од 1875 година до 1881 година, кога 
со востанието во Босна и Херцеговина на сцената 
се појавила Големата источна криза, која довела до 
крупни промени на Балканскиот Полуостров. Потоа, 
во април 1876 година избило востание во Бугарија, 
а во јуни истата година се разгорела војната меѓу 
Србија, Русија и Црна Гора од една страна и 
Османлиската Империја од друга

димитар поп Георгиев  
– Беровски
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100 нАЈУБАВИ СЛИКИ нА СИте ВРеМИњА
[  АнтоЛогИЈА  ]

Бо гА тА ПРо гРА МА ЗА оД Бе Ле жУ ВА ње нА ЈУ БИ Ле Јот -  
40 го ДИ нИ По Сто е ње

На 29 април ќе би дат при ка жа ни ре ста ври ра ни те 
фил мо ви „Хај фај“ на Вла ди мир Бла жев ски, „Та тко“ на 
Ко ле Ан ге лов ски и „Жед“ на Ди ми трие Ос ман ли

Оваа го ди на Ки но те ка та на 
Ма ке до ни ја од бе ле жу ва 40 
го ди ни од сво е то по сто е ње. 

По тој по вод ќе про мо ви ра три ди-
ги тал но ре ста ври ра ни фил ма во 
рам ки на про е ктот за ди ги та ли за-
ци ја на ма ке дон ско то филм ско нас-
ледс тво, во кој до се га беа об ја ве ни 
ди ви ди-из да ни ја на фил мо ви од 
бра ќа та Ма на ки, Сто ле По пов, Љу-
би ша Ге ор ги ев ски, Мил чо Ман чев-
ски. За ро ден де нот на Ки но те ка та, 
на 29 април, ќе би дат при ка жа ни 
ре ста ври ра ни те „Хај фај“ на Вла-
ди мир Бла жев ски, „Та тко“ на Ко ле 
Ан ге лов ски и „Жед“ на Ди ми трие 
Ос ман ли, а во фа за на ди ги та ли-
за ци ја се шест игра ни фил мо ви на 
ре жи се рот Бран ко Ива нов ски – Га-
по, „Де но ви на иску ше ние“, „Вре ме 
без вој на“, „Истрел“, „Нај дол ги от 
пат“, „Вре ме во ди“ и „Ма ке дон ска 
са га“. Ди ви ди ја та се оче ку ва да би-
дат про мо ви ра ни на 27 октом ври 
во це лос но об но ве ни от и пре у ре-
ден про стор на Ки но те ка та.

� ова е ју би леј на го ди на за Ки но-
те ка та, прос ла ву ва ме 40 го ди ни 
од по сто е ње то и ра бо та та. Ро ден-
де нот при год но ќе го од бе ле жи-
ме со не кол ку на гра ди, по крај 
тра ди ци о нал на та „Зла тен об је-
ктив“, ко ја се ко ја го ди на им ја да-
ва ме на до а је ни на ма ке дон ска та 

На гра ди, ре ви ја на фил мо ви и  
из лож ба за ро ден де нот на Ки но те ка

ки не ма то гра фи ја. на ста нот ќе 
би де на до пол нет со ре ви ја на 
ма ке дон ски те фил мо ви што беа 
ре ста ври ра ни во 2015 го ди на. ќе 
би де ор га ни зи ра на и ре трос пе-
ктив на из лож ба за по сто е ње то 
на ин сти ту ци ја та од 1976 го ди на 
до де нес - ре че Гру јов ски.

Го ди на ва це лос но ќе се ре кон стру-
и ра по кри вот на Ки но те ка та, ка ко 
и неј зи ни от вле зен дел ка де што 
ќе би де сме сте на му зеј ска по ста вка 
за „Вар дар-филм“ и за свет ска та 
ки не ма то гра фи ја.

� След на та не де ла ин сти ту ци ја та 
ќе об ја ви тен дер за из бор на фир-
ма што ќе ја вр ши ре кон струк ци-
ја та на по кри вот. По за вр шу ва ње 
на по кри вот, ќе се при ста пи кон 
про е ктот што го поч нав ме прет-
ход на та го ди на – ре но ви ра ње и 
ре кон ци пи ра ње на му зеј ска та 
по ста вка на влез на та пар ти ја во 
Ки но те ка та. ту ка ќе има му зеј-
ска по ста вка на ме не та за ин сти-
ту ци ја та „Вар дар-филм“, а дел 
од по ста вка та ќе би де на ме не та 
за свет ска та ки не ма то гра фи ја. 
Се оче ку ва про мо ци ја та на овие 
про е кти да би де на 27 октом ври, 
на Свет ски от ден на ау ди о ви зу-
ел но то нас ледс тво - из ја ви Кан-
че ска-Ми лев ска. �  (н.П.)

  

ДеДпул
DeaDpool

Заработка: 56.100.000 $

Жанр: акција
Режија: Тим Милер

Актери: Рајан Рејнолдс,  
Морена Бакарин,  

Т.Џ. Милер

Кунг фу пАнДА 3
Kung Fu panDa 3

Заработка: 12.500.000 $

Жанр: анимиран филм
Режија: Алесандро Карлони, 

Џенифер Ју
Актери: Џек Блек, Брајан 

Кранстон, Дастин Хофман

ВосКРеснАтиот
Risen

Заработка: 11.800.000 $

Жанр: авантура
Режија: Кевин Рејнолдс

Актери: Џозеф Фајнс,  
Том Фелтон,  
Питер Фирт

ВештеРКАтА
The wiTch

Заработка: 8.800.000 $

Жанр: хорор
Режија: Роберт Егерс

Актери: Ања Тејлор-Џој,  
Ралф Инесен,  

Кејт Дики

КАКо ДА се биДе соло
how To be single

Заработка: 8.200.000 $

Жанр: комедија
Режија: Кристијан Дитер
Актери: Дакота Џонсон,  

Ребел Вилсон,  
Лесли Ман

тоП 5 најгледани ФилМа  
          во САД викендов

„Портрет на Ханриета Мораес“ е 
дело на англискиот сликар Френ-
сис Бејкон (1910-1992), насликано 
во 1963 година.

Оваа слика неодамна беше про-
дадена на аукција во „Кристи“ за 
25,5 милиони евра. Овој портрет 
се смета за најубаво насликан жен-
ски акти од широкиот и опсежен 
опус на Бејкон. 

По смртта на Бејкон цената на 
неговите дела одеднаш почнала 
да расте со неверојатна брзина. 
Во ноември 2013 година за него-
вото дело „Три студии на Лусијан 

Фројд“ на аукција во Њујорк била 
постигната рекордна сума 142,4 
милиони долари. �

„Портрет на Ханриета Мораес“ на Френсис Бејкон
култура

1
Кој сее ветар

Неле
Нојхаус

2
Ако не те видам
никогаш повеќе
Лаура Мартинез
Белји

3
без збогување

Линвуд
Баркли

4
писмото на
госпоѓа Вилма
Јелена Бачиќ
Алимпиќ

 5
последната  

пролет во париз
Јелена Бачиќ

Алимпиќ

КниЖАРницАтА „МАтицА 
еКсКлуЗиВ“ пРепоРАчуВА:

Summa Summarum

Девет месеци му се потребни на зародокот

за да се развие во човечко битие.

И уште детство, младост и старост

за да остане. 

А дали од него ќе излезе човек -

никоj не знае.

Цел живот може да му биде малку

за да стане личност. 

А само миг му е потребен на телото

за да се претвори во леш.

Живееш за себе, а умираш за другите

за да не можат тие да живеат без тебе. 

Злото и кога се проштава со добро,

се памети како зло.

А доброто никогаш не се памети по добро

претворено во зло. 

Лицето можеш да го измиеш и стопати,

но образот никогаш. 

Миејќи го лицето си ги водениш ракавите, 

а триејќи го образот – свеста. 

За лицето ти се потребни сапун и вода,

за образот – совест на крвта. 

И сега

кој ќе ликува повеќе: 

Оној Никој и Ништо што станал Нешто,

или Нештото во кое се претворил

тој Никој и Ништо?

лидија димковска ( 1971)
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ИнтеРВЈУ | ЛИДИЈА ДИМКоВСКА, ПИСАтеЛКА, ПоетеСА, ПРеВеДУВАЧКА

секогаш можам да се 
потпрам на книгата

Со текот на годините егзистенцијално, суштински и реално 
сфатив дека тоа е чиста вистина: луѓето од нашиот живот 
доаѓаат и заминуваат, се или не се присутни кога сме среќни 
или несреќни, отуѓеноста како вирус на новото време сѐ повеќе 
го зафаќа нашиот живот, а книгата останува, вели Димковска, 
која ја промовираше поетската збирка „Црно на бело“

КултуРа

Документ на едно време – 
така критичарите ја оце-
нија новата поетска збирка 

„Црно на бело“ на Лидија Дим-
ковска, македонската писател-
ка, поетеса и преведувачка, која 
живее и работи во Љубљана, 
Словенија. Преведува романска 
и словенечка литература на ма-
кедонски јазик.

„Црно на бело“ е првата книга 
во новата едиција на „Или-или“ 
насловена „Поеза“.

Читателите со нетрпение го 
чекаа новото дело на Димков-
ска (44), за кое професорката 
Елизабета Шелева вели дека е 
веројатно најзрело книжевно 
остварување на Димковска. Во 
многу убава, пријатна атмосфера 
помина промоцијата на „Црно 
на бело“ во киното „Фросина“ во 
Младинскиот културен центар. 
Рецензентката Оливера Ќорвези-
роска смета дека „Црно на бело“ 
не е најдобриот поетски глас на 
Димковска, туку ова е најдобри-
от поетски глас на современата 
македонска поезија. „Црно на 
бело“ е и аманет, и тестамент, и 
амајлија... а најмногу од сѐ е, се-
пак, и ѓердан и нож на вратот на 
виновниците и на љубовниците, 
вели Ќорвезироска.

Димковска досега ги објави-
ла поет ските збирки: „Рожби 
од Исток“ (заедничка со Борис 
Чавкоски) во 1992 година, на-
града „Студентски збор“; „Огнот 
на буквите“ во 1994 година; „Из-
гризани нокти“ во 1998 година; 
„Нобел против Нобел“ во 2001 
година, второ издание во 2002 го-
дина; „Идеална тежина“, избрана 
поезија, едиција „130 тома маке-
донска книжевност“ во 2008 го-
дина; „pH неутрална за животот и 
смрт та“ во 2009 година. Нејзини-
те поетски збирки се препеани на 
англиски, германски, словенечки, Разговараше | Александра М. Бундалевска

романски и на полски јазик, а песните 
ѝ се застапени во светската периоди-
ка на повеќе од дваесетина јазици. За 
својата поезија ја добила германската 
награда „Хуберт Бурда“, романските 
награди за литература „Поесис“ и „Ту-
дор Аргези“, а била номинирана и за 
германската награда „Берлински мост“, 
за американската „Најдобра препеана 
книга“ и за полската „Европски поет 
на слободата“. Димковска е потписник 
и на романите: „Скриена камера“ во 
2004 година, награда „Стале Попов“ на 
ДПМ, второ издание во 2014 година; 
„Резервен живот“ во 2012 година, второ 
издание во 2013 година, трето издание 
во 2015 година, награда „Стале Попов“ 
на ДПМ и Награда за книжевност на 
Европската унија. Нејзините романи 
се публикувани на повеќе светски ја-
зици. Составувач е на антологијата на 
најмладата македонска поезија „20.
млади.мак.поети.00“, на антологијата 
на современата словенечка поезија и 
на антологијата на малцинската и на 
имигрантската книжевност во Слове-
нија „Од јазик на јазик“.

� По пауза од речиси седум години 
излезе од печат Вашата поетска 
збирка „црно на бело“. Знам дека 
многу време, болки, нерви, Ви одзеде 
пишувањето на романот „Резервен 
живот“, кој излезе во 2012 година. 
што друго работевте во меѓувреме?
ДИМоВСКА: Пишував стихови, пре-
пејував и преведував словенечка и 
романска литература на македонски 
јазик, уредив и препеав антологија на 
современата словенечка поезија за 
Струшките вечери на поезија, во Сло-
венија уредив антологија на малцин-
ската и на имигрантската литература, 
почнав новела што сега ја привршувам, 
направив почетна скица за една детска 
приказна што ме привлекува, а сериоз-
но му се посветив и на истражувањето 
поврзано со мојот нов роман, кој чека 
на ред во мојот духовен и реален живот 
и свет. Многу? Малку? Литературата се 
мери на немерлив кантар.   

� една од промоторките, оливера 
ќорвезироска вели дека ова „црно 
на бело“ не е најдобриот глас на Дим-
ковска, туку дека е најдобриот поет-
ски глас на современата македонска 
поезија. Колку ја читате и ја следите 
современата македонска поезија? 
ДИМоВСКА: И ја читам и ја следам, 
особено поетите од мојата, но можеби 
уште повеќе поезијата на поетите и на 
поетесите од најмладата поетска гене-
рација. Голема радост за мене е и кога ќе 

наидам на преобјавена поетска книга 
од веќе починатите поети со чиешто 
творештво растев и за мене претставу-
ваа повеќе од поети: беа гласници на 
поезијата во надземна смисла. Можам 
да речам дека македонската поезија во 
мојот читателски живот е исто толку 
присутна колку и светската, а не се раз-
ликува ни по вредностите што ги има.  

� нѐ учеа дека книгата е најдобар 
пријател на човекот и тоа го осозна-
ваме со текот на годините. Дали 
уште може да се потпреме на таа 
синтагма?
ДИМоВСКА:Апсолутно! Во детството 
и во раната младост, иако книгата ми 
беше најдобра пријателка, синтагмата 
ја доживував како флоскула. Со текот на 
годините егзистенцијално, суштински 
и реално сфатив дека тоа е чиста висти-
на: луѓето од нашиот живот доаѓаат и 
заминуваат, се или не се присутни кога 
сме среќни или несреќни, отуѓеноста 
како вирус на новото време сѐ повеќе 
го зафаќа нашиот живот, а книгата ос-
танува. На книгата секогаш можам да 
се потпрам. Книгата за мене е најдобра 
пријателка во буквалната смисла на 
зборот. И ми се чини дека секоја кни-
га што ќе изберам да ја прочитам се 
појавува во вистинското време на вис-
тинското место.  

� Каква е позицијата на македон-
скиот автор, на македонскиот поет 
и писател надвор од границите на 
нашата земја? 
ДИМоВСКА: Сѐ подобра, но сѐ уште 
благодарение на лични заложби и 
контакти на авторите со странските 
издавачи, со ретките преведувачи на 
македонската литература (а во таа 

смисла се прашувам зошто т.н. прија-
тели на Македонија како и студентите 
на македонистичките катедри и лекто-
рати во светот не се и преведувачи на 
македонската литература), со учества 
на фестивали, книжевни престои и 
читања на покана на странски инсти-
туции итн. Единствен добар потег од 
македонска страна, кој е во прилог на 
пошироко претставување на македон-
ската литература во странство, е до-
делувањето на грантовите за превод 
на македонски дела на други јазици, 
додека, пак, учествата на Македонија на 
некои од саемите на книгата во стран-
ство (и сама како поканет автор учест-
вував на неколку од нив), недоволно и 
нецелосно организирани, се само скапа 
државна парада без конкретни резул-
тати за самите автори.     

� Со „црно на бело“ имате црно на 
бело дека сте еднакво успешна и во 
поезијата и во прозата. Дали некои 
од песните во збирката може да пре-
раснат и во роман? 
ДИМоВСКА: Во блиска иднина не, но 
никогаш не се знае. Можеби песната 
„Ванзејски диптих“ за која некои од 
читателите сметаат дека би можела да 
биде и роман, еден ден ќе прерасне во 
проза, но само ако почувствувам дека 
дошло времето за тоа.  

� Велите дека до крајот на животот 
ни е важно околу себе да имаме пред-
мети што не ги користиме. Дали е 
тоа метафора за животот и за смртта 
како онтолошки состојби? 
ДИМоВСКА: Тоа е став на еден од ли-
ковите во романот „Резервен живот“, 
а јас воопшто не се согласувам со тоа. 
Напротив, мислам дека до крајот на 
животот треба да имаме околу себе 
само предмети што ги користиме, а 
од сѐ друго треба да се ослободиме 
подарувајќи  им го на тие на кои им 
е потребно. Секако, сеќавањата ги 
сметам за најонтолошки состојби на 
духот и иако понекогаш се бескорисни 
мислам дека треба да ги чуваме. Од 
предметите мене лично ми се најва-
жни книгите, некои стари фотографии 
и предмети-спомени што се веќе дел 
од моето битие и без кои би била и 
нецелосна и несреќна. 

� што ново може да очекуваме од 
Вас наскоро? 
ДИМоВСКА: До почетокот на летото 
новела, а подоцна нов роман и, можеби, 
книга за деца. И, секако, нови стихови, 
за некоја нова поетска книга. �
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� Из лож ба та „Фа бри ге зихт“ 
(farbige Sicht), ко ја де но ви ве е 
пред очи те на јав но ста е Ва ша 
вто ра те мат ска из лож ба. што 
до не су ва и ка ко на ста на?
КУ цИ ноВ СКИ: Из лож ба та се 
со стои од 23 пеј за жи си те инс-
пи ри ра ни и си те нас ли ка ни во 
Швај ца ри ја, во об ла ста Гра у бун-
ден, ка де што имав при ви ле ги ја 
да пре сто ју вам три ме се ци. Бла-
го да ре ние на тоа што имав при-
ви ле ги ја да пре сто ју вам на ова 
пре крас но ме сто, ги соз да дов 
фо то гра фи и те што де не ска се 
по ста ве ни на из лож ба та. Не мав 
на ме ра да ги из ло жам и гла вен 
„ви нов ник“ за се то ова е Са ша 
Шо та ров ски, кој ин си сти ра ше да 
ја на пра вам и вто ра ва из лож ба, 
би деј ќи и пр ва та из лож ба, ко ја 
се слу чи во „Га ле ри ја 8“ во 2013 
го ди на, тој ја ор га ни зи ра ше. То-
гаш се прет ста вив со пор тре ти, 
а овој пат се пеј за жи. 

� Ва ша та пр ва из лож ба бе ше 
нас ло ве на „Љу ѓе“ и се со сто-
е ше од пор тре ти... овој пат 
тоа се швај цар ски пеј за жи. 
Да ли те ма та ве од би ра Вас 
или Вие неа? Ка ков ви е на-
чи нот на ра бо та?
КУ цИ ноВ СКИ: За пр ва та из-
лож ба на ко ја фо то гра фи рав 
пор тре ти имав уба ви лу ѓе око лу 

jо ван Ку ци нов ски: 

Фо то гра фи jа та е си лен  
ме ди ум со коj jа пре не су вам 
мо jа та при каз на

ПеЈ ЗА жИ те нА шВАЈ цА РИ ЈА ЗА Ро Бе нИ Во  
Фо то гРА ФИ И те нА МА Ке Дон СКИ от УМет нИК

Разговараше | Не ве на По пов ска
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски

ме не кои спон та но ги фо то гра-
фи рав во те кот на ед на го ди на, 
а со пеј за жи те бе ше по и на ку. Кај 
ме не тоа е пер и о дич но. За ви си 
во ка ква сре ди на ќе се нај дам, 
та ка и тво рам. Во Швај ца ри ја и 
да не сте фо то граф и да не сте 
љу би тел на фо то гра фи ја, са ма-
та при ро да ве те ра да из ва ди те 
мо би лен те ле фон или апа рат и 
да фо то гра фи ра те би деј ќи при-
ро да та е пре крас на. Та му не ми 
па ѓа ше на ум да фо то гра фи рам 
ни што дру го освен пеј за жи. Тоа 
е најв пе чат ли во. Тоа е исто ка-
ко не кој ко га ќе дој де во Охрид 
и ко га ќе ви ди зај ди сон це и 
не по мис лу ва да фо то гра фи ра 
не што дру го освен да го фа ти 
мо мен тот на зај ди сон це. Та ка 
бе ше и со ме не во Швај ца ри ја. 
На се ка де бев оп кру жен со пре-
крас ни пеј за жи и на ум не ми 
па ѓа ше да фо то гра фи рам не што 
дру го освен тоа. Сѐ за ви си од 
про сто рот и од вре ме то во кое 
се на о ѓам и та ка од лу чу вам што 
да фо то гра фи рам.

� Фо то гра фи ја та е си лен ме ди-
ум. што прет ста ву ва фо то гра-
фи ја та за Вас? Ка ко поч на вте 
да се за ни ма ва те со неа?
КУ цИ ноВ СКИ: Фо то гра фи ја та 
за ме не е мно гу ин те рес на ала тка 
и на чин да од мо рам, искре но. Со 
фо то гра фи ја се за ни ма вам уште 
од сред но учи ли ште. Ми ста на 
мош не ин те рес но и поч нав да 
се ин те ре си рам за си те тех ни ки, 
за ком по зи ци ски от дел, за умет-
нич ки от дел... Во се кој слу чај е 
си лен ме ди ум, а де не ска е со се-
ма раз лич но би деј ќи се ра бо ти 
со ди ги тал ни апа ра ти и ја не ма 
ма ги ја та на апа рат со филм, ка-
де што фо то гра фи раш 32 фо то-
гра фии, па ги раз ви ваш и ду ри 
то гаш ќе ви диш што си на пра-
вил. Се га вед наш се сѐ гле да, па 
се бри шат фо то гра фи и те што не 
ти се до па ѓа ат итн. Јас обич но 
ве лам де ка де нес и да не си мно-
гу та лен ти ран, ако си до вол но 
упо рен, со де неш ни ве апа ра ти 
ќе на пра виш до бри фо то гра фии. 
Кај ме не се ра бо ти за па си ја. Јас 
не фо то гра фи рам за да по ка жам 
кол ку пре крас ни фо то гра фии 
сум на пра вил, или де ка „из мис-
лу вам топ ла во да“, ту ку на про-
тив, ја чув ству вам ка ко на чин да 

пре не сам одре де на при каз на. За 
ме не хо би то пре рас на во про фе-
си ја, би деј ќи не сум изу чу вал про-
фе си о нал но фо то гра фи ја, а од 
му зич ка на о браз ба имам ни жо 
му зич ко учи ли ште и се то тоа го 
над гра ду вам го ди ни ве на на зад 
са мо по ра ди љу бо вта.

� што зна чи нас ло вот на из лож-
ба та „Фа бри ге зихт“ (farbige 
Sicht)? И ка ко на ста на кон цеп-
тот за из лож ба та?
КУ цИ ноВ СКИ: „Фа бри ге зихт“ 
(Farbige Sicht) во пре вод зна чи 
„обо ен пог лед“ и искре но бев 
инс пи ри ран од еден по стер кој 
ви се ше на ѕи дот од кан це ла-
ри ја та во ко ја ра бо те ше мај ка 
ми. На не го бе ше при ка жа но 
не кое езе ро во Же не ва и цр ква. 
Зна чи бе ше при ка жан пеј заж 
во Швај ца ри ја. Всуш ност, тоа 
бе ше пер и од, мо же би не кој ќе 
се се ти, ко га сли ки те од бон бо-
ни е ри или ка лен да ри на кои се 
прет ста ве ни пеј за жи се се чеа и 
се ле пеа со се ло тејп на ѕи до ви-
те... Јас ка ко де те че сто ја гле-
дав таа сли ка кај мај ка ми во 
кан це ла ри ја и тоа не ка ко ста на 
пој дов на инс пи ра ци ја. Тоа е се-
ќа ва ње од дет ство то и не ка ко 

се тру дев по го ле ми от дел од 
фо то гра фи и те да на ли ку ва ат 
на овие кои ми беа вре жа ни во 
се ќа ва ње то од дет ство то. 

� Ап сол вент сте на сту ди и те за 
филм ска и те ле ви зи ска ре жи-
ја, но Ва ша љу бов се и фо то-
гра фи ја та и му зи ка та. Ка де се 
срет ну ва ат фо то гра фи ја та и 
му зи ка та во тво ре ње то?
КУ цИ ноВ СКИ: Се срет ну ва ат. 
Си те три ги ком би ни рам на ин-
те ре сен на чин за ме не и гле дам 
да сум ус пе шен.  Си те тие ра бо-
ти, се ко ја по е ди неч но, ме ис пол-
ну ва ат на раз ли чен на чин и ме 
пра ват сре ќен. Ма ги ја та на фо-
то гра фи ја та но си раз лич на са-
ти сфак ци ја, фил мот и те ле ви зи-
ја та да ва ат дру га са ти сфак ци ја, 
но мо рам да приз на ам де ка сум 
мно гу по а кти вен во ви де о мон-
та жа та откол ку во ре жи ја та, ко ја 
ја оста вам за по доц неж ни те го-
ди ни. Сме там де ка за филм тре ба 
го лем ан гаж ман, по све те ност и 
зре лост кај еден чо век.

� Ако тре ба да из бе ре те еден 
од овие ме ди у ми за иска жу-
ва ње на кре а тив но ста, кој би 
го од бра ле?

КУ цИ ноВ СКИ: Искре но, не би 
са кал да из би рам, за што не мо-
жам. Си те ра бо ти што ги ра бо там 
во мо јот жи вот ги ра бо там со за-
до волс тво и не би мо жел да ре-
чам, ов де сум нај до бар... Сме там 
де ка за ме не не ва жи изре ка та 
„Ра бо ти ед на ра бо та и би ди ус пе-
шен во тоа“.  Ме не не ми е важ но 
да сум ус пе шен, ту ку да би дам 
сре ќен и за до во лен. Ко га чо век 
е сре ќен и за до во лен со тоа што 
го ра бо ти, ра бо та та ја за вр шу ва 
со лес но ти ја.

� Да ли под го тву ва ше не кои но-
ви про е кти? што да оче ку ва-
ме во ид ни на... филм, из лож ба, 
му зи ка?
КУ цИ ноВ СКИ: Имам мно гу но ви 
пла но ви на си те по ли ња: му зи ка-
та, фо то гра фи ја та, на ви део и на 
филм, но нај бр гу ќе се по све там на 
про е ктот за му зи ка та. На ско ро по-
втор но за ми ну вам во Швај ца ри ја 
ка де што ќе по ра бо там по ве ќе на 
му зич ки план. Та му умет нич ка та 
стра на е пос ла ба, др жа ва та и лу ѓе-
то се на со че ни на ме ха ни за ци ја и 
пра ве ње па ри, но мис лам де ка со 
мо ја та умет ност ќе им да дам до-
за на бал кан ска све жи на би деј ќи 
гле дам де ка им го ди. �

Ма ги ја та на фо то гра фи ја та, на му зи ка-
та, на фил мот и на те ле ви зи ја та но сат 
раз лич на са ти сфак ци ја, но мо рам да 
приз на ам де ка сум мно гу по а кти вен во 
ви де о мон та жа та откол ку во ре жи ја та, 
ко ја ја оста вам за по доц неж ни те го ди-
ни, ве ли Ку ци нов ски

Со из лож ба та на фо то гра фии „Љу ѓе“ пред три 
го ди ни, Јо ван Ку ци нов ски рас ка жа мно гу 
ус пеш на при каз на пре ку ли ко ви те на фо-

то гра фи и те, бе ше хе рој на де нот ко га из ле зе на 
пло шта дот во Охрид и сви ре ше на ги та ра та кол ку 
што го др жеа пр сти те за средс тва кои ги до ни ра ше 
за по мош на Оп шти на та Но ва ци, на стра да на во 
поп ла ви те ми на та та го ди на, ком по ни ра и пре-
ра бо ту ва му зи ка, а по во дот за на ши от раз го вор е 
не го ва та нај но ва из лож ба на фо то гра фии... 
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р о де на во осум де сет ти те го ди-
ни во Ју гос ла ви ја, израс на та 
и со зре а на во де ве де сет ти те 

го ди ни во Ср би ја, гру па та „Ван гог“ 
де не ска гор до ја но си ти ту ла та на пос-
лед ни от го лем бенд на овие про сто ри. 
До се га ги на пол ни ле си те по го ле ми 
са ли на овие про сто ри, а кри ти ка-
та ги сме сту ва нив ни те ал бу ми ме ѓу 
нај до бри те. Де но ви ве ја про мо ви раа 
мо но гра фи ја та „Тра го ви прош ло сти“ 
во Скоп је, се дру жеа со сво и те обо-

жа ва те ли на кои  им се ис по ве даа 
искре но, без за др шка, низ при каз-
на во ко ја се доз на ва на кој на чин и 
во ка ква ат мо сфе ра се под го тву ва ле 
кон цер ти те и се сни ма ле ал бу ми те, 
аван ту ри те од па ту ва ња та и анег до-
ти од при ват ни от жи вот. На ку со, оваа 
воз буд ли ва и атра ктив на кни га ну ди 
са мо ед но не што што е по ин те рес но 
од при каз на та за „Ван Гог“- таа ја ну-
ди нив на та при каз на! Нив но то при-
сус тво во Скоп је го иско ри стив ме да 
по раз го ва ра ме со Зво ни мир Ѓу киќ 
Ѓу ле, во да чот на „Ван Гог“.

 Ва ша та мо но гра фи ја нас ло ве на 
„тра го ви прош ло сти“ на Са е мот на 
кни га во Бел град бе ше прог ла се на 
за нај до бра фо то мо но гра фи ја. то-
гаш ре ко вте де ка оваа мо но гра фи ја 
го сле ди раз вој ни от пат на еден мом-
че шки сон... Се ос тва ри ли со нот?
ЃУЛе: Де не ска ов де ја сла ви ме му зи ка-
та, сти хо ви те и но ти те во го ди на та ко-
га гру па та „Ван Гог“ сла ви 30 го ди ни од 
сво е то по сто е ње и дра го ми е што тоа 
три е се тго диш но му зич ко па ту ва ње 
на ви сти на бе ше до сто инс тве но. Кни-
га та што де не ска ја прет ста ву ва ме во 
Скоп је се ви ка „Тра го ви прош ло сти“, во 
из да ние на „Ла гу на“ и ние ја на ре ку ва-
ме сте ре о гра фи ја, мо рам да наг ла сам, 
да не по мис лат лу ѓе то де ка сме ста на-
ле пи са те ли во ме ѓу вре ме. Да ле ку од 
тоа. Ние са мо во пр во ли це от трг нав ме 
не кои се ќе ва ња од за бо ра вот, рас ка-
жав ме ед на при каз на за со нот на мом-
чи ња та, од вре ме то ко га бев ме де ца и 
ко га Ср бо и јас со ну вав ме да има ме свој 
бенд. Не зна ев ме де ка тоа ќе оди до ту-
ка и де ка тол ку да ле ку ќе до тур ка ме. 
На 265 стра ни ци во од ли чен фор мат 
и со вр вен ква ли тет е со бра на ед на 
му зич ка при каз на по све те на и на ста-
ри те, но и на пом ла ди те обо жа ва те ли 
кои мо жат пре ку неа да ви дат ка де им 
би ле ро ди те ли те пред тие да се ро дат. 
Што се од не су ва до ос тва ру ва ње то на 
со нот, мис лам де ка со ни шта та ни ко-
гаш во це лост не се ос тва ру ва ат, ка ко 
што не е на пи ша на нај до бра та кни га, 
ни ту нај до бра та пес на, за што то гаш 
тоа тр ка ло на кре а ци ја та и инс пи ра-
ци ја та би за ста на ло. Ос тва рив ме дел 

од со ни шта та ка ко во жи во тот, та ка и 
во му зи ка та, а оста нав ме скром ни, со 
исти те бро е ви на те ле фо ни те со де це-
нии, уште се со би ра ме на ѕи дот пред 
згра да та на ос нов но то учи ли ште ка де 
што се дев ме ко га бев ме де ца, не ко гаш 
пи е ме по не кое пи во за ед но и иа ко не 
пу ши ме, по не ко гаш па ли ме по не ко ја 
ци га ра ка ко во вре ми ња та ко га тоа ни 
бе ше за бра не то. Има ме уште мно гу да 
по де ли ме со пуб ли ка та, сѐ уште има 
не ра ска жа ни при каз ни, но ако мис ли-
те на тоа да ли ќе об ја ви ме уште не ко ја 
кни га, вед наш ќе ви ка жам – не ма да 
има про дол же ние. Гор ди сме на кни га-
та за што во неа се рас ка жа ни при каз ни 
од за ди за ве са та, при каз ни од па ту ва-
ња та што до се га не сме има ле мож ност 
да ги рас ка же ме и пре ку 500-600 врв ни 
фо то гра фии кои рас ка жу ва ат мно гу 
по ве ќе од збо ро ви те. Таа е до ку мент 
за ед но уба во вре ме, за вре ме то ко га 
поч ну вав ме во да леч на та 1986 го ди на, 
ко ја ве ту ва ше уба ва енер ги ја, а по тоа 
сле ду ва ше ед но тур бу лент но вре ме 
за си те нас, но еве нѐ по втор но ту ка и 
дра го ми е што е та ка.

 Си но ќа ви бе ше до де ле на на гра-
да та „Злат на бу ба ма ра“ за трај ни 
му зич ки вред но сти. До се га сте до-
би ле број ни на гра ди. што зна чат 
овие приз на ни ја за вас? Ка ко ги 
до жи ву ва те?
ЃУЛе: На гра да та нѐ ра ду ва и ја сфа ќа-
ме ка ко до маш на. Да не би дам сфа тен 
пре тен ци оз но, ние са мо са ка ме да би-
де ме во пре гра тки те на ма ке дон ска-
та пуб ли ка и да се чув ству ва ме уба во 
ка ко се ко гаш. Мо рам да ка жам де ка 
ма ке дон ска та пуб ли ка на ви сти на е 
фан та стич на. Ова го го во рам дла бо-

ко искре но. Таа е по све те на пуб ли ка 
ко ја има свој из гра ден вкус, а осо бе но 
мла ди те. Сме там де ка оние мла ди лу-
ѓе од пр ви те ре до ви на кон цер ти те не 
сме е те да ги из ма ми те, но и не мо же те, 
би деј ќи ин стин ктот што де нес го има 
овој млад чо век е бо жес твен и си те ние 
ка ко ро ди те ли би тре ба ло да учи ме 
од нив ка ко се од би ва не што, а ка ко 
се при фа ќа. Дра го ми е што ра бо ти ме 
до сто инс тве но во ат мо сфе ра ка де што 
до ми ни ра не вкус и ка де што од те ле-
ви зи и те до а ѓа про сто ти лак и ре ал ни 
про гра ми, и ка де што лу ѓе со сом ни-
те лен мо рал, чии ими ња и про фе сии 
не ги зна е ме, им се прет ста ву ва ат на 
мла ди те ка ко при мер. Не мој те ни ту да 
слу ша те, а ни ту да го гле да те се то тоа, 
дра ги мла ди лу ѓе! Жи во тот е над вор 
на сон це и којз нае ко го мо же те да го 
срет не те и ка ко тој мо же да ви го про-
ме ни жи во тот на по до бро са мо ако го 
фр ли те да ле чин ски от упра ву вач.

 „Ан ге лу мој бра те“ е пес на ко ја ми-
на та та го ди на ја от пе а вте на ма ке-
дон ски ја зик. Ко му му е по све те на?
ЃУЛе: Имам јас и ед на Ма ке дон ка ко ја 
ја за поз нав пред 35 го ди ни и ко ја и 
ден-де нес стои по крај ме не ра мо до 
ра мо. Нај ве ро јат но, да не е таа та ква 
ка ква што е, којз нае ка де би за лу тал 
во ме ѓу вре ме. Ја от пе ав ме пес на та „Ан-
ѓе лу мој бра те“ на ма ке дон ски ја зик и 
на мно гу ми на им зву че ше чуд но. Јас не 
знам ма ке дон ски, иа ко со се ма до бро 
го раз би рам. Со пру га та се оби ду ва-
ше да ме на у чи, но се по ка жа де ка ми 
тре ба мно гу вре ме.  Се на де вам де ка 
от пе ав она ка ка ко што до ли ку ва и 
се из ви ну вам ако ак цен тот не е баш 
ка ко што тре ба, но од ср це е! Пес на та 

го во ри за на ши те се ќа ва ња и за на ша-
та љу бов кон не кои на ши пре крас ни 
при ја те ли кои по ве ќе не се ме ѓу нас. 
За не кои со ни шта кои не ус пе а ле да 
се ос тва рат, за при каз ни те што не се 
рас ка жа ле до крај и се ко гаш со ра дост 
се се ќа ва ме на си те по чи на ти ве ли ка-
ни до де ка ја сви ри ме.

 оваа го ди на од бе ле жу ва те 30 го-
ди ни по сто е ње. на ја ви вте комп-
лет но нов сцен ски про ект со кој 
пуб ли ка та ќе има мож ност да ве 
ви ди во ед на со се ма по и на ква свет-
ли на. ќе ни откри е те ли за ка ков 
про ект ста ну ва збор?
ЃУЛе: Да не изг ле да тоа тол ку мно гу, 
30 го ди ни, не ка би дат 15 во евра. Се 
ше гу вам. Го ди на ва ќе из ле зе но во це де. 
Ние го ви ка ме но во, а на не го се по ме-
сте ни 12 хи то ви на гру па та „Ван Гог“, 
на пра ве ни на 12 со се ма но ви на чи ни. 
Пес ни те „Не ко те има“,, „Плес“, „Ма ма 
да ли зна“, „Брод од па пи ра“, „Она и ја“... 
ги от сви рив ме и ги от пе ав ме од но во, 
од по че ток и ги на пра вив ме да зву чат 
она ка ка ко да сме ги пра ве ле де не ска. 
Зна чи 12 ста ри пес ни на 12 но ви на чи-
ни и не е тоа кла сич но аку стич но, ту ку 
е ор ган ско це де. Не сме е ме да ста ви ме 
ети ке та „ор ган ски про из вод“, би деј ќи, 
се пак, е со ли цен ца, но ор ган ско е, во 
смис ла при род но, има аку стич ни ги-
та ри, ги не ма де ци бе ли те на кои пуб-
ли ка та мо же би на вик на ла во слу ча јот 
на гру па та „Ван Гог“ и тоа еле ктрон ско 
аку стич но це де ќе ја од бе ле жи оваа 
го ди на, ќе им би де по да рок на обо жа-
ва те ли те, а кон церт со оваа стил ска 
му зи ка ќе има ме са мо еден во Бел град 
и ве по ви ку вам да дој де те за ед но да 
ги дув не ме све ќич ки те на тор та та! 

ос тва рив ме дел од со ни ш-
та та ка ко во жи во тот, та ка 
и во му зи ка та, а оста нав ме 
скром ни, со исти те бро е ви 
на те ле фо ни те со де це нии, 
уште се со би ра ме на ѕи дот 
пред згра да та на ос нов но то 
учи ли ште ка де што се дев ме 
ко га бев ме де ца, не ко гаш 
пи е ме по не кое пи во за ед но 
и иа ко не пу ши ме, по не ко-
гаш па ли ме по не ко ја ци га ра 
ка ко во вре ми ња та ко га тоа 
ни бе ше за бра не то, 
ве ли Ѓу ле

зво ни мир Ѓу киќ Ѓу ле: 
Ра бо ти ме до сто инс тве но 
во ат мо сфе ра на не вкус 
и на про сто ти лак!

ПРО МО ВИ РА НА МУ ЗИЧ КА ТА ПРИ КАЗ НА 
„ТРА ГО ВИ ПРОШ ЛО СТИ“ НА ГРУ ПА ТА „ВАН ГОГ“

Разговараше | Невена Поповска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски
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Пишува | Ја на Јо си фо ска

Бисер на Црно море
Одеса била космополитски град многу пред да се развие 
интернационалниот дух што сега преовладува во градот. Русите ја 
освоиле во 1789  година во руско-турските војни и градот станал 
слободно пристаниште во 1815 година во кое доаѓале Грци, Турци, 
Ерменци, Италијанци, Евреи и Украинци и со тоа ги „поплочиле“ 
патиштата за повеќе од 100 различни етникуми што денес живеат тука

 АтРАКтИВнИ тУРИСтИЧКИ ДеСтИнАцИИ - оДеСА

Затскриена во заливот на 
Црно Море, Одеса е еден од 
најразновидните украин-

ски градови. Некогашниот про-
зорец на Русија кон југот, денес 
космополитски град, го основа-
ла кралицата Катарина Вели-
ка замислувајќи го како Санкт 
Петербург на југот. Сепак, ат-
мосферата во него е помалку 
руска, а повеќе медитеранска. 
Архитектурата на Одеса пот-
сетува на Медитеранот. Мно-
гумина од туристите, кога ќе 
дојдат во овој град, очекуваат 
дека ќе почувствуваат силно 
руско влијание, но градбите 
имаат поизразен италијански 
и француски шарм.

Потемкиновите скали 
–  историја овековечена 
на филмско платно
Разгледувањето на градот нај-
добро е да го почнете од глав-
ната улица Дерибасовскај, 
пред видена само за пешаци. 

Прошетката  по оваа улица со 
дрвореди од липа е вистинско 
доживување, особено напролет 
кога дрвјата се расцутени и се 
шири прекрасен мирис. Свртете 
кон славниот „Приморски бу-
левар“, кој е најпознатото ше-
талиште во Одеса. Тука се на-
оѓа споменикот на кардиналот 
Ришелје, еден од основачите на 
Одеса, кој бил прв гувернер на 
градот и до денешен ден го на-
рекуваат татко на Одеса бидејќи 
за време на својот успешен ман-
дат ги привлекол италијанските 
и француските аристократи и 
успеал да го обликува во трет 
по ред град во царска Русија, по 
Москва и Санкт Петербург.

Еден од симболите на градот се 
Потемкиновите скали, кои ги 
дизајнирал италијанскиот ар-
хитект Франц Бофо, а бесмртни 
ги направил рускиот режисер со 
познатиот филм „Воениот брод 
Потемкин“, во знак на сеќавање 
на бунтот на руските морнари 
против монархијата во 1905 
година. Скалите се изградени 
од камен увезен од Трст и тоа 
така да се шират кон долниот 
дел, па поради визуелниот трик 
изгледаат поголеми и подолги 

Град на стотина нации

отколку што, навистина, се. Од 
врвот на скалите се покажува 
величествена глетка на приста-
ништето и на заливот.

Одеса е позната и по големиот 
пазар на отворено, кој го нареку-
ваат и Седумкилометарски пазар, 
најголем во Европа од таков вид. 
Секако, најинтересен дел на гра-
дот е неговото старо јадро, каде 
што се наоѓа зградата на Опера 
и балет и голем број паркови. Те-
атарската зграда е една од нају-
бавите градби, а потсетува на таа 
од Будимпешта. Внатрешноста е 
средена во барок, со елементи на 
италијанска ренесанса и на фран-
цуски рококо – со скулптури на 
јунаците од грчката митологија и 
со црвени кадифени столови. На 
врвот од зградата на операта се 
наоѓа платформа од која се гледа 
целиот град. 

Одеса била космополитски град многу 
пред да се развие интернационалниот 
дух, кој сега преовладува во градот. 
Русите ја освоиле во 1789 година во 
руско-турските војни и градот станал 
слободно пристаниште во 1815 година 
во кое доаѓале Грци, Турци, Ерменци, 
Италијанци, Евреи и Украинци и со тоа 
ги „поплочиле“ патиштата за повеќе 
од 100 различни етникуми што денес 
живеат тука. 

Жителите на Одеса најмногу ужи-
ваат во преубавите песочни плажи 
поради кои таа важи за бисер на 
Црно Море, па не зачудува фактот 
што за време на СССР била омилено 
летувалиште на богатите. Најдобри 
се плажите Ланзхерон, Отрада и Ар-
кадија. Првата е сместена во близина 
на паркот Шевченко и е најблиску 
до градскиот центар. До плажата 
Отрада (во превод значи уживање) 
најлесно ќе стигнете со жичница од 
градскиот центар. Кога сонцето ќе 
зајде, Аркадија се претвора во центар 
со многу дискотеки и клубови, кои 

ги привлекуваат младите да се за-
бавуваат до раните утрински часови.

Еден од најдобрите ресторани во Одеса 
е „Кхуторок“ во паркот Шевченко, за кој 
велат дека е белите дробови на градот. 
Во таа оаза на украинската традицио-
нална храна, кога времето е топло, гос-
тите уживаат на терасата со поглед на 
Црно Море, а кога е постудено – покрај 
камин. Големите групи туристи можат 
да резервираат една од посебните тр-
пезарии што се тематски уредени – Ло-
вечка соба, Граѓанска соба или Тврдина. 
Покрај ова, на туристите особено им 
е привлечен хотелот Лондонскаја на 
Приморскиот булевар. Хотелот е от-
ворен во 1827 година. Гостите можат 
да отседнат во некоја од собите во кои 
своите танцувачки вештини ги вежба-
ла американската танчарка Исидора 
Данкан, каде што белгискиот писател 
Жорж Симеон ги пишувал своите детек-
тивски романи или, пак, во омилената 
соба на италијанскиот актер Марчело 
Мастројани од каде што им мавтал од 
балконот на своите обожаватели. �



аТракТивно

дамски минимализам 
инспириран од битката 
кај версај

Копинг пред 
ангажманот во „Оскар 
де ла Рента“ бил 
клучен човек на „Нина 
Ричи“ за трикотажа, 
односно, генерално, 
за плетени работи, 
така што за оваа 
колекција користел 
брокат инспириран од 
викторијанската мода, 
кој го комбинирал 
со волна и со тафт 
за своите дамски 
колекции, кои се 
базираат на долги 
балон-здолништа и 
на блузи слични на 
корсети, кои ја следат 
линијата на телото
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Питер Копинг продолжува да го 
оправдува местото наследник на 
големиот моден креатор Оскар 

де ла Рента. 

Далечната 1973 година Оскар де ла Рента 
бил меѓу петте американски дизајнери 

што на модното поле им се „спротивс-
тавиле“ на своите француски колеги во 
познатата ревија „Битката кај Версај“.

На култната ревија присуствувале мно-
губројни познати лица како Грејс Кели, 
но и Енди Ворхол, а самиот настан бил 

запаметен како еден од тие со кои почнува ново 
поглавје во модата. Иако имале многу помал 
буџет од француските, американските дизајнери 
со помош на величествените креации и афроа-
мерикански модели го украле комплетното шоу.

� тоа беше победа на една модерна, на ми-
нимална гардероба, која имаше и спортски 
изглед својствен на американската култура, 
наспроти француската софистицираност, која 
тогаш се чинеше веќе видена, надмината, 
бледа – изјави Питер пред самата ревија, от-
кривајќи зошто за есенската колекција длабоко 
навлегол во архивата на куќата, барајќи ги токму 
креациите што Оскар де ла Рента ги прикажал 
на таа позната ревија.

Копинг пред ангажманот во 
„Оскар де ла Рента“ бил клу-
чен човек на „Нина Ричи“ за 
трикотажа, односно генерално 
за плетени работи, така што 
за оваа колекција користел 
брокат инспириран од викто-
ријанската мода, кој го ком-
бинирал со волна и со тафт 
за своите дамски колекции, 
кои се базираат на долги ба-
лон-здолништа и на блузи 
слични на корсети, кои ја сле-
дат линијата на телото.

Во колекцијата имаше и тенки 
џемпери, инаку специјалност на 
Копинг, по што беше познат кај 
Нина Ричи. Овие исклучително 
елегантни и префинети џемпе-
ри со полудолги ракави Копинг 
ги комбинираше со балон-здо-
лништата, но и со раскошните 
балски здолништа од органдин 
и од тафт. Боите се мирни и от-
мени, од бојата на виното преку 
студеносина, розова, циклама 
-  омилената боја на Оскар де 
ла Рента и, се разбира, црна. �
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„оСКАР Де ЛА РентА“, ЗИМА 2016 гоДИнА
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УбаВи ЖеНи

Ци та ти:

# „Раз мис лу вам за ди е та, а по тоа  
ја дам пи ца.“

# „Уба во е да се има мал ку бо ја на 
ус ни те за вре ме на зи ма та. И тоа е 
дел од праз нич ни от дух, не ли?.“

# „Се кса пил е не што што до а ѓа  
од на тре и не го има се кој.“

Ла ра Сто ун е ма не кен ка од Хо лан ди ја. Во 1999 
го ди на таа учес тву ва ше во „Елит мо дел лук“ 
на во зраст од 15 го ди ни и ус пеа да ги им пре-

си о ни ра ди ре кто ри те на „Лук“ и пот пи ша до го вор 
со мод на та аген ци ја „Елит“. Во 2006 го ди на, Сто ун 
пот пи ша до го вор со „ИМГ мо делс“. Ед на го ди на 
по доц на се по ја ви на нас лов на та стра ни ца на па-
ри ски от „Вог“ и бе ше на ре че на ти вка та „ан ти ма-
не кен ка“, по ра ди сво јот не кон вен ци о на лен изг лед. 
Сто ун бе ше дел од по ве ќе ре но ми ра ни кам па њи на 
поз на ти мод ни ку ќи ка ко „Жи ван ши“, „Бел стаф“, 
„Ка ва ли“, „Х и М“ итн.�

Целосно име:  
Ла ра Ка те ри на Сто ун

Родена на:  
20 де кем ври 1983 го ди на 
(32 го ди ни)
Гел дроп, Хо лан ди ја

Про фе си ја:  
ма не кен ка

Со пруг:  
Деј вид Ви ли јамс  
(во брак од 2010 го ди на 
до 2015 го ди на)

Де ца:  
ед но
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асПлЕнИум - 
ИдЕално ЦвЕќЕ за стан 
БЕз мноГу свЕтлИна

милеНици

Деликатната убавица асплениум или 
позната како папрат е идеално цвеќе 
за стан без многу светлина

Нежни ситни ливчиња во облик на три-
аголник се спуштаат како водопади од 
коренот на асплениумот, кој оправдано 
го носи прекарот самовилска коса или 
коса на девојка. Овој вид папрат најуба-
во успева во полусенка. Исклучително 
деликатно светлозелено цвеќе, ова е од-
личен украс во станот во кој нема многу 
природна светлина.

Во тропските подрачја во кои успева како 
автохтон вид нејзините сјајни, темни 
гранки се користат за плетење атрак-
тивни кошници. Се размножува во рана 
пролет, со делба на корените, кои треба 
да се засадат во стерилна смеса, да се 
наводенува со распрскнувач и треба да 
се прекрие со проѕирна пластика. Како и 
кај другите папрати, асплениумот успева 
во полусенка и во сенка, а му одговара 
хранливо, влажно земјиште.

Земјата, главно, треба да е кисела, но 
може да се додаде и ситен вар. Ова цвеќе 
нема да прежиевее ако дозволите земјата 
целосно да се исуши и затоа потрудете 
се секогаш да биде влажна. �

Доколку барате клуб-маса за вашиот нов 
дом или сакате да ја замените старата, еве 
неколку совети кои ќе ви помогнат да на-
правите вистински избор при купувањето: 
�  Клуб-масата треба да одговара на прос-

торот во кој ќе биде сместена. Идеалната 
маса треба има убав дизајн, добра функ-
ционалност, и да ја наредите што ќе збо-
руваат нешто повеќе за вашата личност. 

�  Стандардната висина на клуб-масите 
изнесува 40-45 сантиметри. Повисоките 
маси, кои можат да бидат високи и до 
55 сантиметри, се попогодни во случаи 
кога често се присутни гости – кај овие 
маси за ставање на чашите не е потребно 
свиткување на телото. Совет е висината 
на масата да биде иста со висината на 
седење на гарнитурата, или најмногу 5 
см пониска. Идеалната должина на масата 
изнесува две третини од должината на ка-
учот, не сметајќи ги наслоните за рацете. 
Околу масата треба да има најмалку 35 
сантиметри слободен простор. 

�  Доколку се двоумите за димензиите – 
да се земе преголема маса е помалку 
проблематично отколку да се земе 
премала маса. 

�  Доколку каучот е со поголема должина, 
правоаголните маси се подобар избор 
од квадратните. Кај нив може да има и 
додаток, во вид на фиоки или полици, 
во кои се чуваат весници, пијалаци, да-
лечински управувачи...

�  Масите со стаклена плоча се идеални за 
помали простории бидејќи не го „затво-
раат“ просторот. Исто така, стаклената 
маса не го попречува истакнувањето 
на убавиот тепих. Доколку имате деца, 
изберете маса кај која стаклото ќе биде 
во рамка. 

�  Доколку ногалките на каучот се покриени, 
подобро е масата да има истакнати но-
гарки, и обратно. Во двата случаја имаме 
привлекување на спротивностите. �

Пиењето вода зависи од по-
веќе фактори. Од возраста, 
од големината, од храната, 

од активностите, од лековите и 
од временски услови. 

Здраво куче во просек дневно 
треба да испие 60 милилитри 
вода по килограм на телесната 
тежина. Внесувањето течности 
е еднакво важно како и здра-
вата храна. Видот храна што ја 
јаде кучето влијае на неговата 
потреба за вода. Кучињата што 
јадат само сува храна, мора да 
внесуваат повеќе вода. Исто 
така, избегнувајте на вашето 
куче да му давате храна што ја 
зголемува жедта. 

Малите кученца треба да вне-
суваат половина чаша вода на 
секој час. Доколку сакате да 
се рекреирате со своето куче, 
тогаш со вас носете си и вода. 
Во текот на летото кучињата 
имаат поголема потреба за 
консумирање вода. Ако кучето 
користи лекови, посоветувајте 
се со ветеринарот дали е по-
требно да ја зголемите водата 
или не за време на терапијата. 
Треба да знаете дека ако ку-
чето не внесува доволно вода, 

или, пак, внесува премногу, тоа 
може да биде и знак за некоја 
болест. Во тој случај побарајте 
помош и совет од ветеринар.

Како што кучињата ги сака-
ат коските, изгледа баш така 
и мачките го сакаат млекото. 
Но, иако за нив млекото е една 
од омилената храна, всушност, 
се покажало дека мачките не 
можат лесно да го сварат. 

Од млекото тие не добиваат 
ништо похранливо што го нема 
во добро избалансираната 
храна за мачки. Ветеринарите 
препорачуваат дека на мачки-
те им се потребни од 20 до 30 
калории од разновидни извори 
храна. Една шолја млеко содр-
жи 83 калории. 

Премногу калорична храна 
може да доведе до нарушување 
на нутритивните состојки што 
може да доведе до сериозни 
здравствени проблеми, вклучу-
вајќи го и здебелувањето. 

Всушност, кравјото млеко содр-
жи повеќе лактоза и казеин 
отколку што мачките имаат 
способност да поднесат. По-
големиот дел од возрасните 
цицачи имаат некој степен не-
толеранција на лактоза, а во 
тоа мачките не се исклучок. Со 
текот на времето нашето тело 
произведува помалку лакто-
за. Со други зборови, како што 
расте, организмот на мачката 
сѐ потешко го поднесува мле-
кото. Лактозата е шеќер кој 
пристигнувајќи до цревата 
предизвикува дијареја, надуе-
ност и гасови. �
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сопствениците на кучиња честопати им оставаат 
вода на своите миленици, мислејќи дека тие ќе 
испијат толку колку што им се пие и дека си ја знаат 
границата. но, доколку следите колку вода внесува 
вашето куче, толку ќе го подобрите неговото 
здравје и ќе спречите појава на разни болести, а 
така ќе обезбедите и доволна хидратација. колку 
вода дневно им е потребно на кучињата?

Колку вода дневно 
му е потребно на 
кучето, а колку 
млеко е потребно 
во исхраната на 
мачката 



автомобилизам

Подготви | 
Бојан Момировски

Малата британска 
фабрика за производство 

на суперспортски 
автомобили која се 

крие зад името „Араш 
мотор компани“ си го 

резервира местото под 
рефлекторите на еден 

од најголемите Саеми за 
автомобили во светот, 

оној во Женева. Таму на 
љубителите на егзотични 

и на суперспортски 
автомобили ќе им се 
претстави со својот 

монструозен хибриден 
модел „АФ10“, кој 

располага со повеќе од 
2.000 коњски сили

„АРАш АФ10“, нАЈМОќнИОт 
АвтОМОБИЛ нА САЕМОт вО ЖЕнЕвА

о сум години по премиерното претставување 
на првата верзија на моделот „Аф10“ од 
компанијата „Араш“, кој никогаш не ја виде 

светлината на денот и не доби шанса за сериско 
производство, пред публиката повторно пристигну-
ва автомобил со истата ознака, кој во овој случај 
е придвижуван од 6,2-литарски осумцилиндричен 
мотор со механички компресор и со дури четири 
електромотори.  Бензинскиот агрегат сам по себе 
испорачува 900 коњски сили со најголем вртежен 
момент од 1.200, а споменатите четири електромо-
тори се задолжени за дополнителни 1.180 коњски 
сили и 1.080 њутн-метри. Со оваа комбинација вкуп-
ната сила на „араш АФ10“ изнесува неверојатни 
2.080 коњски сили и најголем вртежен момент од 
2.280 њутн-метри и преку шестстепен мануелен 
менувач се распоредува на двете оски. 

„АФ10“ забрзува до 100 километри на час за по-
малку од три секунди, а со понудената преносна 
опиција максималната брзина изнесува „само“ 323 
километри на час. 

монструозен
автомобил со 2.000 

коњски сили

Целата шасија потполно е направена од карбон, 
а истиот материјал речиси во целост е користен и 
за останатите каросериски делови. Овој автомо-
бил може да се добие со комбинација на 19 и на 
20-инчни бандажи изработени од алуминиумска 
легура на кои се поставени гуми од фабриката 
„Мишелин“, а висината од подлогата може да се 
менува благодарејќи на електрохидрауличните 
компоненти на променливата суспензија.

Овој „ѕвер“ наменет за во-
зење по комерцијалните 
патишта се продава за 1,52 
милиони евра. За купувачи-
те што имаат намера да го 
користат само по тркачки па-
теки, што се чини најлогичен 
избор, како опција се нуди со 
сигурносен кафез, со систем 
за гасење при пожар и со ос-
танати тркачи детали и чини 
за 1,66 милиони евра. 

Н е де ла е твој ден, ден кој тре ба да би де ре зер ви-
ран за сопс тве ни те жел би и по тре би. За ед на 
гру па лу ѓе не де ла е ден за при ро да та, за пла ни-

ни те, за аван ту риз мот. Чле но ви те на фејс бук-гру па та 
„Ај лав хај кинг -груп Ма се до ни ја“ (I love hiking – group 
Macedonia)  ве лат де ка се за вис ни од при ро да та. За тоа 
не де ла е ден ко га ги оста ва ат си те фа ми ли јар ни об вр-
ски и го ко ри стат сво јот мо мент – мо мент за друж ба и 
за аван ту ри зам. Ме ѓу два ви кен да, во пер и од ко га се 
ма кси мал но ан га жи ра ни око лу ор га ни за ци ја на но ва 
аван ту ра и но во иска чу ва ње на не ко ја пла ни на, раз го ва-
рав ме со Де јан До нев ски и со Але ксан дар Бог да нов ски, 
ед ни од глав ни те ор га ни за то ри на оваа фејс бук-гру па. 
Разговорот  со нив бе ше ви стин ско ужи ва ње и, се ка ко, 
осоз на ва ње на со се ма по и на ков на чин на жи вот ис пол-
нет со не се којд нев ни си ту а ции и искус тва.

 Сѐ уште сме не фор мал на гру па „Ај лав хај кинг -груп Ма се-
до ни ја“ (I love hiking – group Macedonia) и функ ци о ни ра ме 
са мо на „Фејс бук“. Во неа актив но се вклу че ни по ве ќе од 1.000 
лу ѓе кои ги са ка ат при ро да та и пла ни ни те. Се ка ко, цел та е да 
из ле зе ме од сте ре о ти пи те на оние по стој ни те пла ни нар ски 
гру пи. Са ка ме да на пра ви ме не што мно гу по го ле мо, со це лос-
на афир ма ци ја на мно гу лу ѓе, да ги пот тик не ме да ја са ка ат 
при ро да та и да ужи ва ат во неа. Се га за се га ни оди од лич но 
и во овие три го ди ни, отка ко го за поч нав ме овој на чин на 
жи вот, бро јот на при вр за ни ци е сè по го лем – ко мен ти ра Де јан.

Нив на та гру па не ма ни ка кви гра ни ци и огра ни чу ва ња. Ве лат, 
си те про фе сии се за ста пе ни не ма по дел би, ни ту по ве ра, ни ту 
по на ци ја. Сопс тве ни ци на фир ми, фи ло ло зи, ин же не ри, ле ка-
ри, про фе со ри, ад во ка ти, спор ти сти, но ви на ри се са мо дел од 
кру гот на лу ѓе то што за ед нич ки ги по ми ну ва ат ви кен ди те.

Цел та кон вр вот ка ко на чин  
на жи вот

„АЈ ЛАВ ХАЈ КИнг“ – ТРА ГА ЧИ ПО ЗА БА ВА И АЛ ТЕР НА ТИ ВЕН ТУ РИ ЗАМ

ма ке до ни ја има по ве ќе пла нин ски  
ма си ви и вр во ви од Швај ца ри ја. има 
од лич ни ус ло ви и по ве ќе мож но сти 
за раз лич ни ви до ви иска чу ва ња. 
на ша та зем ја е бо га та и цел та е да 
се доб ли жи ме до при ро да та ко ја 
тре ба да е дел од нас
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 При вр за но ста до ве ду ва и до ра-
ѓа ње на љу бо ви, вр ски. Важ но е 
што зна е ме што са ка ме, што ни 
е цел та. Си те исто раз мис лу ва ме 
и по са ку ва ме ова да трае – ве ли 
Де јан.

Си те овие лу ѓе си има ат свој при ва-
тен жи вот. Не кои и се фа ми ли јар ни, 
не кои до а ѓа ат са ми, а не кои со це-
ло то се мејс тво. Пла ни на та им ка ко 
вен тил и „бе га ње“ од се којд нев ни-
те об вр ски. Те жи на та на на ста нот 
што го ор га ни зи ра ат е раз ли чен. 
Не ко гаш се пра ват по те шки ту ри, 
а тоа чле но ви те го зна ат. Од на пред 
се свес ни де ка пре диз ви кот за тој 
ви кенд е огро мен за лак за нив.

 ор га ни за ци ја та не е се ко гаш на 
исто ни во. Сѐ за ви си до кој сте-
пен е ту ра та, те шка, сред на или 
лес на. По не ко гаш од на пред се 
знае де ка на еден на стан не мо-
же да дој дат си те чле но ви. Има-
ме и мно гу но ви чле но ви кои се 
прик лу чу ва ат на лес ни ту ри и 
сѐ до де ка не до би јат со од вет на 
обу ка не мо жат да при сус тву ва ат 
на по те шки те иска чу ва ња би деј-
ќи и не ма ат со од вет на опре ма и 
до вол но искус тво. Има гру па од 
25 лу ѓе ко ја ги по се ту ва си те ор-
га ни за ции и ко ја по се ду ва се ка-
ква опре ма, од спе ци јал ни чев ли, 
об ле ки, јак ни, ја жи ња. А со би ра-
ње то за поч на со се ма спон та но, 
се кој ин ди ви ду ал но се ка чу ва ше 
на пла ни на. Се сре ќа вав ме та му, 
ко му ни ци рав ме, се дру жев ме и 
поч нав ме за ед но да се ор га ни-
зи ра ме – рас ка жу ва Але ксан дар за 
по че то ци те на функ ци о ни ра ње то 
на гру па та.

Глав но, пр ви те чле но ви на гру па та 
би ле лу ѓе од Скоп је, би деј ќи, ка ко 
што ве лат, Вод но е ме сто то ка де 
што нај че сто мо жат да се ви дат 
пла ни на ри. Но се прик лу чу ва ат и 
гру пи и по е дин ци од дру ги гра до ви. 
Се ко гаш под го тве на за но ви аван-
ту ри се гру пи те од Ве лес, од Ко ча ни 
и од Би то ла.

 Во Ма ке до ни ја ги има ме иска-
че но по ве ќе то вр во ви. Мо же да се 
по фа ли ме де ка оди ме и во дру ги те 
др жа ви кои по ве ќе или по мал ку 
ли чат на про ше тки. Има и лес ни, 
но и те шки иска чу ва ња. Во Ср би-
ја во пос лед но вре ме бев ме да ја 
иска чи ме Бес на Ко би ла со по се-
та на Врањ ска Ба ња, во Бу га ри ја 
иска чу ва ње на нај ви со ки от врв на 
Бал ка нот, Му са ла, на пла ни на та 
Ри ла и пла ни на та Пи рин со вр вот 
Ви хрен, во гр ци ја на Кај мак ча лан 
и на олимп со ре ла кса ци ја во Лу-
тра ки – Де јан ги рас ка жу ва нај ин те-
рес ни те ту ри.

Не ко гаш под го то вки те за иска чу ва ње 
на по ек стрем ни пла ни ни тра ат со ме-
се ци. Иска чу ва ње то на Му са ла е ед на 
по себ на при каз на во нив на та до се-
гаш на актив ност на пла ни ни те. Ве лат 
дека мо ра да се сле дат и вре мен ските 
ус ло ви и мо ра да се има под др шка од 
ло кал ни пла ни нар ски друш тва.

 Бев ме гру па од 15 лу ѓе и функ-
ци о ни рав ме ка ко еден. Мо ра да се 
по се ду ва опре ма за та кви ус ло ви. 
Спе ци јал ни па ти ки за мраз, јак ни 
кои не про пу шта ат во да, ја жи ња, ба-
те рии, ра ка ви ци, стап чи ња. одев ме 
по за мрз нат снег, со огро мен ве тер. 
Ко га сѐ ќе се за вр ши и ќе се стиг не до 
нај ви со ка та точ ка, си те те шко тии по 
пат се за бо ра ва ат – за до во лен е Де јан 
што за тол ку кра тко пер и од мо же да се 
по фа ли со единс тво во гру па та.

Де јан и Але ксан дар се фас ци ни ра ни од 
она што го ну ди Ма ке до ни ја за ал тер на-
ти вен ту ри зам. Ве лат Ма ке до ни ја има 
по ве ќе пла нин ски ма си ви и вр во ви од 
Швај ца ри ја, има од лич ни ус ло ви и по-
ве ќе мож ност за раз лич ни иска чу ва ња.

 Се ка ко, жел ба ни е во бр зо вре ме 
да по се ти ме и да иска чи ме и не ко ја 
дру га пла ни на во по да леч на др жа ва. 
Во след ни от пер и од ќе ор га ни зи ра ме 
по лес ни ту ри за по ве ќе лу ѓе. Са ка ме 
да се оби де ме да иска чи ме не кој врв 
на Ал пи те. Да ли ќе би де Сло ве ни ја 
или Ав стри ја, швај ца ри ја, тоа по доц-
на ќе се од лу чи. Се ка ко, гру па та тре ба 
да би де под го тве на и да е по го ле ма од 
де вет-де сет лу ѓе, за тоа што се кој си ја 
знае сво ја та об вр ска. До ло ми ти те во 
Ита ли ја се пре крас ни за иска чу ва ње, 
триг лав, Ара тат во тур ци ја. Се пак, 
за тоа е по треб на и по ква ли тет на и 
по до бра опре ма би деј ќи си те тие вр-
во ви се по ви со ки од 4.000 ме три и 
ба ра ат по ве ќе на пор и енер ги ја.  За 
да се ос тва ри та кво не што мо ра да 
се обез бе дат и по ве ќе фи нан сии, но 
сѐ во свое вре ме – оп ти ми стич ки го 
за вр шу ва ат на ши от раз го вор Але ксан-
дар и Де јан. 

сле ди ме и дру ги те тра ди ци о нал ни 
иска чу ва ња ка ко што е ти тов Врв 
на 25 мај, Љу бо тен... не кои пла ни-
нар ски друш тва мис лат де ка ние 
сме тие што им ги кра де ме лу ѓе-
то и не сме во до бри од но си. ние 
са мо са ка ме да афир ми ра ме што 
по ве ќе лу ѓе, не са мо тие што ќе ги 
срет не ме на пла ни на. Има ме пра-
ви ла кои од на пред се на пи ша ни и 
се кој нов член мо ра де тал но да ги 
про чи та и стро го да се при др жу ва 
кон нив. Се га за се га си те се при мер-
ни – низ ше га ко мен ти ра ат на ши те 
со го вор ни ци.

Ве лат де ка  се кој нов на стан си е 
при каз на за се бе и не се по вто ру ва. 
На фејс бук-гру па та од на пред се на-
пи ша ни си те де та ли за ту ра та што 
се ор га ни зи ра - по треб на опре ма, 
хра на, фи нан си ски средс тва, фи-
зич ка под го то вка. За тоа и не мо же 
се ко гаш да ги при фа тат си те што 
са ка ат да дој дат.

По зи тив на енер ги ја,  
актив ност, за ба ва
Актив но сти те за вре ме на ви кенд 
за Але ксан дар се ед но по и на кво 
тро ше ње на енер ги ја та, по и на ков 
спорт, ден ко га цел ден си ан га жи-
ран и ужи ваш во при ро да та.

 го ко ри сти ме се кој ви кенд да ор-
га ни зи ра ме но ва ту ра иска чу ва ње 
на пла ни на. це ли от на стан по ми-
ну ва во друж ба, смеа, за ба ва. Си те 
за ед но функ ци о ни ра ме, за ед но 
де ли ме хра на,опре ма, раз ме ну-
ва ме жи вот ни искус тва. Се слу чу-
ва след ни от ден да не мо же ме да 
функ ци о ни ра ме по ра ди фи зич-
ки от за мор, но два де на по доц-
на ве ќе сме среќ ни, фо ку си ра ни, 
осве же ни и вед наш поч ну ва ме да 
раз мис лу ва ме за след ни от ви кенд 
и за след на ор га ни за ци ја. тоа нѐ 
ис пол ну ва – до пол ни Але ксан дар.

„Ај лав хај кинг -груп Ма се до ни ја“ 
до се га има по ве ќе од 100 ор га ни-
зи ра ни иска чу ва ња на вр во ви. Ми-
на та та го ди на од 52 ви кен да има ле 
ду ри 50 ор га ни зи ра ни иска чу ва ња 
на пла ни на и осво ју ва ње на вр во ви. 
Се слу чу ва на тие ту ри да дој дат и 
по 150 лу ѓе.

 Се кој член во гру па та се фи нан-
си ра од сопс твен џеб. Се слу чу ва 
да до го во ри ме иска чу ва ње на ма-
ке дон ска пла ни на и су ма та што е 

по треб на да е мно гу ма ла. Пат ни те тро-
шо ци ги де ли ме ед на кво, а тие не се по-
ве ќе од 500 де на ри. Има слу чаи ка де што 
ор га ни зи ра ме и па ту ва ња во странс тво со 
пре но ќу ва ње. тоа се ко гаш се слу чу ва во 
пла ни нар ски до мо ви кои од на пред ни се 
до го во ре ни би деј ќи со ло кал ни те пла ни-
нар ски друш тва има ме од лич на со ра бо-
тка и го нај а ву ва ме на ши от пре стој та му. 
За ор га ни за ци ја на та кво не што су ма та е, 
се ка ко, по го лема, но ни ко гаш по ве ќе од 
50 евра. Се га за се га е са мо во окол ни те 
др жа ви би деј ќи не мо же ме фи нан си ски 
да го по кри е ме це ли от на стан. но по се ту-
ва ме и ба њи и кул тур ни зна ме ни то сти кои 
се на о ѓа ат на пла ни на. ед но став но, цел та 
е друж ба со мно гу лу ѓе кои се дру же љу би-
ви и кои са ка ат да иску сат не што но во во 
жи во тот. тоа за се га е од лич но при фа те но 
и број ка та е сѐ по го ле ма – ве ли Де јан.

Ко га ќе стиг неш до цел та  
ги за бо ра ваш си те те шко тии
Гру па та на Але ксан дар и Де јан е актив но 
вклу че на во ор га ни за ци ја на тра ди ци о нал-
но то иска чу ва ње на Го лем Ко раб по по вод 
др жав ни от праз ник 8 Сеп тем ври, ту ра во 
ко ја учес тву ва ат ил јад ни ци љу би те ли на 
при ро да та.

 на пос лед но то иска чу ва ње са мо пре ку 
на ша та ор га ни за ци ја беа вклу че ни по ве-
ќе од 50 лу ѓе иа ко це ла та ор га ни за ци ја 
е на пла ни нар ско то друш тво „Ко раб“. ги 

на планината Стогово, врвот  
Биг Дорок кој е висок 2268 метри 

надморска височина

кањонот камник, планина Пљачковица

Караниколички врв - 2454 мнв,  
Шар Планина
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–  Ало ,брза помош?
–  Да.
–   Донесете ми гајба пиво. 
–  Тоа не е итно.
–  Се гушам.
–  Ок, ќе пратиме кола.
–  Купете и пиво по пат!!!

–  Како се вика кога мислиш 
дека ќе ти ја покачат  
платата?

–  Халуцинација.

–  Убивте шестмина на улица. 
Кое е вашето оправдување?

–  Стрелец сум во хороскоп.

ПоЗлатена БуБашВаБа

Здраво телефанатици. во ред е, сфативме дека сите сте гледале „Златна бубама-
ра“ вчера, нема потреба да се врши жив пренос на „Фејсбук“. Посебно кога един-
ственото интересно вечерта беше специјалната дрвена пеперушка како бубамара 

што вечерта ја носеше Сашко. А и за неа прашав, скапа е, така што...

Да се очекува дека нешто интересно би можеле дечињата од градинката на Жугиќ, 
е исто како да очекуваш дека Ирена Спировска нема да рече: „Спорт, класична 

машка тема“ кога натпреварувач ќе ја одбере таа тема. Поверојатно е дека ванхој-
те или ванхауте или ван Хауте или „аман барем еднаш пратете ни некој со нормал-

но име“, нема да сподели мачка на „твитер“.

како што кога на сите малку ни се потсмачи од тони и во вистински момент беше 
донесен Сашко, и сега е вистинско време да се донесе нов кумановец. Или, зошто 
да не, кумановка. во секој случај, ако веќе секоја година се вртат истите добитни-
ци, барем тоа меѓу нека личи. та, дури и З.З. секоја година се труди повеќе околу 

маските за 1 април. камо да се трудеше така околу програмата.

Малиот брат 

тВтеКа

�  26 февруари 1948 година
 Роден е Ѓорѓи Колозов, 

еден од најпознатите глум-
ци во Македонија. Најзапа-
метен е по неговите извон-
редни толкувања на разни 
типски ликови од народно 
творештво како цар, села-
нец, па дури и како Господ. 
Уживал популарност и во 
македонската дијаспора, во 
Австралија, САД, како и во 
соседните држави на Бал-
канот. Ненадејно почина на 
13 октомври 2003 година, 
на 55-годишна возраст.

�  26 февруари 2004 година
 Македонскиот претседател 

Борис Трајковски, шестчле-
на делегација и двајца пи-
лоти загинаа при уривањето 
на авионот од типот „кин-
гер“ на 15 километри јужно 
од Мостар.

�  27 февруари 1908 година
 Во Битола е формирано е 

работничкото просветно 
друштво „Класно созна-
ние“, кое ги ширело соци-
јалистичките идеи меѓу ра-
бот  ниците.

�  1 март 1913 година
 Во Петроград е објавен и 

издаден Меморандумот за 
независноста на Македонија 
од страна на ополномоште-
ните Македонци, членови на 
Македонското научно-лите-
ратурно другарство во Санкт 
Петербург. Испратен до 
британскиот и до рускиот 
министер за надворешни 
работи, амбасадорите на 
големите сили и објавен во 
европскиот печат.

�  2 март 1942 година
 Близу до Плетвар загинале 

Борка Талески - Црниот и 
Лазо Колевски - Лавски, на-
родни херои на Македонија.

� 2 март 1980 година
 Во Скопје бил формиран 

Факултетот за ликовни 
умет ности.

ВремеплоВ

Имам доволно пари да живеам цел живот, доколку 
умрам наредниот вторник.

Македонски херој - човек што нема земено кредит од 
банка.

Кога жена ќе ти рече „Не сум ти лута“, тоа ти е исто 
како кога забар ќе ти рече „Ништо нема да осетиш“.

Замисли пред 10 години да му покажеше на некој 
цел албум со твои слики од купатило

На крај животот ќе ти даде фискална, за да видиш на 
какви се глупости си го потрошил.
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•	1,5	шолја	брашно

•	2	лажички	прашок	за	печиво

•	1	јајце

•	1	шолја	млеко

•	1	лажичка	екстракт	од	ванила

•	20	мл	вода

# Брашното исејте го во садот за матење. 

# Додајте ги и другите состојки и матете со жица 
додека смесата не се соедини.

# Печете на средна температура по една минута 
од секоја страна.

# Филувајте и сервирајте!

# За декорација може да користите прелив од 
карамела, шумско овошје и листови од бадеми.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

 дебели воздушести 
палачинки




