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ВоВед

Свилен гајтан за специјалната 
обвинителка

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Катастрофалното интервју на Ка-
тица Јанева за јавниот сервис, 
кое крена голема врева во јав-

носта, отвори многу сериозни диле-
ми за капацитетот на специјалната 
и за „новите професионални стан-
дарди“ во МТВ, но, во исто време, 
успеа и да го одвлече вниманието на 
јавноста од двата големи скандалa 
на опозицијата -  очајното интервју 
на Зоран Заев во кое (уште еднаш) 
најави воведување двојазичност на 
целата територија на Македонија и 
физичкиот напад на фотографот на 
„Република“ од партиски војници 
пред седиштето на СДСМ. 

Дали интервјуто со Јанева е дел од 
стратегијата на српските сеачи на 
магла за одвлекување на внима-
нието од лидерот на опозицијата 
со цел спречување на слободниот 
пад на рејтингот на партијата или, 
пак, целта е да се пушти по вода за 
на нејзино место да се назначи некој 
друг од тимот, ќе покаже времето. 
Но, повеќе од јасно е дека одговор-
носта за катастрофалните реакции 
во јавноста не е во „Република“, ниту 
во „свиркачот“, туку во тие што ја 
натераа Јанева (читај наместија) да 
се појави во јавност. Вистинското 
прашање е зошто?

Опозицијата минатата недела се 
најде на жесток удар на јавноста по 
најавата на нејзиниот лидер дека 
планира да воведе двојазичност на 
целата територија. Не послаби кри-
тики доби раководството на СДСМ 
(пред сè од своите симпатизери) от-
како се објави дека се обезбедени 
пет-шест сигурни места на прате-

ничките листи за соросови плате-
ници. Сето ова почна сериозно да се 
одразува на и така слабиот рејтинг 
на партијата, а капак на сѐ беше фи-
зичкиот напад на фотографот на 
„Република“ од партиски војници 
пред штабот на партијата. За овој 
невиден скандал до денес не до-
бивме ниту извинување од „Павел 
Шатев“, ниту информација од МВР 
под раководство на Оливер Спа-
совски за текот на истрагата, ниту 
некаква реакција од „независните“ 
и „професионалните“ новинарски 
здруженија. Опозицијата го третира 
овој настан како да не се случил! 

Во вакви очајни околности за Заев 
и за Соросовите платеници, интер-
вјуто со Катица  Јанева за МТВ им се 
погоди како „кец на десетка“ за да 
го оттргнат од себе притисокот на 
јавноста. Специјалната обвинителка 
е идеалната личност во моментов, 
која може да биде искористена како 
„инстант жртва за повисок интерес“, 
со оглед на фактот дека само таа 
може да има покатастрофален јавен 
настап од Зоран Заев.  

Да бидеме на чисто. Не е тајна дека 
Катица Јанева е далеку под потреб-
ното ниво за вршење на оваа многу 
одговорна функција. Нејзиниот ин-
телектуален и професионален ка-
пацитет одамна се проценети како 
слаби и од јавноста, но и од опози-
цијата и од нивните „надворешни 
пријатели“. Од тие причини, дури 
ѝ беше забрането да се појавува на 
јавни настани речиси од самото ста-
пување на функцијата. Сè досега! 
Зошто? Тој што ѝ наредил на Катица 

да се појави на екран, сигурно, не 
го сменил мислењето за неа преку 
ноќ, ниту, пак, очекувал дека со ова 
интервју обвинителката ќе го подо-
бри рејтингот кај граѓаните. Уште 
помалку дека ќе ги крене професио-
налните стандарди на јавниот сер-
вис. (Особено не со вакво интервју.)

Ако ги исклучиме сите наведени 
причини, се поставува прашањето 
- што очекувале наредбодавците од 
интервјуто со Јанева? 

За да ја имаме целата слика, треба да 
се одгатне уште една дилема – зошто 
главниот и одговорен уредник на 
информативната редакција олку ва-
жно интервју довери на новинар од 
понизок ранг? Да не се лажеме. Уред-
никот многу добро знаел на што ќе 
личи интервју во кое соговорникот 
чита подготвени одговори. При вак-
ва ситуација ниту еден, ама баш ниту 
еден новинар не би сакал да биде од 
другата страна на масата. Освен ако 
не е натеран со сила. Од друга страна, 
ако уредникот, од професионални 
причини, сакал да му помогне на 
соговорникот-тремаџија да не из-
гледа трагикомично и да го спаси од 
јавно бламирање воопшто немало 
да дозволи да биде емитувано или 
ќе побарал повторно да се снима. 
Лицемерно е да ги „фрлиш в оган“ 
и гостинот и помладата колешка, 
а потоа да тврдиш дека интервјуто 
е професионално сработено. Но, со 
оглед на фактот што новинарските 
здруженија и соодветни медиумски 
институции молчат за применетите 
стандарди при снимањето на интер-
вјуто, а реагираат на одлуката на „Ре-

ОпОзициски бараби

публика“ да ја објави немонтираната 
снимка, очекувам во најскоро време, 
врз основа на овој случај, да изработат 
и прирачник по кој ќе се водат нови-
нарите за сите идни интервјуа. Зошто 
да не? Ќе научиме сите по нешто... 

Да не е трагично, ќе биде многу смеш-
но. Обидувајќи се да ја наместат Ја-
нева, се изрезилија сите по ред. За 
неполн месец уредничката на јавниот 

сервис ја исполни својата желба - веќе 
сите зборуваат за нејзината работа. 
И ќе се зборува. Обидувајќи се да го 
скријат нејзиниот срам, Соросовите 
платеници по којзнае кој пат го пока-
жаа целото лицемерство – на истите 
тие што две години се будат и заспи-
ваат со преслушување на нелегално 
прислушувани приватни телефонски 
разговори, одеднаш им стана небит-
на содржината, како изгледа некој, 

како зборува, пишува, чита... Истите 
тие што бараа и поддржува закон за 
„свиркачи“, сега се настрвија на ано-
нимниот извор и на медиумите што ја 
објавија снимката. Ова не им е првпат. 
Колку што е поголем срамот, толку 
се посилни во заканите и навредите. 

Но, на сите овие лајачи, а и на тие 
партиски питбули од штабот на СДСМ 
можам да им порачам дека заканите 
и нападите не само што нема да нè 
исплашат, туку ќе нè охрабрат по-
силно да трагаме по одговори за кои 
сметаме дека се од интерес за јавнос-
та. За сè друго можат да ни плукнат 
под прозорец. 
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АКТУЕЛНОДвоЈазичноСТа КаКо Фаза Кон ПоДелба

Заев ја турка Македонија 
кон федерализација

Ни ту Зо ран За ев не ве ру ва во 
дво ја зич но ста што ја про-
мо ви ра. Овој не гов на стап 

е про дол же ние на ис пол ну ва ње-
то му зич ки жел би на спон зо рот, 
„по ви со ки те од над вор“, ка ко што 
го име ну ва во по ра ки те до Мен-
дух Та чи. Име но, не тре ба да си 
струч њак ка ко ге ни јал ни от Кал 
Лајт ман за да го пре поз на еш За ев 
ко га ла же. Ко га и да се оби дел да 
пре не су ва туѓ став ка ко не гов,  ја 
учи на и зуст при каз на та да де на 
за при мер со ко ја го веж ба ле. И 
таа при каз на за не го ста ну ва ви-
сти на за ко ја се фи кси ра. 

Ко га и да збо ру ва за дво ја зич ни-
от кон цепт, ка ко и за сло бо да та 
и за де мо кра ти ја та, За ев по вто-
ру ва не са мо иста при каз на, ту-
ку и иста ни за ре че ни ци и збо-
ро ви во нив. Исти от збо ро ред 
зна чи са мо ис пран мо зок.

За овие из бо ри „по ви со ки те од 
над вор“ опре де ли ле глав на та 
пла тфор ма на опо зи ци ја та да 
би де пре кро ју ва ње на др жа ва та 
по вер ти ка ла и по хо ри зон та ла и 
оде кот на таа иде ја во јав но ста. 
„По ви со ки те од над вор“ го под-
го тву ва ле За ев што да збо ру ва 
и со ко ја пла тфор ма да на ста пи. 
Ним не им е (бе ше) важ но што 
ќе на пра ви За ев на из бо ри те, 
ту ку ка ков ре зул тат ќе до не се 
овој екс пе ри мент при не кое ид-
но хи по те тич ко ре де фи ни ра ње 
на др жа ва та. Од ѕи вот на овие 
из бо ри, ре ак ци и те на гра ѓа ни-
те по ет нич ка, вер ска, ста рос на, 
обра зов на, по нај раз лич ни пер и-
ме три ќе го из ме рат ре зул та тот 
за овој кон цепт. И тоа им е (бе ше) 
дол го роч но важ но на „по ви со ки-
те“, мно гу по дол го роч но откол ку 
За ев, кој е ве ќе пу штен во сло-
бо ден пад. 

Кон цеп тот за дво ја зич ност, ка ко што го прет ста ву ва За ев, во оп што 
не е на и вен. Ни ту, пак, е не гов, а не е ни екск лу зи вен опи тен за јак 
за тој кон цепт. Дво ја зич но ста е дел од фа зи те кон фе де ра ли за ци ја, 
про ект на „по ви со ки те при ја те ли“ на За ев. Оби дот за од зе ма ње то 
на при ма тот на ма ке дон ски от ја зик пре ку дво ја зич ност трае по дол
го вре ме. Си му ла ци ја та на гер ман ска та ам ба са дор ка Кноц во 2009 
го ди на, бри ше ње то на ма ке дон ски от ја зик во ООН во 2010 го ди на, 
Пред логре зо лу ци ја та на Хо вит во ЕП во 2014 го ди на, па и дво ја
зич ни те прескон фе рен ции во СЈО се са мо дел од на ма лу ва ње на 
зна че ње то на ма ке дон ски от ја зик, фе де ра ли за ци ја и по тоа лес но 
пре и ме ну ва ње на др жа ва та и на на ро дот

Пишува | Наум Стоилковски
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Опит ни за ја чи ња 
По сто јат и дру ги ин ди ции што по ка жу-
ва ат де ка дво ја зич но ста не е ори ги нал-
на из мис ли ца на За ев. На ра ча те ли те на 
кон цеп тот са мо го уви де ле не го ви от 
гра нап-си стем на сфа ќа ње на све тот, 
во кој ја сме сти ле сли ка та за по до бро 
про да ва ње ај вар и кор ни шо ни, ако се 
збо ру ва со ја зи кот на ку пу ва чи те. И 
ток му тој огра ни чен гра нап- све тог-
лед на За ев не му да ва јас на прет ста ва 
што, на ви сти на, пред ла га. Но, из ја ви те 
де ка па три о тиз мот не му при ле га на 
СДСМ, но и искус тво то со СДСМ за лес-
но при фа ќа ње на про ме ни те на име то, 
зна ме то, те ри то ри јал на та по дел ба, 
го на пра ви ја За ев до бра под ло га за 
но ви от че кор на „по ви со ки те“ кон си-
стем ско ре де фи ни ра ње на Ма ке до ни ја.

Не ма ат „по ви со ки те“ вер ба са мо во 
За ев за це ли от опит, тие има ат и друг 
суб јект за те сти ра ње на јав но ста. 
Ин ста ла ци ја та во суд ски от си стем 
од вре ме-на вре ме се акти ви ра дво-
ја зич но пре ку прес- кон фе рен ци и те 
на Фа ти ме Фе таи. На ја ве ни ка ко по-
ве ќе ја зич ни, не со пре вод ту ку со по 
ед на ре че ни ца на друг ја зик, бе ше 
проб ни от ба лон со кој се по ка жа на 
де ло што са кал (тре бал) да ка же За ев 
во ин терв ју то за ко сов ски те ме ди у ми 
ка де што тој на лош анг ли ски ве ли 
де ка тој „не ма проб лем“ де ца та да 
учат ал бан ски. Зар не ко му му вле ва ат 
до вер ба ло ша та те а тар ска прет ста ва 
и актер ски те спо соб но сти на Фе таи 
при неј зи ни те на ста пи? Жи во пис-
на та дра ма тич ност ка ко од ама тер-
ски филм тре ба ше да би де во вед во 
дво ја зич ни от кон цепт, по ли тич ки 
прет ста вен од За ев и од за е ви сти те 
во пре диз бо ри е то.

Се ка ко де ка не ма ни што ло шо во уче-
ње ја зи ци, осо бе но ако тоа ја олес ну ва 
ко му ни ка ци ја та во ми кро сре ди на та во 
ко ја се жи вее. Ме ѓу себ но то уче ње на 

ја зи ци те во Ма ке до ни ја не е но ви на 
од исто ри ски ас пект, да ли би ло ал-
бан ски, тур ски, вла шки, ма ке дон ски. 
Но, тоа е мно гу да ле ку и не ма ни ка ква 
до пир на точ ка со кон цеп тот што ка ко 
„праг ма тич ност“ го на ла га За ев. Тоа 
по ве ќе ли чи на на мет на ти те ја зи ци 
во обра зо ва ни е то под срп ска, бу гар-
ска и грч ка оку па ци ја во пер и о дот на 
бал кан ски те вој ни и на Пр ва та свет ска 
вој на, откол ку на гра де ње до бро со сед-
ско мул ти ет нич ко оп штес тво.

Ја зи кот, иден ти те тот, име то
Це ла та при каз на во оп што не е на ив на 
и за се га во мо мен тот на не приз на ва-
ње то на устав но то име на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја од Гр ци ја, но и од неј зи-
ни те со јуз ни ци во клу бот ЕУ- НАТО 
во це ли на. Име но, на дел од нив не 
им е проб лем би ла те рал но да ни се 
обра ќа ат со Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
но до кол ку тоа во не кој мо мент на 
по ши ро ка сред ба ги „на вре ду ва“ Гр-
ци те, го ко ри стат ФИРОМ во обид да 
на пра ват раз ли ка со „те ри то ри ја та 
на Гр ци ја со исто име“.  Проб ле мот со 
име то за Гр ци ја е дла бо ко по вр зан 
со кул тур ни от иден ти тет, кој, пак, га-
ран ти ра по себ ност на Ма ке до не цот. 
Ако ма ке дон ски от ја зик во Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја ја за гу би по зи ци ја та 
и се изед на чи (са мо) со ал бан ски от 
ја зик, то гаш би се за гу би ло и ме сто то 
и уло га та на кул тур на та по себ ност на 
Ма ке дон ци те во Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја. Осо бе но во ре ги ста рот на ООН. 
За по тсе ту ва ње, во 2010 го ди на бе ше 
направена измена во регистарот на 
ООН, па по ма ке дон ска ре ак ци ја бе ше 
„ис пра ве на гре шка та“ во де лот што се 
од не су ва на ма ке дон ски от ја зик. Ме-
сто „Macedonian – ма ке дон ски“, бе ше 
вмет на та фор му ла ци ја та ма ке дон ски, 
а во за гра да бе ше на ве де но де ка се ра-
бо ти за ја зик на ФИРОМ. Ис пра вка та 
се слу чи еден ден по из ви ну ва ње то 
на ге не рал ни от се кре тар на ОН, Бан 

Ки Мун, и по не го во то ве ту ва ње де ка 
гре шка та ќе би де ис пра ве на. 

И Ри чард Хо вит, уште еден до ка жан 
при ја тел на СДСМ, се оби де да чеп ка ње 
во Уста вот во од нос на офи ци јал ни от 
ја зик. На по че то кот на 2014 го ди на 
пред ло жи Ре зо лу ци ја за на пре до кот 
на Ма ке до ни ја во ко ја пр во го из бри ша 
ма ке дон ски от ја зик, а по тоа се оби де 
да вмет не дво ја зич ност, пре ку за гри-
же ност за, на вод но, по сто е ње не ка ков 
вид ул тра на ци о на ли зам, па от ту ка и 
важ но ста за про мо ви ра ње инк лу зив но 
дво ја зич но обра зо ва ние и дво ја зич-
ност во це ли на. Еден ден по тоа, исто 
ка ко и За ев, се об јас ну ва ше де ка не бил 
раз бран или би ло ло шо тол ку ва но.

Дво ја зич но ста - фа за кон 
 фе де ра ли за ци ја та 
Не тре ба да се ба ра дла бо ко во исто-
ри ја та за да се ви ди де ка ва кви те „про-
е кти“ ка ко про бен ба лон се пу штаа 
од вре ме-на вре ме. Во март 2009 го-
ди на, гер ман ска та ам ба са дор ка Ур-
ли ке Ма ри ја Шулц пред сту ден ти те 
од Пе да го шки от фа кул тет се из ле та 
со пла тфор ма та де ка Ма ке до ни ја во 
ЕУ ќе вле зе ка ко „Се вер на“, а Ма ке дон-
ци те ќе го учат ал бан ски от ја зик уште 
од гра дин ки те.

Во 2020 го ди на ќе би де те член ка на 
ЕУ. Ќе има те но во име – Се вер на Ма-
ке до ни ја. Вла да та ќе би де со ста ве на 
од пар ти ја со име Но ва ма ке дон ска 
пар ти ја, во ко ја чле но ви се Ал бан ци и 
Ма ке дон ци. Ал бан ско то на се ле ние ќе 
го збо ру ва ма ке дон ски от ја зик, што е 
слу чај и де не ска, а Ма ке дон ци те ќе го 
збо ру ва ат ал бан ски от ја зик, кој ќе го 
учат уште од дет ски гра дин ки. Мис лам 
де ка ова е уба ва ви зи ја за зем ја та. Не 
е не ре ал на, не е уто пи ја. Мо же да се 
на пра ви и пред 2020 го ди на ако се 
ра бо ти на по ли тич ки план – из ја ви 
Кноц, ко ја по тоа, исто та ка, се до об јас-

ну ва ше де ка се ра бо ти за „си му ла ци ја“ 
во ко ја учес тву ва ле „мла ди лу ѓе од 
ал бан ски от дел на Ма ке до ни ја и од 
ма ке дон ски от дел на Ма ке до ни ја…“.

Тоа што се га За ев го прет ста ву ва ка ко 
„праг ма ти чен“ кон цепт прет по ста ву ва 
из ме ни во Уста вот што во де кем ври 
ла ни про из ле зе по ана ли за та на Рам-
ков ни от до го вор во ре жи ја на Пи тер 
Фејт. От це пе ни те ду ов ци - Уни те ти, 
уште еден од парт не ри те на  За ев, по-
тоа ја пре не соа „пре по ра ка та“ ка ко 
ба ра ње за „за кон за ја зи ци те со кој ќе 
се до об јас ни зна че ње то на аманд ма-
нот 5 на чле нот 7 од Уста вот, со што 
ал бан ски от ја зик ќе би де по твр ден 
за офи ци ја лен ја зик во Ма ке до ни ја“. 

„Ре пуб ли ка“ ве ќе пи шу ва ше за фа зи те 
по кои би те чел про е ктот за фе де ра ли-
за ци ја на Ма ке до ни ја, кој би тре ба ло 
да оп фа ти три фа зи. Со пр ва та фа за е 
оп фа те на зго ле ме на упо тре ба на ал-
бан ски от ја зик ка ко офи ци ја лен ја зик 
во ин сти ту ци и те, но и по дел ба по фе-
де рал ни еди ни ци, кан то ни, од нос но 
раз ви ва ње на оп шти ни те во „по на пре-
ден си стем на са мо у пра ву ва ње“. Со вто-

ра та фа за се во ве ду ва дво ја зич ност на 
це ла та те ри то ри ја на др жа ва та, а при 
„по дел ба на ко ла чот на вла ста“ ве те ни 
се функ ции ка ко пре тсе да тел на Со-
бра ни е то, пре ми ер или пре тсе да тел 
на др жа ва та на пар ти и те на Ал бан ци те 
во Ма ке до ни ја. Во оваа фа за би тре ба-
ло да се од ви ва и  ад ми ни стра тив но 
по вр зу ва ње на фе де рал ни те еди ни ци 
фор ми ра ни во пр ва та фа за. Тре та та фа-
за би зна че ло са мо фор ма ли зи ра ње на 
фе де ра ли за ци ја та на др жа ва та. Спо ред 
ве ту ва ње то на За ев до не го ви те со ра-
бот ни ци, ид на та фе де ра ли за ци ја на 
др жа ва та, за чи е што име до пол ни тел но 
ќе се одре ду ва суд би на та, етап но ќе би 
се од ви ва ла во след ни те не кол ку го ди-
ни. До кол ку се реализира кон цеп тот со 
кој се га се на ста пу ва, се ко ја ре ак ци ја 
от пос ле би за вр ши ла ка ко и кам па ња-
та за те ри то ри јал на та пре рас пре дел-

АКТУЕЛНО
ба и те за та де ка „не кои пра ша ња не 
зас лу жу ва ат од го вор“. Пос ле ди ци те 
се чув ству ва ат де нес.

Не е тај на де ка За ев им ве тил ре де фи-
ни ра ње на др жа ва та на ал бан ски те 
ра ди ка ли, на Бе са и на пред вод ни кот 
на ра ди кал ни те ал бан ски исе ле ни ци. 
Тој збо ру ва за дво на ци о на лен иден-
ти тет уште во пр во то (и пос лед но) 
ин терв ју да де но за „Ре пуб ли ка“. Иа ко 
пар ти ја та се оби де тој став да го при-
крие ка ко пос ле ди ца на стру мич ка та 
„гра ма ти ка“, не го ви те че ко ри не оста-
ва ат про стор за сом неж. 

Оби ди те за обез ли чу ва ње на Ма ке до-
не цот пре ку ури ва ње на уни тар ни от 
ка ра ктер на зем ја та до се га беа ус пеш-
но спре чу ва ни по ра ди цвр сти на та на 
„кич ма та“. До кол ку во Ре ги ста рот на 
ООН, ка де што се со др жа ни ос нов ни те 
по да то ци за се ко ја член ка во свет ска та 
ор га ни за ци ја,  до бро вол но во гра фа та 
ја зик се сме ни при да вка та „ма ке дон-
ски“, пер и о дот ко га Ма ке дон ци те ка ко 
на род и кул ту ра „до бро вол но“ ќе би-
дат из бри ша ни од пла не та та Зем ја ќе 
би де пре кра ток. �



„Читањето е храна, но и фитнес за мо-
зокот“, велат светските стручњаци. 
Катица Јанева, пак, очигледно, тоа си 
го сфатила буквално, па чита и среде 
интервју. СЈО достоинствено ја одбеле-
жи годишнината од постоењето. Не со 
огномет, туку со вода. На јубилејот, Јане-
ва, очигледно, вљубена во „Титаник“ го 
потопи тимот со гостувањето во МТВ. 
Пред седум месеци го отворија првиот 
случај, а по сите глупости што ги напра-
вија СДСМ и СЈО во меѓувреме, ретко кој 
веќе и се сеќава за што воопшто и се 
работеше во „Титаник“ на Јанева, толку 
посакуваниот за оправдување на дузи-
ната порази - изборни нерегуларности, 
кои исчезнаа заедно со 500 илјади фан-
томи на СДСМ. Го потопи, ама заедно со 
професионалците. Сепак, од неа никој, 
реално, ништо не ни очекуваше. Денот 
по утрото се познава, а нејзиното прво 
интервју за „24 вести“ беше помала ка-
тастрофа само затоа што немаше што 
да каже, освен дека почнува со работа. 
Тогаш, реално, и одговорите беа целосно 
засенети од изборот на тантела, накит 
и маскара. Сега, изгледот и не беше тол-
ку лош, иако за „супер“ - стилистот би 
требало да биде магионичар. Ова беше 
максимумот. Можеби и во МТВ ќе по-
минеше подобро ако беше со стариот 
имиџ, вака сите ја слушаа што зборува. 

Или, поточно – што чита... А што чита 
Јанева? Во МТВ нечии одговори на на-
рачани „пенал-прашања“, а во слободно 
време истите тие очила, најверојатно, 
ги употребува за „тешката“ литерату-
ра  на Загорка и на Миријам зачинета 
со „Слободен печат“ и со „Коза ностра...“ 
Со „Титаник“, пак, емотивно ја поврзува 
првото вработување и неговата премиера 
во Македонија во далечната 1998 година, 
истата таа година кога Јанева по седум 
години студирање со просек 6,24, по исто 
толку години пауза положила правосуден 
испит, за по две години да се вработи 
за првпат во гевгелискиот суд. Па како 
да не биде приврзана со филмот на кој 
заминала со, веројатно, првата плата?

ИНИЦИЈАТИВА: СДСМ ДА ПЛАТИ ОЧЕН 
ЛЕКАР И ОРАТОРСТВО ЗА КАТИЦА
За волја на вистината, поведени од ми-
натото искуство, никој не ни очекуваше 
некакво откровение од неа во МТВ, иако 
не толку потпросечно. Поголемата штета 
настана кога заедно со Катица, како кола-
терална штета на обидот за исправањето 
на нејзиниот катастрофален настап, на 
голема врата со неа потона и митот за 
„професионализмот“ на СДСМ. Сказна 
што ја кажуваат веќе една деценија и со 
која ги успиваат своите симпатизери. 
Секако, следува по прикаската за ви-
тезот дон Заев, кој качен на коњот Веру-

шевски (социјалдемократското име за 
Росинант) со „бомби“ место со копје се 
борел со зградата и со власта на Илин-
денска б.б., која му се присторувала во 
режим. Вистинскиот проблем не е што 
во Струмица нема ветерници, туку што 
Катица беше последната надеж, а таа ги 
„закопа“ уште подлабоко. Сега, повтор-
но ќе треба да се коленичи пред Бејли, 
Гарет и сефте пред Жбогар...

Како и да е, никој не може да ѝ забележи 
на оригиналноста. Благодарение на до-
сетливоста и на итроштината на Јанева 
и на професионалците на СДСМ од МТВ, 
првпат видовме како соговорник ги чита 
одговорите на прашања на интервју.  На 
немонтираниот материјал и си се пожа-
ли со „ништо не читам“, токму кога 
заглави со одговорот за „Пуч“. И додека 
таа со монтипајтоновскиот пристап на 
интервјуто стануваше ѕвезда и прикажа 
одлична пародија на јавен обвинител, 
настрана специјален, истовремено ги 
уништи и победи „бомбите“. Не само 
со сопствената недоветност, туку и со 
гледаноста. „Кликовите“ на нејзините 
видеа од интервјуто во МТВ, кое стана 
инстант антологиски пример за сите 
сегашни и идни генерации новинари во 
Македонија, набрзина ги урна сите ре-
корди на гледаност на „Јутјуб“ оставајќи 
ги далеку зад себе смешните „бројки од 
гледањето“ на „бомбите“ поради кои 

и нејзиното СЈО и постои. Ви текнува на 
прикаската за доктор Франкенштајн и не-
говото чудовиште...

НЕДОВЕТНОСТА НА КАТИЦА 
ГО УНИШТИ МИТОТ ЗА  
ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ НА СДСМ
Доколку кај некого постоеше и 
трошка надеж за квалитетите 
на СЈО и за професионализмот 
на новинарите на СДСМ, Јанева 
ја уништи за десетина секунди 
гледање. За повеќе требаше 
силен стомак. За издржување 
на смеењето што следува... 
И додека веста дека сними-
ла „мега-интервју“ за МТВ ги смрачи и 
онерасположи лицата на „Телма“ и на „24 
вести“, веќе првата минута од помпезно 
најавуваниот и толку долго подготвуван 
разговор ја омекна фацијалната експре-
сија на намуртените браќа професио-
налци, кои тажеа по ексклузивноста, па 
набргу извикаа „Пу-пу-пу“, среќни што не 
ја добиле честа.

Катица „беше брилијантна“ и во монти-
раните 10 минути од интервјуто, кое ре-
ално траеше 18 минути и 15 секунди, но 
дамката, таа најголемата и најжестоката, 
падна врз МТВ или, подобро кажано, врз 
социјалдемократските „професионалци“, 
кои ги разобличија сите свои побратими за 
кои, демек, барем деклатативно, се залага 
партијата. Единствени што одиграа чесно 
беа новинарката што го водеше разговорот 
и снимателите што го овековечија. Па и 
монтажерите морале да сечат таму каде 
што сакале уредниците од Павел Шатев. 
Или уредникот. За жал, по снимениот ма-
теријал, по маката со трет обид за старт 

на Катица, преснимувањето одговори 
и додавањето еден, на кој заборавиле, 
следувала најтешката, најпрофесионална 
битка. Мачно, исцрпувачко, макотрпно 
и долго монтирање, касапење, сечење, 
лепење и прелепување. А за кажаното 
од Катица да ти немало лек, ниту мон-
тажа. „Титаник“, веројатно, го монтира-
ле помалку време. Тој на Камерон, не од 
монтажата на Катица во СЈО. Така, сета 
бламажа излезе залудна, а митот за про-
фесионалците замина во историјата.

Првото прашање што ви паѓа на ум е кому 
му било потешко? На професионалните 
уредници и монтажерите во МТВ, кои 
морале да се борат со недоветноста на 
специјалната или, сепак, потешко ѝ било 
на Катица. Замислете само колку време 
потрошила кутрата на обмислувањето, 
консултирање на правните учебници, 
кои, очигледно, не ѝ се силната страна и 
„куцањето“ на  „китабот“ со одговори, кој 
беше пред неа. Камерите беа сведоци на 
очигледното – било вложено многу труд, 
крвава пот паднала во пишувањето на 

многуте страници на А4 формат, настрана 
болдирани и одвоени прашања од одго-
вори, за да не се збуни и да не ги прочита 
прашањата, нели. Не ѝ било лесно на Ка-
тица, но колку и да вежбала во станот што 
ѝ го плаќа државата (покрај два нејзини, 
нови и луксузни , ама од само 68 и 72 
квадратни метри во центарот на Скопје) 
или во СЈО, специјалната обвинителка 
не сметала на моментот на сопствената 
кратковидост. Да, ја издадоа очилата и 
тоа особено во монтираното интервју од 
МТВ, каде што кога почнува да одговара 

ги нема, а по инсертите ги вади. Со 
свој став излезе и опозициски на-
строената проф. д-р Билјана Ванков-
ска, која како секогаш, помалку само-
бендисано, но искрено си напиша: 
„... Секој професор низ годините 
развива способност веќе по првите 
една-две минути од усниот испит 
да оцени не само дали студентот 
научил или не, туку и колкави му 
се интелектуалните способности. 
Мојот став за оваа жена е ист како 
и пред една година: и тогаш и сега 
оценувам дека таа има интелекту-
ална, ама и професионална инсу-
фициенција!“

ТРКАЛОТО СЕ ВРТИ: СДСМ  
СО СВОИ „СВИРКАЧИ“ ПО ГЛАВА
Февруари 2015 година, Заев излезе 
со своите „бомби“. Ги „пукаше“ некол-
ку месеци, сѐ до Пржино. Од стартот 
на небулозните прислушувани раз-
говори, кои се покажаа петардоидни 
ќор-фишеци и класична монтажа 
(многу слична на таа социјалдемо-
кратска монтажа на МТВ со Катица) 
за што сведочат и резултатите на СЈО 
по цела една година истрага, па сѐ 
досега СДСМ преку своите медиуми 
и „експерти“, цело време се повику-
ваше и правдаше на една „финта“: 
демек не е битен начинот на кој 
разговорите дошле до нив, битно е 
што содржеле?! Па така, една и пол 
година се изнаслушавме дузина глу-
пости за „свиркачи“ (whistleblowers) 
за кои, меѓу другото, вашиот автор 
посетуваше обемен курс во Холан-
дија. Е сега, освен главниот проблем 
што никаде во светот разузнавач не 
може да биде „свиркач“ и не треба 
да има никаква корист од тоа што 
ќе го открие или „свирне“ (освен во 
Македонија), СДСМ сега се удри со 
сопствен камен по глава. Истите тие 
што објавувањето на интимата на 
стотици лица го правдаа со јавниот 
интерес и од „свиркачите“  правеа 
икони, сега под дрво и под камен го 
бараат „свиркачот“ што го обелодени 
целото, немонтирано интервју на Ја-
нева. Замислете, од јавен интерес е да 
слушате монтирани приватни разго-
вори на новинари и на политичари, 
а да видите какви се немонтираните 
глупости на специјалната обвини-
телка, која потроши пет милиони 
евра за една година, наши пари, тоа 
не е јавен интерес, туку страшен 
грев?! Веднаш по обелоденувањето 
на срамот, МТВ објави заканувачко 
соопштение: „ве известуваме дека 
во согласност со правилниците за 
работа во јавниот сервис, за сите

Доколку кај некого постоеше и трошка надеж за 
квалитетите на СЈО и за професионализмот на 
новинарите на СДСМ, Јанева ја уништи по десетина 
секунди гледање. За повеќе требаше силен стомак. 
За издржување на смеењето што следува... Но 
Катица си е Катица, сега, сепак, беа брилијантни 
„професионалците“ на СДСМ, кои се закопаа со 
монтажата. Сечи, лепи, разубавувај  тоа ли се 
стандардите што ни недостигаат? А за сиот срам во 
МТВ ќе одговара „свиркачот“, човекот што на јавноста 
ѝ го овозможи целото, немонтирано интервју со сите 
глупости на Јанева?! Па, нели, СДСМ една и пол 
година се бори за правата на „свиркачите“ што им ги 
дадоа „бомбите“? Нели беше битна содржината, а не 
изворот? Како „професионално“ ви одговара, нели...

воведе специјални

анализа

Пишува | Љупчо Цветановски

Ќе Го зашТиТи ли СЈо „СвирКачоТ“?

стандарди за Катица
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Ма ке дон ска та из бор на ра-
вен ка е не поз на та са мо 
во де лот за раз ли ка та 

ме ѓу по бед ни кот и вто роп ла-
си ра на та пар ти ја, не што што 
е ка ра кте ри сти ка на си те из-
бор ни цик лу си од 2008 го ди-
на на ва му и, пред сѐ, во од нос 
на по стиз бор но то сце на рио. 
Ре чи си е си гур но де ка по ра зе-
ни от, кој спо ред си те ана ли зи 
ќе би де СДСМ, не ма мир но да 
го при фа ти ре зул та тот, што 
не кол ку па ти бе ше по ра ча но 
и од опо зи ци ски те акти ви сти. 
Про мо ви рај ќи го мо то то „Ако 
по бе ди ме, из бо ри те се фер, 
ако за гу би ме, ре зул та ти те се 
фал си фи ку ва ни“, опо зи ци-
ја та јас но ни по ра ча де ка во 
Ма ке до ни ја под при ти сок на 
стран ци те ќе се одр жат из бо-
ри, но тие не се га ран ци ја за 
за вр шу ва ње на кри за та.  

За тоа, ако стран ци те на ви сти-
на са ка ат ста бил на и прос пе-
ри тет на Ма ке до ни ја ко ја ќе 
оди на пред без да заг ла ву ва 
во кал на се кои 6 ме се ци, мо ра 
да ини ци ра ат уште еден до го-
вор. Да ли ќе би де пот пи шан 
во Пр жи но, на Вод но или во 
Стру ми ца во оп што не е важ но. 
Нај важ но е си те пар тии да се 

об вр зат да ги при фа тат из бор-
ни те ре зул та ти и да поч нат да 
ра бо тат на ста би ли зи ра ње на 
со стој би те. Пред сѐ, стран ци те 
мо ра да ини ци ра ат ме ха низ ми 
со кои ќе се спре чи по ра зе ни-
от да про дол жи да ја де ста би-
ли зи ра др жа ва та со бло ка да 
на ин сти ту ци и те, бој кот на 
пар ла мен тот и улич на де мо-
кра ти ја. До кол ку не се слу чи 
тоа, ком би на ци ја та од но ви 
че ти ри го ди ни во опо зи ци ја 
и три ум фа лиз мот кај по бед ни-
кот мо же да до ве де до тен зи ја 
ка ква што не ма ло до се га. Ма-
ке до ни ја по кри за та што поч-
на со „цр ни от по не дел ник“, а 
кул ми ни ра ше со „бом би те“, 
ед но став но, ве ќе не мо же да 
си го доз во ли тоа. 

Об је ктив но, под го тву ва ње то 
али би за по ра зот е ло ги чен 
ре дос лед на окол но сти те на 
„Па вел Ша тев“ за тоа што и на 
мно гу по сил ни и по ор га ни зи-
ра ни пар тии од СДСМ ќе им 
би де те шко да на пра ват дра ма-
ти чен че кор на пред од бле ди-
те из бор ни ре зул та ти со кои се 
со о чу ва ат од 2006 го ди на. Во 
зем ја ка ко Ма ке до ни ја, во ко-
ја во овие 25 го ди ни нај го лем 
дел од лу ѓе то се по де ле ни на 

Поразот на 
СДСМ е сигурен, 
прашањето е  
дали кризата  
ќе продолжи?
На око лу 80 де на пред нај но ви те, че твр
ти по ред, пред вре ме ни из бо ри глав но то 
пра ша ње и цен трал на та не из вес ност кај 
гра ѓа ни те не се од не су ва ат на по бед
ни кот од на род но то из јас ну ва ње, ту ку 
на мож но сти те од но ва кри за по не го. И 
од не су ва ње то на стран ци те (про рет чи ја 
отво ре ни те на па ди про тив ВМРОДПМНЕ 
зна еј ќи де ка ќе тре ба да со ра бо ту ва ат 
со ста роно ва та вла да), и од не су ва ње то 
на опо зи ци ја та (на ма ле ни се по бед нич
ки те воск ли ци, за ка ни те и енер ги ја ка ква 
што има ше по лан ски те „бом би“ и про
те сти те), и на ма лу ва ње то на омра за та на 
ули ца и на со ци јал ни те мре жи (ко ја ла ни 
мо же ше да до ве де до кр во про ле ва ње) 
по ка жу ва ат де ка на си те им е јас но кој ќе 
по бе ди на 11 де кем ври

Пишува | Го ран Мо ми ро ски

По неколкуте првични 
прес-конференции на кои 
имавме можност да ги видиме стручните и ораторски 
вештини на специјалната, вели аналитичарот Алексан-
дар Пандов, за жал на македонската јавност, сите ние 
бевме казнети со тоа што нејзиниот светол лик имавме 
можност да го гледаме само преку стари снимки.

ПАНДОВ: Претпоставувам, тоа беше така затоа што 
Катица Јанева и нејзиниот тим, понесени од об-
винувањата на СДСМ за непрофесионалност и за 
пристрасност во медиумите, поверувале дека тоа што 
Катица изгледа како неписмен кловн е само неструч-
ност на снимателите, новинарите и на медиумските 
куќи во кои работат, а не поради самата Јанева. За 
среќа, работите се сменија. На чело на МТВ,  како 
уредник на информативната програма на нацио-
налната телевизија дојде стар и проверен кадар на 
СДСМ, Санта Аргирова. СДСМ преку уредничкава 
требаше да ѝ покаже на македонската јавност што 
значат зборовите професионално, вистинито и ба-
лансирано информирање. И како што секој нормален 
човек очекуваше, го видовме токму спротивното. 
Преку последното интервју на Катица на национал-
ната МТВ, го видовме тоа што, претпоставувам, не 
може да се види ни во Северна Кореја.

Интервју на кое човек не знае дали да се смее или 
дали да плаче. Ако го тргнеме настрана податокот 
дека на женава ѝ требаа неколку повторени почето-
ци, просто не е за верување дека Катица нема поим 
и ги нема в глава основните информации за случајот 
„Пуч“. Истата што зема по 200.000 денари секој месец 
од нас за да го реши тој случај, треба и во четири 
наутро да го знае предметот напамет. И покрај тоа 
што веќе ги знаела прашањата и одговорите на нив 
и ѝ биле напишани и стокмени во папка пред неа, 
кутрата, мораше да ги чита по што не можеше да ги 
запамети. А, барем да знае да чита!? Срамота.

И сите ние сега треба да очекуваме дека оваа инте-
лектуално забавена жена ќе излезе пред македон-
скиот суд и во име на нас граѓаните ќе ги обвинува 
и ќе ги обвини Заев, Верушевски и другите бандити 
што се обвинети за шпионажа и за уцена на високи 
државни претставници. Катица ли е обвинителот 
што ќе влезе во костец со овие хохштаплери и со 
нивните адвокати? А само да потсетам. Македонија 
веќе две години се наоѓа во најтешката политичка 
криза, токму поради овие ликови. Вака ли СДСМ 
го замислува професионализмот во правосудниот 
систем и новинарството? Па, нели, специјалнава 
е независна обвинителка? Како тоа и се дозволува 
да доаѓа со папка во која си ги има напишано и пра-
шањата и одговорите? СЈО и МТВ се на сите граѓани 
на Македонија затоа што тие се финансираат со наши 
пари, а не се сопственост на СДСМ, па нивните две 
перјаници Санта Аргирова и Катица Јанева си играат 
со тие институции - едната обвинителка, другата 
новинарство. Тие две да имаа основно воспитување 
и барем трошка срам веднаш ќе поднесеа оставки. 
Вака на сите ни останува да ги трпиме до 11 декем-
ври на кој референдумски треба да излеземе и да 
ставиме крај на цел овој циркус.

ПАНДОВ: ЈАНЕВА И 
АРГИРОВА СИ ИГРААТ 
ОБВИНИТЕЛКА И 
НОВИНАРКА

анализа
направени прекршоци ќе биде по-
ведена дисциплинска постапка, со 
цел утврдување на одговорноста“. 
Да, секоја чест, МТВ ревносно ќе го 
казни вработениот што го пуштил не-
монтираното интервју до „Република“, 
но нема да го казни тој што ѝ ги дал 
прашањата на Јанева или уредникот 
што се намачил со макотрпна мон-
тажа да го извади најдоброто од неа. 
Пред да го објавиме немонтираното, 
„Пресс 24“ излезе со информација 
дека главна причина за патетично 
монтираното интервју на Јанева е 
фактот што таа немала поим за што 
се обвинуваат обвинетите во „Пуч“, 
па затоа главниот уредник на МТВ, 
Санта Аргирова, го премонтирала и 
искасапила, го инсертирала и скрати-
ла за половина. Тогаш и ја побаравме 
Аргирова, која кусо и иронично ни 
одговори: „не сум го направила тоа!“

Како и да е, следуваше објавувањето 
на „Република“ на целото, немонтира-
но интервју, на кое јасно се гледа дека 
специјалната обвинителка трипати го 
преснимува почетокот, токму поради 
непознавањето и недочитувањето 
за истиот тој „Пуч“. Ќе речете трема, 
но досега не сме виделе дека некој 
лошо чита поради трема, освен, мо-
жеби, ако е почетник-презентер на 
вести или прваче. Катица се насмеа, 
си призна дека не може да го прочита 
напишаното (а, според познавачите на 
ораторството и на презентирањето, 
тоа најтешко ви оди кога е напишано 
од некого, т.е. не е во ваш стил, од-
носно напишано од вас, нели) и про-
должи да си чита во сите прашања 
што следуваа. Обидот на МТВ и на 
„новопечените“ уредници да напра-
ват „нешто од ништо“, или обвинител 
од Катица, се покажа како урнебесна 
грешка, за која никој нема да одговара, 
но, тој што ја обелодени вистината 
за Катица, најверојатно ќе го загуби 
работното место. Зборуваме за јавен 
сервис, кој го плаќаме сите и кој СДСМ 
го обвинуваше за вести „монтирани“ 
про ВМРО-ДПМНЕ, а тие во првиот 
месец од „владеењето“ со национал-
ниот дифузер претераа со пуштањето 
на СДСМ пред владејачката партија 
(мониторинг на АВМУ), за редењето 
и изборот на темите во вестите и да 
не зборуваме, а сега се закопаа со на-
местеното, премонтирано интервју со 
Јанева. На крајот, единствена жртва на 
глупоста на СДСМ, чијшто предлог е 
Јанева, ќе излезе доблесниот врабо-
тен, кој ѝ овозможи на јавноста, која 
ја плаќа телевизијата, да види како, 
навистина, се одвивало интервјуто, 

небаре тоа е некаква професионална 
тајна. Да, во приватен, комерцијален 
медиум, кој живее од реклами. Во на-
ционален дифузер, никако. Главното 
прашање што се поставува е: Што до-
колку Јанева одеше во живо на МТВ? 
Немало шанси. Познавајќи ја својата 
обвинителка, СДСМ, најверојатно, сил-
но одмавнал со главата, остро вратил 
и пресекол со – „нема шанси во живо 
луѓе, снимај и монтирај, сечи, ама 
остро...“ Настрана сеирот на цела 
Македонија и барањето став од сите 
медиуми, замислете го притисокот 
врз нивната избраничка во МТВ од 
самата партија, која сега се чувствува 
поразена, изиграна и навредена. При-
тоа забораваат дека главната причина 
за курцшлусот е нивната Катица Ја-
нева, која не може да ја измонтираат 
и „средат“ ниту Спилберг, Камерон и 
Скорсезе заедно...

ПРИДОБИВКИТЕ ОД ШОУТО  
НА КАТИЦА

Сепак, од недоветноста на Катица 
и на уредниците на МТВ произле-
зе една добра работа. Факт е дека 
националниот сервис има, или би 
требало да има, сериозна улога во 
образувањето на нацијата. Токму 
затоа, најнова иницијатива на со-
цијалните мрежи е на државно ниво 
во градинките (за основно би било 
прелесно) барем еднаш годишно 
да се одржува натпревар во читање 
на македонски јазик. Натпреварот 
би го носел името „Катица Јанева“, 
а децата би ги читале нејзините 
одговори од интервјуто на МТВ. 
Победникот меѓу дечињата би до-
бил награда во висина на сегашната 
плата на Јанева (околу 3.000 евра). 
Последните информации велат дека 
иницијативата била напишана и 
подготвена да влезе во Собрание. 
Проблем направил СДСМ. Не пора-
ди името на иницијативата. Барале 
истите услови да важат и за натпре-
вари за читање на албански јазик. 
Шилегов презел обврска за превод 
на одговорите на Јанева од МТВ. И 
така веќе ги имал... 
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 КОЛУМНА
по ли тич ка ос но ва, на ви сти на е 
те шко да се освои сим па ти ја та 
на не ко ја по го ле ма ка те го ри ја 
гра ѓа ни. Ако се ана ли зи ра бро јот 
на не о пре де ле ни те, ќе се дој де 
до број ка од око лу 100 ил ја ди 
лу ѓе што се во дат ка ко не о пре-
де ле ни пред из бо ри те, а кои ре-
ал но из ле гу ва ат на гла са ње. Таа 
број ка не мо же да го про ме ни 
од но сот на си ли те ме ѓу две те 
нај го ле ми по ли тич ки пар тии 
и по ра ди тоа што таа не гла са 
иск лу чи во за ед на пар ти ја, ка ко 
што нѐ убе ду ва ат екс пер ти те на 
опо зи ци ја та пред се кој из бо рен 
цик лус. Во Ма ке до ни ја не ва жи 
пра ви ло то спо ред кое тие што 
мол чат пред из бо ри гла са ат за 

опо зи ци ја, на про тив, спо ред пос-
лед ни те из бо ри, по го лем дел од 
таа ка те го ри ја гра ѓа ни гла са ле 
за ВМРО-ДПМНЕ. 

Ли де рот на СДСМ го знае овој 
тренд и за тоа се оби ду ва да го 
сме ни те кот на исто ри ја та и на 
по ли тич ка та пра кти ка со ан-
гаж ман кај единс тве на та гру-
па што има ка ква би ло моќ за 
да му по мог не во би тка та со 
ВМРО-ДПМНЕ. Трг на по умот 
на срп ски те стра те зи и вле зе 
во ри зич на би тка за ал бан ски 
гла со ви за ко ја и ма ал ски те ама-
тер ски по ли ти ча ри ќе ви ка жат 
де ка е од на пред за гу бе на би тка. 
Ако За ев са ка да на пра ви ре во-
лу ци ја во по ли тич ка та исто ри ја, 
оби дот да да де кон це сии на ал-
бан ски те гла са чи со те зи те за 
дво ја зич ност му е на ме сто, мо же 
да би де пр ви от што тр гу вал со 
устав на ка те го ри ја за да до бие 
под др шка. Но, освен во не го ва та 
кра тка би о гра фи ја ка де што ќе 

мо же да на пи ше де ка се оби дел 
де ца та Ал бан чи ња што учат сол-
феж во При леп и во Стру ми ца да 
мо жат да ги пи шу ва ат но ти те на 
ал бан ски ја зик, ќе не ма ме сто за 
по ли тич ки ус пех. 

На су нет си те, гла со ви 
са мо за на ши те 
На За ев тре ба да му е со вр ше-
но јас но де ка, освен ако не ма 
кон кре тен до го вор ме ѓу две 
по ли тич ки пар тии во кој дел 
од тр го ви ја та се гла со ви те на 
пар ти ски те чле но ви, а не обич-
ни те гра ѓа ни, во Ма ке до ни ја не 
се слу чи ло Ал ба нец да гла са за 
ма ке дон ски по ли тич ки суб јект. 
Во обрат ни от пра вец има ло са мо 
еден зна ча ен при мер во кој Ма-
ке дон ци те, по ве де ни од сла тко-
ре чи во ста и од пре фи не то ста, 
во 2009 го ди на гла саа за Имер 
Сел ма ни на из бо ри те за пре тсе-
да тел, но отка ко се ви де де ка 
Сел ма ни поч на да ко ке ти ра со 

на ци о на ли стич ки и со вер ски 
по ли тич ки те зи, тој, а и се кој 
на ре ден ал бан ски по ли ти чар, 
ја из гу би мож но ста да до бие по-
го лем број ма ке дон ски гла со ви. 

По дел ба та ме ѓу Ма ке дон ци те 
и Ал бан ци те е ста ве на во ми ру-
ва ње по ра ди уште по го ле ма та 
по дел ба во ма ке дон ски от по ли-
тич ки блок, но таа по стои и ќе 
по стои. Во ме ѓу вре ме не се слу чи 
ни ка ква дра ма тич на про ме на за 
За ев да се на де ва де ка Ал бан ци-
те ќе гла са ат за Ма ке дон ци те. 
Освен ако За ев не го ко ри сти 
ко оп ти ра ње то на Ал бан ци те во 
нај ви со ки те ор га ни на пар ти ја та 
ка ко али би за след ни от по раз, 
не го ви те че ко ри во пра вец на 
приб ли жу ва ње до ал бан ски от 
гла сач се ја ло ви.
 
Уште по ве ќе за тоа што до пред 
са мо пет на е се ти на ме се ци во си-
те те ла на СДСМ не ма ше ни ту 
Ал бан ци, а бо га ми, ни ту Ма ке-
дон ци мус ли ма ни, Тур ци, Ро ми 
и при пад ни ци на дру ги те мал-
цинс тва. Не ре ал но, ду ри и по-
ли тич ки на ив но, е да се мис ли 
де ка со вле зот на Ед монд Аде ми 
и на Му ха мед Зе ки ри Ал бан ци те 
одед наш ќе из ле зат од сво и те 
де це ни ски стра во ви и не до вер-
би и ќе гла са ат за За ев, па ду ри и 
ако на ви ва за Шкен ди ја, чи и што 
на ви ва чи со умот се во Го ле ма 
Ал ба ни ја, а не во Ма ке до ни ја. 

Ве ти им и за бо ра ви ги  
по из бо ри
До пол ни тел но за Зо ран За ев и 
за СДСМ е проб лем тоа што и 
Ал бан ци те са ка ат да ви дат кон-
крет ни пла но ви, че ко ри, про-
е кти со кои нив ни от жи вот ќе 
ста не по до бар. Фло ску ли те ќе 
на пра ви ме ва ка, ќе на пра ви ме 
та ка, ќе го ур не ме ре жи мот, за 
сло бод на Ма ке до ни ја не па лат 
ни ту кај Ал бан ци те, ни ту кај 
Ма ке дон ци те, ни ту кај кој би ло 
друг. Гла са чи те са ка ат да ви дат 
ак ци ја та му ка де што е по треб-
на и во тој пог лед За ев се прет-
ста ву ва за мо де рен по ли ти чар 
за тоа што оти шол на су нет во 
Ара чи но во. Во ре ал ни от жи вот 
и во по ли ти ка та ве ќе не ва жи 
пра ви ло то „Ве ти им и за бо ра-
ви ги по из бо ри“. Лу ѓе то се на-
вик наа да им би дат ис пол не ти 

нај го ле ми от дел од ве ту ва ња та 
и праз ни те по ли тич ки фра зи 
ве ќе не ва жат. 

Пре ку при ме рот на скоп ски от 
гра до на чал ник Ко це Тра ја нов-
ски и на гра до на чал ни кот на 
Га зи Ба ба, То ни Трај ков ски, За-
ев нај до бро мо же да ви ди ка ко 
функ ци о ни ра ат по ли тич ка та и 
ет нич ка та ре ал ност во Ма ке до-
ни ја. Иа ко нај го ле ми от дел од 
гра ѓа ни те што се ин фор ми ра ат 
пре ку со ци јал ни те мре жи сме та-
ат де ка скоп ски от град ски та тко 
не мо же да се доб ли жи до се ло-
то Син ге лиќ од ка де што бе ше 
из бр кан од не кол ку на сил ни ци 
по ка та стро фал ни те поп ла ви, 
нај го ле ми от дел од ло кал ни те 
жи те ли Ал бан ци ни ко гаш не ма 
да го за бо ра ват тоа што Тра ја-
нов ски и Трај ков ски го сто ри ја 
за нив ве чер та на 6 август. Тра-
ја нов ски и Трај ков ски то гаш беа 
пр ви те што по пол ноќ, за ед но со 
спе ци јал ци те на МВР и на АРМ, 
дој доа во се ло то и ја ко ор ди ни-
раа ак ци ја та за спа су ва ње на 
заг ла ве ни те гра ѓа ни. Раз го ва-
рај ќи со мо и те ком шии (авто-
рот жи вее на сто ти на ме три од 
нај го ле ми от удар на во де ни от 
бран), тие ве лат де ка  за Ко це 
и То ни би на пра ви ле сѐ во знак 
на бла го дар ност за спа се ни те 
жи во ти. Се пак, на пра ша ње то 
да ли ќе гла са ат  за нив на из бо-
ри те, од го во рот бе ше: „Ком ши ја, 
не пре те ру вај“.  

Ако овој при мер не му е до во лен 
на За ев, тре ба да се по тсе ти и 
на искус тво то на по ра неш ни от 
сопс тве ник на „А1 те ле ви зи ја“, 
Ве ли ја Рам ков ски, кој на пар-
ла мен тар ни те из бо ри во 2006 
го ди на бе ше уве рен де ка ќе 
освои сто ти на ил ја ди гла со ви 
со под др шка та од А1 за не го ва та 
пар ти ја ПЕО. По доц на са ми от тој 
приз на де ка нај го ле ми от број 
од тие што му ве ту ва ле де ка ќе 
гла са ат за не го, не го сто ри ле 
тоа. Одре де ни ана ли зи по ка жаа 
де ка нај го лем број од гла со ви те 
за не го дош ле од сре ди ни ка-
де што не жи ве ат Ма ке дон ци, 
ту ку при пад ни ци на дру ги те 
мал цинс тва во пре теж но мус-
ли ман ска ре ли ги ја иа ко са ми-
от Рам ков ски сво ја та кам па ња 
ја ба зи ра ње на гра ѓан ска, а не 
вер ска пла тфор ма.  

 Без стру кту ра не ма по бе да
Не се са мо овие проб ле ми те со кои ќе се 
со о чи СДСМ до 11 де кем ври. Еден од по го-
ле ми те проб ле ми е не до сти гот од пар ти ска 
стру кту ра ко ја во на ред ни те 80 де на ќе ја 
„пре о ра“ Ма ке до ни ја и, уште по важ но, пре-
циз но ќе ги ела бо ри ра кон крет ни те за фа ти 
на со че ни за пре циз но утвр де ни ка те го рии 
гра ѓа ни. Клу чен фа ктор ту ка е ма ли от број 
гра до на чал ни ци од ре до ви те на СДСМ кои 
би ги по мог на ле овие про е кти со лу ѓе и со 
па ри за тоа што без пар ти ска стру кту ра во 
гра до ви те, осо бе но во вна треш но ста, ре чи-
си е не воз мож но да му се спро тив ста ви те 
на ВМРО-ДПМНЕ и на не го ва та пер ма нент-
на кам па ња, во ко ја гра до ви те и се ла та се 
по се ту ва ни не по ед наш ту ку по де се ти на 
па ти го диш но и при тоа се спро ве ду ва ни 
про е кти што ги ко ри стат и нив ни те чле-
но ви, но и оста на ти те гра ѓа ни.  

Со са мо пет гра до на чал ни ци, од кои еден е 
во оп шти на Цен тар, а за кој не се знае да ли 
ќе би де зна ча ен дел од опо зи ци ска та ко а ли-
ци ја, и без ма са енер гич ни мла ди лу ѓе кои 
за ед но со сво и те по ста ри пар ти ски ко ле ги 
ќе ги по се тат си те 400 ил ја ди до мо ви во 
Ма ке до ни ја, по ра зот е не ми но вен. �



„Среќно“ повторно ќе  
биде синоним за среќа

 руДарСКиоТ СеКТор Се враЌа на ПаТеКиТе на уСПех ЕКОНОМИЈА

Вистинско заживување на рударскиот сектор во Македонија се 
очекува од в година со пуштањето на рудниците за олово и цинк 
„Злетово“ и „Тораница“, производството на бакар во рудникот 
во Kазан Дол, реализацијата на најавите за изградба на други 
рудници, но и со стабилизирањето на политичката ситуација

Пишува | Александрија Стевковска 

Да се биде рудар, повторно ста-
нува привлечна професија, која 
со гордост се работи и која пов-

торно ќе почне да обезбедува егзис-
тенција на голем број семејства во 
државава. Македонскиот рударски 
сектор, исправен пред предизвиците 
што ги носи иднината, широко ги 
отвора вратите на подобрите де-
нови. Инвестициите во овој сектор 
комплетно ја менуваат сликата за 
неговиот придонес во производство-
то и вработеноста, како и неговото 
учество во порастот на индустријата 
и на БДП. Вистинско заживување на 
рударскиот сектор во Македонија 
се очекува од наредната година со 
пуштањето на рудниците за олово и 
цинк „Злетово“ и „Тораница“, произ-
водството на бакар во рудникот во 
Kазан Дол, реализацијата на најави-
те за изградба на други рудници, но 
и со стабилизирањето на политич-
ката ситуација. Сето ова би придо-

нело за позитивни раздвижувања во 
рударскиот бизнис, кој повторно ќе 
ги крене на нозе и областите каде 
што се лоцирани овие рудници. Се 
очекува да се вработат многу луѓе, 
а можеби и да се вратат иселените, 
кои поради затварањето на рудни-
ците досега, својата егзистенција ја 
побараа во други земји. Овој сектор 
од година на година станува сè по-
важен и за домашната економија, 
особено што Владата е посветена 
на доделување концесии за целосно 
искористување на потенцијалите со 
кои располага. Тие се посветени на 
привлекување нови инвестиции во 
рударството, бидејќи тоа влијае на 
домашната економија, се стимули-
раат производството и извозот, се 
отвораат нови работни места.

� Се рестартира производството во 
рудниците, се раздвижува индус-
тријата за минерални суровини и 

руди, се подобрува регионалниот 
економски развој, се креираат до-
полнителни работни места, а со 
тоа се влијае на намалување на не-
вработеноста и на зголемување на 
индустрискиот пораст – објаснува 
вицепремиерот за економски пра-
шања, Владимир Пешевски.

Во секторот рударството и вадење 
камен активни се 173 компании, кои 
учествуваат со 10,1 отсто во структу-
рата на индустриското производство, 
додека кај преработката на неметали 
и на минерали се активни 332 ком-
пании со учество во структурата со 
5,14 отсто. Бројот на вкупно врабо-
тени изнесува 12.600 работници со 
учество од 1,7 отсто во вкупно вра-
ботените во земјата. Експлоатација 
на минерални суровини се врши на 
378 локации во земјава.

� Доделени се концесии за истражу-
вање на 34 локации од кои 13 лока-
ции се за метали и тоа: бакар, злато, 
сребро, олово и цинк. Концесиите 
за истражувања најчесто се доде-
лени на странски компании, што 
говори дека постои голем интерес 
за развој на рударството во мала 
земја што има потенцијали и рудни 
резерви –  вели претседателот на Ма-
кедонската асоцијација на рударство, 
Николајчо Николов.

Македонија има богата рударска ис-
торија, но голем дел од капацитетите 
до неодамна беа оставени на забот на 
времето. Капацитетите се затвораа, 
пропаѓаа цели градови.Сега, пак, има 
обратен тренд. По цели четири деце-
нии почна изградба на целосно нов 
рударски комплекс во Казандол во Ва-
ландовско. Инвестицијата на „Сардич 
МЦ“ од 35 милиони евра ќе отвори 250 
директни работни места, а ќе повлече 
и ангажман за градежните компании.

�  оваа инвестиција на „Сардич 
МЦ“ е значајна и за градежниот 

сектор. Се обезбедува работа за 
домашните градежни компании 
во вредност од 15 милиони евра 
и ангажирање дополнителни 150 
градежни работници, кои ќе рабо-
тат на изградба на објектите и на 
инфраструктурата во рудникот – 
изјави премиерот на земјава, Емил 
Димитриев.

Владата не ја заборави маката на ру-
дарите од „Злетово“ и од „Тораница“. 
Ги реши наследените проблеми од 
„Индоминерали и метали“, рудниците 
отидоа во рацете на бугарски „Мин-
строј“. Заостанатите плати се испла-
тени, рударите се враќаат на работа.

� Се радувам што напорите што 
ги започнав уште како премиер 
и кои подоцна продолжија дадоа 
резултат, во Пробиштип повтор-
но се враќа рудникот, рударите се 
враќаат на работа. Целта е да се 
вратат сите вработени, дури и тие 
што заминале во некоја од окол-
ните држави. ова ќе се одрази врз 
невработеноста – вели лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Концесионерот на „Злетово“ и на 
„Тораница“, бугарската компанија 
„Минстрој“ вети враќање на сите ра-
ботници, безбедни услови за работа, 
повисоки плати. Само во „Злетово“ се 
реализира инвестиција од 20 мили-
они евра, а оваа компанија веќе ги 
прави подготовките и во „Тораница“.

Најголемата инвестиција во овој 
бизнис е на канадската компанија 
„Еуромакс ресорсис“. Вложува 500 
милиони евра во Босилово, во руд-
никот „Иловица“ за бакар и за злато. 
Се вработуваат повеќе од 400 луѓе. 
Истражувањата покажуваат дека се 
работи за едно од поголемите наоѓа-
лишта на руда, со резерви од повеќе 
од 500 милиони тони. Годишниот 
капацитет на „Иловица“ се проек-
тира на 10 милиони тони руда, а 
производството на 2,7 тони злато 
и 16 илјади тони бакар.

Новите инвестиции во рударскиот 
сектор во следните две до три години 
ќе донесат 2.700 нови работни места. 
Учеството на рударството во БДП на 
земјава надминува еден отсто, а го-
лем придонес има во вработеноста и 
во извозот од Македонија. �
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Потпишаниот договор, кој важи и за под-
ружниците на „Луфтханза“, „Австријан 
ерлајнс“ и „Свис ер“, првично се однесува-
ше на маршрутите од Кина до градовите 
како што се Франкфурт, Виена и Цирих 
и постои можност да биде проширен на 
сите маршрути меѓу Кина и Европа што 
ги реализираат двете авиокомпании. 
Примената на договорот ќе почне во 
лето в година, соопштија авиокомпа-
ниите.

торот на студијата, макроекономските 
последици на планираниот трговски 
договор меѓу Канада и ЕУ се значајни. 
До 2023 година, како што напредуваат, 
договорот ЦЕТА ќе доведе до загуби на 
230.000 работни места и тоа, главно, во 
ЕУ. Договорот, исто така, ќе го зголеми 
притисокот на платите во Канада и во 
ЕУ, што ќе резултира со губење на про-
сечниот годишен пораст на заработката 
од 1.985 долари во Канада, како и меѓу 
353 и 1.488 долари во ЕУ, во зависност 
од тоа за која земја станува збор.

македонија

Канадската компанија „Уан 
контакт“ почна со работа
Почна со работа инвестицијата 
на канадската компанија „Уан 
контакт“, која инвестираше во 
отворање на нов повикувачки 
центар во Скопје, во кој ќе се 
вработат најмалку 200 граѓани. 
„Уан контакт центар“ е канадска 
компанија од услужниот сектор, 
од областа на телекомуникации-
те, а ќе врши и анализа на пода-
тоци.Компанијата почнува со 25 
вработувања, а планот е наскоро 
бројката да се зголеми на 50, а 
конечната бројка кон која цели 
е 200 вработувања. 

Преработувачите во 
поповолна ситуација
Индикаторот на доверба во пре-
работувачката индустрија, спо-
ред оцената на раководителите 
на фирмите, во август во однос 
на јули годинава е зголемен за 
0,5 проценти, а во споредба со ав-
густ лани за 5,5 проценти, објави 
Државниот завод за статистика. 
Состојбата на обезбеденоста на 
производството со порачки во 
август во однос на јули година-
ва е поповолна, очекувањата за 
обемот на производството во 
наредните три месеци се дека 
ќе се зголеми, а резервите на го-
товите производи сe зголемени. 
Оцената за економската состојба 
на фирмите во август годинава е 
поволна во споредба со претход-
ниот месец, а многу поповолна во 
однос на август минатата годи-
на. Оценето е дека ќе се зголеми 
бројот на вработени. Просечното 
искористување на капацитетите 
на деловните субјекти минатиот 
месец изнесувало 65,1 проценти 
од нормалното искористување. 

свет

„Луфтханза“ и „Ер Чајна“ 
заеднички ќе ги управуваат 
летовите меѓу Европа и Кина

Трговскиот договор меѓу 
Канада и ЕУ ќе ја зголеми 
невработеноста

Трошоците на труд во ЕУ и во еврозоната пораснале во второто тримесечје

Зголемен бројот на  
туристи на Кипар
Бројот на туристи на Кипар во август 
е зголемен речиси 17 отсто, што овој 
месец го прави подобар од кога било 
за кипарскиот сектор на туризмот. 
Кипар го посетиле повеќе од 458 
илјади туристи, покажаа објавените 
официјални податоци.

Во првата половина на тековната 
година кипарските приходи од ту-
ризмот се зголемени 13,7 отсто, на 
831,2 милиони евра од 730,9 мили-
они евра од истиот период лани. 
Приходите од туризмот чинат 12 
отсто од домашниот бруто-про-
извод на кипарската економија и 
се заслужни за релативно брзото 
закрепнување на официјална Ни-
козија од економската криза пора-
ди која ова земја беше принудена 
да побара меѓународна помош.

Германската авиокомпанија „Луфтхан-
за“ и кинеската „Ер Чајна“ потпишаа до-
говор за заедничко управување на сите 
летови што ги реализираат на релација 
меѓу Европа и Кина, со што завршија 
двегодишните преговори.

Ратификацијата на договорот за слобод-
на трговија меѓу Канада и Европската 
унија (ЦЕТА) ќе донесат слаб економ-
ски пораст, губење работни места, на-
малување на платите и на приходот 
од даноци, покажуваат резултатите од 
истражувањето што го објави инсти-
тутот Совет на Канаѓаните. Според ав-

Во близина на дебарското село Гари 
се отвори фабрика за производство на 
вода за пиење во шишиња „Maya“ на 
хрватската компанија „Мали Лошињ“. 
Почетната инвестиција изнесуваше 
300.000 евра, а проценетите 7,7 мили-
они достигнаа 14 милиони евра за 3,5 
години, колку што траеше процесот 
на реализација. Фабриката е лоцира-
на покрај регионалниот пат Бошков 
Мост  Извор, пет километри пред еко-
лошки чистото село Гари, каде што се 
наоѓа концесијата. Моментниот број 
од 25 вработени, според најавите на 
инвеститорот, треба да се зголеми за 
многу кратко време, а дневното про-
изводство на вода во шишиња може 
да достигне и до 200.000 литри за 
осумчасовна смена. 

 Со оглед на фактот што инвестици-
ите и извозот се клучните столбови 

Отворена нова фабрика за вода

на одржлив економски пораст на 
Македонија, посебно е значајно што 
произведената вода во оваа фабрика 
е првенствено наменета за извоз, кој е 
веќе дефиниран, главно во соседните и 
во арапските земји, Хрватска и Русија.

Градежниците бараа „брза лента“ за инвеститорите во Катастарот
Градежната комора при Сојузот на сто-
панските комори на Македонија (ССК) 
бараат посебна забрзана постапка за 
инвеститорите при користење услу-
ги од Катастарот и отворање одделни 
шалтери за правни и за физички лица. 
Можностите и начините за забрзување 
на постапките ќе ги анализира заед-
ничка работна група на Градежната 
комора и Агенцијата за катастар на 
недвижности.  Постапката за вове-
дување „брза лента“ ќе претставува 
дополнителен поттик за натамошен 
развој на домашните градежни ком-

пании, а, исто така, и за привлекување 
странски инвестиции. Со воведување 
на овој начин на функционирање ќе 
се намалат административните про-
цедури и ќе се скрати времетраењето 
на еден инвестициски циклус. Тоа е 
значајно со оглед на постојаниот пораст 
во секторот „градежништво“, кој во вто-
риот квартал изнесуваше 31 процент. 

Работната група треба да утврди каде 
е сопирачката во самиот процес на дос-
тавување предмети до Катастарот и 
дали треба да се направат обуки. 

Изградба на втората делница на експресниот пат Прилеп – Градско

Во соработка со Европската унија е обја-
вен меѓународен тендер за изградба 
на втората делница од експресниот 
пат Прилеп – Градско.Станува збор за 
15-километарско поврзување од При-
леп кон Градско, значи дополнување на 

експресниот пат. Целата инвестиција би 
изнесувала повеќе од 80 милиони евра. 
Вториот сегмент, заедно со Европска-
та унија, која го распишува тендерот, 
е многу добар мотив да се продолжи 
понатаму и во процедурите за третиот 
дел од етапата Градско – Прилеп. Овој 
проект е поделен на три етапи, првата 
веќе се гради, втората се распишува, 
третата ќе се гради во текот на след-
ните години. До крајот на годинава ќе 
трае тендерот, а на почетокот на првиот 
квартал на 2017 година ќе биде избрана 
компанија изведувач што ќе работи на 
втората секција од патот од Прилеп кон 
Градско. Оваа патна делница треба да 
биде готова до 2019 година.

Економија ќе остане слаба во наредните години
Иако глобалната трговија расте во просек двојно побрзо од домашниот 
бруто-производ (БДП) пред кризата, соодносот на увозот кон светскиот 
БДП во голема мера стагнира во последните пет години и, најверојат-
но, ќе остане на овие нивоа, пишува во економскиот билтен на ЕЦБ. 

Растечката важност на пазарите во развој, каде што трговијата има 
помал придонес за порастот, како и исчезнувањето на структурните 
фактори, ја намалија еластичноста на трговијата на глобално и на 
национално ниво, пишува во извештајот.Стопанската еластичност 
(просечната стапка на глобален пораст, поделена на просечната стапка 
на пораст на светскиот БДП) на глобално ниво, со исклучок на евро-
зоната, се намали од 1,8 пред кризата во периодот 1995-2007 година 
до 0,9 отсто во 2012- 2015 година. Дел од оваа слабост, особено во 
текот на минатата година, беше предизвикана од шоковите во земји 
како Русија и Бразил. ЕЦБ очекува порастот на глобалната трговија 
постепено да се зголеми до нивото што одговара на БДП, враќајќи ја 
еластичноста на глобално ниво (без еврозоната) кон „новата нормална“ 
вредност од околу еден процент.

Трошоците на трудот на час на ни-
вото на Европската унија (ЕУ) и на 
еврозоната пораснале во второто 
годинашно тримесечје во однос на 
истиот период лани, покажуваат 
податоците на европскиот завод за 
статистика.

Во второто тримесечје трошоците 
на трудот по час во 28 земји на ЕУ 

пораснале за 1,4 отсто, а во 19 земји 
на еврозоната за еден отсто во однос 
на истиот период минатата година, 
покажуваат податоците на Евростат. 
Со тоа нивниот пораст бил поблаг 
отколку во претходното тримесечје 
бидејќи во првото тримесечје тро-
шоците биле зголемени за 1,6 отсто 
во обата блока. Во вториот квартал 
трошоците за плати во ЕУ се зго-

лемени 1,3 отсто, а придонесите за 
плати за 1,6 отсто на годишно ниво. 
На почетокот на годината обете ком-
поненти пораснале за 1,6 отсто.Во 
еврозоната трошоците за плати во 
второто тримесечје пораснале за 0,9 
отсто, а трошоците на придонесите 
за 1,4 отсто. На почетокот на годи-
ната нивниот пораст изнесувал 1,7, 
односно 1,5 отсто.
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КОЛУМНА

Пишува | Ацо Станковски

ПОТРЕС

Земјотресот од пред неполни две недели ги 
освести сите, барем за момент. Политиката 
падна на нула, голиот живот беше во пра-

шање. Како да се повторуваше 1963 година и оној 
веќе митологизиран катастрофален земјотрес, кој 
однесе многу животи, го разруши градот и создаде 
една огромна траума со историски пропорции кај 
граѓаните на Скопје.

Сѐ уште се бројни луѓето што го доживеале скоп-
скиот земјотрес од 1963 година и кои многу добро 
знаат какви стравотни последици остава вакви-
от тип прокоба врз целокупниот живот. Затоа 
реакцијата на овој најнов, но, секако, сериозен 
потрес беше констернирачка. Стравот завладеа 
со душите на скопјани, посилно, отколку во многу 
други заканувачки и застрашувачки ситуации, 
кои ги имаше многу во децениите што изминаа. 
Но, од оваа екстремна параноична состојба, која 
сѐ уште не ги напуштила повеќето граѓани, може 
да се научи многу ако се има доволно присебност, 
свест и, секако, сила за интроспекција. 

Откако видовме дека ништо страшно не се слу-
чи, иако за момент, во тие дваесеттина секунди, 
изгледаше дека на повидок е нова катастрофа за 
градот и за неговите жители, сите почнавме да се 
соочуваме со реалноста. 

Значи, ова не беше божја казна, како што велат 
старите и мудри проследувачи на животот, туку 
само едно жестоко предупредување од страна на 
провидението, со цел да нѐ отрезни и разбуди од 
нашите идиотски илузии на секој план, пред сѐ, на 
планот на ѕверското сензибилизирање на народот 
од блефовите и глупостите на дневната политика. 

Одеднаш, сите тие рекетари и уценувачи, крадци 
и убијци, лажливци и манипулатори, без оглед 
на тоа дали доаѓаат од домашната, или, пак, од 
меѓународната провиниенција, сите тие полубо-
гови и кумири пропаднаа во секунда, нивниот 
авторитет, кој пред потресот го малтретираше 
македонското општество со месеци и години, 
уценувајќи, заканувајќи се, со сите можни кри-

минални стратегии и тактики, одеднаш станаа 
никој и ништо, тигри од хартија, мизерници и 
инсекти, кои во секунда можат да бидат смачкани 
како гнили круши, исчистени од лицето на светот 
како никогаш и да не постоеле. 

Нивните гаранции и ветувања се прав која не значи 
ништо. Нивната моќ, која пред ова божјо преду-
предување ги застрашуваше повеќето граѓани на 
Македонија и на Скопје, и ги тераше како стадо 
овци, сосе нивните исплашени лидери (исплашени 
за народот и за државата) во самоубиствени и иди-
отски насоки, одеднаш изгуби секакво значење и 
сериозност, а протагонистите на стравовладеење-
то ги сведе на мали, ситни, исплашени глувци, 
растрчани безглаво во несовладливата паника. 

Значи, тоа биле тие силни и незаобиколиви иг-
рачи на меѓународната сцена, тие страшни егзе-
кутори на големата и безмилосна машинерија 
на новиот светски поредок – мали, обични, сиви 
врапчиња, кои престрашено летаат во некоорди-
нирано безглаво бегство за да ги спасат своите 
ситни, безвредни животи. 

Ете, силниот потрес ги демаскира, ги соголи, ни ги 
покажа онакви, какви се – ситни и бедни јадници 
што врескаат за спас. 

И, како сега, тие немоќни кукавици ќе владеат 
понатаму? Достојни се за сожалување. Целиот 
нивен настап е блеф, кој треба да ги измами 
наивните и глупавите, и така да им ја наметне 
сопствената волја, со цел да им ја исцица крвта 
и да им ја исцеди маста. 

Но, потресот ги сотре, ја сроза нивната вешта 
илузија (која за разбудените и мислечките, нити 
е вешта, нити е илузија) и ги покажа овие након-
тени фазани во целата нивна немоќ, гротеска и 
карикатуралност. Да им дадеме шеќер и вода за 
да се приберат малку? Да ги утешиме или, пак, 
подвргнеме на психијатриски третман? Во Скопје 
има многу извонредни психијатри, кои можат 
да им помогнат, а нивните сеанси се значително 
поевтини од оние на супер скапите шринкови, кои 
ги чекаат во нивните матични општества, таму 
далеку, преку големата бара или зад алпскиот 
планински масив. 

Во секој случај, ова сурово будење, гледано од 
дистанца, беше и повеќе од добредојдено. 

Најпрво, ги видовме приоритетите на животот. 
Се потсетивме дека треба да се плашиме само од 
гневот на севишниот, Кој, пред сѐ, доаѓа од нашата 
паднатост со духот, од нашата алчност и аморал-
ност, од нашата злоба, од измамата и самоизма-
мата, и од нашиот кукавичлук. 

Сега, семоќниот Бог ни ги покажа сите наши глу-
пости и стравови. Време е за будење и дејствување, 
исполнето со љубов и со храброст.  �
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Цветин 
Чилиманов

алекСандар 
Пандов

До малубројните коле-
ги кои нешто се обиду-
ваат да ја бранат Кати-
ца од фијаското што ѝ 

се случи (Мухи, Саки, Кате, Кабранов чат пат)… 
Дај не се правете будали. Ако беше неопходно да 
се објават илегално набавени телефонски разго-
вори на колеги новинари со тотално приватна 
содржина, за меѓу два дебели слоја приватни 
муабети да се подметне некое парче кое укажува 
на координирање при подготовката на вестите, 
тогаш е апсолутно легитимно да се објави снимка-
та на Катица. На снимката се покажува дека еден 
од најзначајните ликови во политичката криза во 
моментов е тотално покондирена тиква, празна 
форма без содржина, дека е бетер од анонимус, она 
е едно големо ништо. Лејка. Лејка која е поставена 
на позиција да носи клучни одлуки од кои зависи 
безбедноста на државата. Тоа е застрашувачки.

Бихачка, we have a 
problem!  Ако Катица Ја-
нева е најдобриот избор 
на СДСМ за обвинител 

кој ќе го реши случајот „Пуч“, тогаш јас секако сум 
најдобриот астронаут. Катица е најдобриот доказ 
дека во Македонија под итно треба да се воведе 
екстерно полагање во високото образование. Чи-
тајќи ја воодушевеноста на Кате, но овој пат Бла-
жевска, под итно да ја ангажираат Кате, сега Јанева 
како правен советник на „Дојче веле“.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ваСко  
ефтов

Не е ова бенигно одне-
сување, ниту политичко. 
Ова е опасна концепција. 
Да ве потсетам, во 2001 
година е донесен Рамковен договор на штета на ма-
кедонскиот народ, а корумпираните политичари беа 
принудени да го потпишат. Тој е поголем од правото на 
Србите во Хрватска да постават табла на српски. Овде 
треба да бидат 20 проценти за да остварат права. Во 
Хрватска треба 1/3 за да се оствари позитивна дискри-
минација, а кај нас е 1/5 за да се спречи војна. Се спречи 
војна и се постави корпус од кој нема бегање. Дали сме 
ние како држава со најмногу права за малцинствата во 
Европа? Дајте да направиме компаративни анализи. 
Како е во Грција, како во Франција, во Бугарија? Дали 
знае во каков ризик ги става народот и државата. 
Време е некој да му каже. Со вакво однесување, тој 
стопроцентно ќе загуби од македонскиот електорат.

филиП  
ПетровСки

Длабоки се поделбите во 
Македонија, не во оној 
мејнстрим, не во оној 
интелектуален дел, таму 
дури и ќе се најдат некои точки што ги допираат Ал-
банците и Македонците, туку во она население кое со 
своите цивилизациски, културолошки и политички 
размислувања, па дури и економски, е драматично 
поделено. Како вода и масло, тоа не се меша, тоа може 
да пробате да го измешате, но тешко се меша. Не оче-
кувам дека Албанците масовно ќе гласаат за СДСМ.

тања 
каракамишева-
ЈовановСка

Елоквентноста, гово-
рот е основната алатка 
со која треба непречено 

да се служи секој правник, а да не зборуваме за јавен 
обвинител или судија. Ако не знае да говори, не 
смее да биде јавен обвинител. Без елоквентност не 
може да ја врши својата професија. Тоа е исто како 
за хирург да кажете не треба да има прецизни раце.

Разговарам со пријателка 
која го видела оригинал-
ното видео, а која не е на 
ФБ, и таа се прашува како 
ли сега се чувствуваат оние кои си ставаа маици и 
речиси си го тетовираа ликот на Кејти како симбол на 
борбата за правда. Како да ѝ објаснам дека тие луѓе и 
натаму мижат, доброволно ги симнуваат сите крите-
риуми за оценка на јавна личност и професионалец 
за да не им пропадне надежта во митот за Јанева. Тоа 
е, мнозина преферираат да го видат и го гледаат она 
што им одговара.

БилЈана 
ванковСка

ру ва ње.  Но, оваа лич ност 
што ја обе ле жи пос лед на-
ва го ди на, е по себ на за тоа 
што ус пеа за де сет ми ну ти 
да со бе ре ар ми ја вој ни ци-
глас но го вор ни ци, кои со 
се та ело квент ност ка ква 
што не ма об ви ни тел ка та 
се раз гр ла ти ја во неј зи на 
од бра на. За тоа, иа ко ја дро-
то е Ка ти ца, овој текст им е 
по све тен на из бе лу ва чи те 
на неј зи ни от образ. Тие ва-
ри ки на-но ви на ри. 

Да, Ка ти ца Ја не ва не е ора-
тор. И не мо ра да би де. Ни ту 
тоа се оче ку ва од неа. Таа 
не ма ни ка кво искус тво 
пред ка ме ри би деј ќи тие 
ни ко гаш не би ле дел од 
неј зи на та про фе си о нал на 
сре ди на. Но, ед но е јас но. 
Таа не кал ку ли ра. Не глу ми. 
Не се прет ста ву ва по и на ку 
и по ве ќе од тоа што е - спе-
ци ја лен ја вен об ви ни тел. 
Неј зи на та „ело квент ност“ 
не се це ни во ни чиј ТВ 
-днев ник, ту ку во суд ни ца.

И то гаш ко га Ка ти ца и Спе-
ци јал но то об ви ни телс тво 
ќе би дат стра ни ца во исто-
ри ски те чи тан ки, тек стот 
ќе поч не со овој па сус. Да, 
Ка ти ца Ја не ва не е ора тор, 
ка ко што бес по мош но на-
пи ша Ка те ри на Бла жев-
ска во обид да ѝ го из бе ли 
обра зот на спе ци јал на та, 
ко ја ре тко ус пеш но се изре-
зи ли за др жав ни па ри на 
др жав на та те ле ви зи ја. „Да, 
во тоа е ка та стро фа та“, ви-
ка раз у мот.

И не мо ра да би де – па зар 
вие, кои ра ѓа те и уби ва те 
со збо рот, со ја зи кот и со 
остро то пер о и бе страш-
ни от став, вие ве ли те де ка 
не мо ра да би де?! Па, што да 
би де ја вен об ви ни тел, ако 
не ора тор? Ка ти ца не е про-
гра мер, не е сме тко во ди тел, 
не е да кти ло граф. Ка ти ца 
тре ба да би де гла сот на 
прав да та, за тоа е и из бра-
на да би де спе ци јал на. 

� на Ка ти ца Ја не ва под 
про зор мо же те да ѝ плук-
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Образование: 
за мис ле те,  
Пра вен фа кул тет!

Професија: 
ја вен об ви ни тел,  
спе ци ја лен

ВА РИ КИ НА-НО ВИ НА РИ

На род на та зби рај те се 
слеп ци-по ма гал ци, ќе 
ја ма жи ме Дре му шка 

ни ко гаш не би ла по со од-
вет но упо тре бе на ка ко што 
мо же да се упо тре би оваа 

не де ла. Се со бра ло и шу то 
и ро га то и све то и прок ле-
то ќе ја оправ да ат Ка ти ца. 
Це ла ар ми ја гр ла ти, ре чи ти, 
гра мот ни за да ги ис пе рат 
де сет те ми ну ти сра мот ни.   
 
Оваа не де ла, иа ко ру бри-
ка та се ви ка лич ност на 
не де ла та, се чи ни не по-
треб но е да се пи шу ва за 
Ка ти ца Ја не ва, за неа сте 
про чи та ле и ќе про чи та те 
ду ри и во ру бри ки те за ба-
ва и жи вот. Ка ти ца не де-
ла ва ја има и во еми си и те 
за го тве ње, сме е ње и во 
тие за ве ру ва ње и за не ве-

не те - по ен ти ра Бор јан Јо ва-
нов ски, иа ко со це лос но из-
ме стен фо кус на по ен та та. 
Под про зо ре цот од но ви те 
про сто рии што ну дат мно-
гу по до бри ус ло ви? Или да 
ја поп лу ка ме од уро ци под 
си те про зор ци. 

� Го изг ле дав ма те ри ја лот 
и ни што спор но - сме та 
Ида Про ту ѓер. До бро штом 
но ви нар мис ли та ка. Ако 
не ма ни што спор но, да ги 
из га си ме реф ле кто ри те и 
да си лег не ме. Не е спор но 
што јав на та об ви ни тел ка 
не ус пеа бе ском про мис но 
да се из бо ри со на пи ша ни те 
од го во ри. 

� згре ши ла, прет по ста-
ву вам, по ра ди ка ме ри те 
не по ра ди не струч но ста 
– Ка бра нов е еден че кор зад 
дру ги те, кои ус пе а ле да се 
са мо у бе дат де ка Ка ти ца не 
е на ци о нал на ка та стро фа 
(до тол ку). Ка бра нов сè 
уште ра бо ти на се бе, тој 
прет по ста ву ва. Ни са ми от 
не е си гу рен зо што е Ка-
ти ца на функ ци ја, а уште 
по мал ку пред ка ме ра. Ацо, 
др жи се, сè уште има спас 
за те бе.

Ужас но, срам но и по ни жу-
вач ки поч на вто ра та го ди на 
од ра бо та та на СЈО. Иа ко ос-
вен вр вен те а тар не ви дов-
ме ни што врв но во ра бо та та 
на ова об ви ни телс тво, уште 
по мал ку вр вен про фе си о-
на ли зам и бе ском про мис на 
бор ба за прав да, ка ко што 
пом пез но се нај а ву ва ше, се-
пак, ни нај го ле ми те скеп-
ти ци не беа под го тве ни да 
ви дат ва ква фор ма на вр вен 
срам и не до стиг од ело квен-
ци ја, или со же сто ко ста на 
Ван ков ска. Мо јот став за 
оваа же на е ист ка ко и 
пред ед на го ди на: и то гаш 
и се га оце ну вам де ка таа 
има ин те ле кту ал на, ама 
и про фе си о нал на ин су-
фи ци ен ци ја! ова е на ци-
о нал на ка та стро фа, ни кој 
жив ве ќе не ве ру ва де ка 
оваа мо же да во ди ин сти-
ту ци ја. � (р.р.)

Ка ти ца Ја не ва
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п ретседателот на Европ-
ската комисија, Жан-
Клод Јункер минатата 

среда ги повика лидерите на 
ЕУ да не дозволат „Бергзит“ 
да доминира во европската 
политичка агенда и понуди, 
како што ја нарече, „позитив-
на“ визија за Унијата, која се 
наоѓа во криза.

Говорејќи пред членовите на 
Европскиот парламент, Јункер 
рече дека ЕУ треба да се со-
очи со „растечкиот популизам“ 
што е одговорен за многу од 
проблемите со кои се соочу-
ва Унијата. Но, тој ја отфрли 
идејата дека ЕУ само што не се 
распаднала, иако се соочува со 
многу предизвици.

 Жалиме за одлуката за 
„брегзит“ - рече Јункер, но по-
стоењето на Европската унија 
не е во опасност.

Јункер го повтори повикот што 
го упати минатата година во 
истото опкружување кажу-
вајќи им на европратениците 
дека Европа треба да вложи 
поголеми напори за да ја за-
сили солидарноста поради тоа 
што ЕУ „сѐ уште не е доволно 
обединета“. Тој, исто така, го 
повтори барањето што тој и 
другите лидери го упатија во 
јуни, откако Велика Британија 
гласаше да ја напушти ЕУ: Ве-
лика Британија да дејствува 
„колку што е можно побрзо“ 
за да го почне процесот на на-
пуштање на Унијата.

Говорејќи со придушен глас и 
избегнувајќи возвишени ре-
торики, Јункер повтори дека 
ЕУ треба да биде „движечка 
сила“ низ процесот за „Брег-
зит“ и пошироко. Тој рече дека 
неговата цел е да се создаде 
„подобра Европа“ - реченица 

што, како и многу други во 
говорот, поттикна љубезен 
аплауз од пратениците.

Дискретниот пристап на Јун-
кер е спротивен од пристапот 
на претседателот на Европски-
от совет, Доналд Туск, кој еден 
ден претходно до европските 
лидери испрати сурова проце-
на на перцепцијата на јавнос-
та за ЕУ во услови на бегалска 
криза, страв од тероризам и 
слаб економски пораст.

Официјалните лица вклучени 
во подготовката на говорот на 
Јункер велат дека бил дизај-
ниран да биде „прагматичен и 
консензуален“ и да се избегне 
нарушување на деликатната 
политичка клима во земјите 
на ЕУ - вклучувајќи ги Герма-
нија, Франција и Холандија 
- кои ќе се соочат со избори 
во наредните месеци. Според 
еден официјален претставник 
на ЕУ, работата е да се избегне 
конфронтација меѓу 28 земји 
поради изборите.

Двајцата претседатели ги изне-
соа своите визии пред лидерите 
на ЕУ - освен премиерката на 
Велика Британија Тереза Меј 
- непосредно пред самитот во 
Братислава, на кој се разгова-
раше за иднината на ЕУ.

Клучот за тоа, рече Јункер, е по-
голем фокус на обезбедување 
на безбедноста на граѓаните 
на Европа - не само од теро-
ристички закани, туку и од 
ефектите од економскиот пад 
и глобализацијата.

 европската унија не само 
што треба да го зачува наши-
от европски начин на живот, 
туку треба и да им ги обез-
беди правата на тие што го 
живеат - рече тој.

Како што е традиција во гово-
рот за состојбата на Унијата, 
претседателот на Европската 
комисија понуди низа поли-
тички предлози - некои нови, 
некои што треба да се изме-
нат- кои се насочени кон зго-
лемување на инвестициите и 
на порастот низ целата Унија; 
реорганизирање на телекому-
никациите и на правилата за 
авторски права со цел подобро 
да се одразат на дигитални-
те технологии (и да понудат 
можност за бесплатен јавен 
безжичен интернет-пристап 
до Европејците; и уште едно 
ветување дека се преструкту-
рира регулативата со намалу-
вање на бирократијата.

Јункер, исто така, ја истакна 
важноста од подобрување 
на соработката меѓу нацио-
налните влади на ЕУ за ре-
шавање на надворешните и 
на внатрешните безбедносни 
закани со кои се соочува кон-
тинентот по серијата теро-
ристички напади во измина-
тата година. Тој рече дека ЕУ 
ги повикува земјите да рабо-
тат заедно на одбраната - цел 
што се покажа невозможна во 
минатото.

 Светот се зголемува секој 
ден, а европа се намалува. 
Тоа не е доволно за еу да 
биде „мека моќ“.

Подоцна минатата среда се 
очекуваше шефицата за на-
дворешна политика на ЕУ, 
Федерика Могерини, да ги 
обнови заложбите за нејзина-
та стратегија за безбедноста 
и за одбраната, во обид да се 
зголеми моќта на ЕУ, дури и 
со зголемени инвестиции во 
Африка со цел да се подобрат 
условите во земјите од каде 
што доаѓаат многу бегалци.

Дискретниот пристап на Јункер 
е спротивен од пристапот на 

претседателот на Европскиот 
совет, Доналд Туск, кој еден ден 

претходно до европските лидери 
испрати сурова процена на 

перцепцијата на јавноста за ЕУ 
во услови на бегалска криза, 

страв од тероризам и 
слаб економски 

пораст

Жан-Клод Јункер: ЕУ е во криза, но не се распаѓа

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА  
СО „ПОЗИТИВНА“ ВИЗИЈА ЗА УНИЈАТА сВет
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Јункер рече дека ЕУ треба 
да распореди „најмалку“ 200 
припадници на граничната по-
лиција на бугарско-турската 
граница до октомври, со цел да 
се одговори на загриженоста за 
приливот на имигранти во Ев-
ропа. Тој рече дека ЕУ е на пат 
кон остварување на планот за 
целосно оперативна граница 
и крајбрежна стража во ЕУ до 
крајот на оваа година. Тој, исто 
така, се заложи за создавање 
единствен Воен штаб на ЕУ, 
со цел „сите заедно да бидат 
задолжени за заштита на на-
шите интереси“.

Јункер, исто така, предложи 
нова европска варијанта на 
Мировниот корпус на САД. 
-Европскиот солидарен кор-
пус, рече тој, ќе ги мобилизира 
младите луѓе низ континентот 
да дадат хуманитарна помош 
при кризни состојби.

Во краток преглед на главни-
те теми на неговиот говор за 
состојбата на Унијата испра-

тен до други лидерите на ЕУ 
во средата наутро, Јункер при-
кажува дека ЕУ e во „критичен 
момент“ во својата историја. 
Тој вели дека и покрај „мно-
губројните“ предизвици со 
кои се соочува Унијата, вклучу-
вајќи го и претстојното зами-
нување на Велика Британија 
од Унијата, ЕУ сѐ уште треба да 
изложи агенда што се однесува 
на загриженоста на граѓаните 
во врска со безбедноста, еконо-
мијата и миграцијата.

 иако резултатот од рефе-
рендумот во велика брита-
нија влијаеше врз сите нас, 
тоа не смее да доминира во 
нашата агенда за следните 
години - рече Јункер пред ли-
дерите.

Реакцијата на говорот на Јун-
кер во салата на Парламентот 
беше, генерално, позитивна 
- барем со проевропските по-
литички групи и многумина 
од членовите го поздравија со 
овации на крајот.

Џани Питела, претседател на гру-
пата на социјалистите во Европ-
скиот парламент го опиша гово-
рот како „свесен и одговорен“, но, 
исто така, рече дека лидерите на 
ЕУ треба да се разбудат и да од-
говорат на предизвиците со кои 
се соочува ЕУ.

 Се чини дека лидерите месе-
чарат во текот на ноќта - рече 
Питела.

Но, имаше други што беа покри-
тички настроени. Суед Камал, ли-
дерот на ториевците во Европски-
от парламент, го нарече повикот 
на Јункер за обновување на визија-
та на ЕУ како „истата мантра што 
ја слушаме од година на година“.

Марин Ле Пен, лидерката на екс-
тремнодесничарскиот Национа-
лен фронт во Франција, го опиша 
говорот Јункер како „здодевен“, 
„погрешен" и „речиси како погреб 
за ЕУ“. 

сВет

Извор |  „Политико“ 
Превод |  Ана Цветаноска
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П севдонимите 
(грчки: ψευδής 
– лажен; грч-

ки: όνομα – име, т.е. 
„лажно име“) биле 
важен елемент на 
конспиративната 
техника на Македон-
ската револуцио-
нерна организација. 
Членовите на Маке-
донската револуцио-
нерна организација, 
работејќи во тајност, 
во своите преписки 
ги користеле из-
мислените имиња 
на личности, а, исто 
така, и на држави, 
градови, села и др. 
Личностите, како правило, 
добивале или конспиративни 
имиња или псевдоними-прека-
ри (псевдоними според некоја 
особина, потеклото, занаетот 
итн.). На пример, еден од псев-
донимите на Ангел Узунов бил 
Надеждин: Тодор Александров 
го нарекувал Ќустендил – Гра-
дот на надежта, а Ангел Узу-
нов извршувал должност на 
пунктов началник на ВМРО во 
Ќустендил.

Првично за Ангел Узунов, како 
за деец на ВМРО, користењето 
псевдоними претставувало не-
опходен технички елемент во 
неговата работа.

Потоа (од 1948 година), кога 
Ангел Узунов почнал да ги об-

„Псевдоними на ВМРО“ – 
така Христо Узунов, синот 
на долгогодишниот деец на 
македонското револуционерно 
движење Ангел Узунов, условно 
ја означил картотеката на 
собрани составената од него 
и на дешифрирани од неговиот 
татко и од него самиот 
псевдоними на географски 
имиња и на личности што 
биле употребувани во 
различно време од страна на 
Македонската револуционерна 
организација

Псевдонимите на ВМРО

работува архивите 
на неговиот татко 
Димитар Х. Узунов, 
на неговиот дедо 
Георги С. Чакаров, 
на неговиот брат 
Христо Узунов, на 
Охридскиот око-
лиски револуцио-
нерен комитет и 
својата лична ар-
хива, „како на пун-
ктов началник на 
ВМРО во Ќустендил 
и како на народен 
претставник на 
XIV редовно на-
родно собрание на 
Македонската пар-
ламентарна група 

– 1924–1928 година“, тогаш 
се појавила неопходност од 
систематска работа за прона-
оѓање, собирање и дешифри-
рање на псевдонимите упо-
требувани во различно време 
од страна на Македонската ре-
волуционерна организација.

На Ангел Узунов му помагал 
неговиот син Христо Узунов, 
кој ја продолжил работата, спо-
ред зачуваните белешки, и по 
смртта на својот татко.

За да се олесни користењето 
на собраните податоци, Хрис-
то Узунов ги систематизирал 
псевдонимите (псевдоним – 
име, име – псевдоним) по аз-
бучен ред и ја направил карто-
теката „Псевдоними на ВМРО“.

Писма, документи и сведоштва
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Во соработка со Државен архив на Република Македонија
Стручен консултант: Филип Петровски

Иако постојат доволно голем 
број публикации за псевдони-
мите употребувани од Маке-
донската револуционерна ор-
ганизација, од кои најопфатна 
е книгата на Борис Николов, 
„ВМРО. Псевдоними и шифри“, 
сепак истражувањето на Ангел 
и на Христо Узунови не ја за-
губи ниту својата актуелност 
ниту својата важност.

Собраните податоци од Ангел 
и од Христо Узунови дозволу-
ваат да се преиспита правил-

Кочани. Според информации-
те собрани од страна на Ангел 
и Христо Узунови, Гилјани е 
псевдоним на Виница, како 
што тврдел Љубен Лапе.

Освен тоа, картотеката „Псев-
доними на ВМРО“ содржи и 
дешифрирани псевдоними 
што досега уште не беа раз-
откриени.

Разбирајќи ја важноста на 
дешифрирањето на псевдо-
нимите за истражувачите на 
македонското револуционер-
но движење, Државниот ар-
хив на Република Македонија 
реши да ги објави собраните 

Псевдоними  
- географски имиња

Алжир – гр. Лерин

Вавилон – гр. Софија

Варна – гр. Кичево

Ватак (Батак) – гр. Мелник

Вирово – гр. Струмица

Белград  – гр. Охрид

Солун – Виена, Света Гора

Скопје – Халеп, Париз

Приштина – гр. Штип

Пиемонт – гр. Битола

Пловдив – гр. Ресен

Плоешт – гр. Кичево

Псевдоними-личности

Асен, Богдан Илиев, Богданка, 
Божидар, Божил Наков, Миле, Миле 
Христов, Невенка, Старио, Стариот, 

С(абри) Текели, Sabri, Тр(ајко) Василев  
- Тодор Александров

Ангел, Љатов   
- Александар Протогеров од Охрид

Ахил - Гоце Делчев

Агоп Вртанов - Борис Сарафов

Авиценус - Димо Хаџидимов

Апостолов - [Христо Матов] 

Ариматејски, Кпандопулос  
- Дамјан Груев

Брезов - Иван Михајлов, Штип

Езерски - Петар Чаулев

Лоенгрин - Наум Томалевски

Татарчев Христо – д-р – Докторот

носта на дешифрирањето на 
некои псевдоними.

Таков е случајот со псевдо-
нимот Гилјани, користен од 
страна на Гоце Делчев. Маке-
донскиот историчар Љубен 
Лапе го дешифрирал како Ви-
ница. Бугарскиот историчар 
Дино Ќосев во предговорот 
кон зборникот „Гоце Делчев. 
Писма и други материјали“ го 
изразил своето несогласување 
со Љубен Лапе, бидејќи Дино 
Ќосев сметал дека се работи за 

и декодираните псевдоними од 
Ангел и Христо Узунови.

Картотеката „Псевдоними на 
ВМРО“ се публикува целосно, дури 
и со недешифрирани псевдони-
ми, и со направениот редослед од 
страна на Христо Узунов.

Псевдонимите се објавуваат на ја-
зикот на оригиналот, т.е. на бугар-
ски јазик (од левата страна), и во 
транскрибираната форма – на ма-
кедонски јазик (од десната страна).

„Псевдоними на ВМРО“ е втора 
книга, по „Спомени“ на Ангел 
Узунов, од серијата „Архивата 
на Ангел Узунов“. 

Писма, документи и сведоштва
картотеката на Узунови има посебно значење

Уште од самото појавување, Македонската револуционерна организација се наоѓаше 
во илегала. Заради карактерот на дејноста, револуционерите во меѓусебната преписка 
често користеле или шифри, или псевдоними. За целосна реконструкција на дејноста 

на МРО било неопходно дешифрирање на документи и на писма, а, исто така, и 
разоткривање на псевдонимите.

Документите на Охридскиот револуционерен округ и писмата на Христо Узунов ги 
дешифрира неговиот брат Ангел Узунов. Ангел Узунов и неговиот син за олеснување 
на работата со документите на МРО ја составиле својата картотека на псевдоними на 
лични имиња и на населени места. Псевдонимите од времето меѓу двете светски војни 
ги знаел Ангел Узунов, од својата дејност во својство на пунктов началник на ВМРО во 

Ќустендил.

Картотеката на псевдоними на Ангел Узунов и на неговиот син е од посебно значење 
 за секој што работи со документи на Македонската револуционерна организација и 

  за секој што се интересира за историја на македонската револуционерна борба. Затоа 
   Државниот архив на Република Македонија реши да ја публикува таа картотека.
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историJа

Имено, по неколкуте успешни 
диверзантски и партизански 
акции во летото 1942 година 

(нападите на селата Плетвар и Ла-
гово и палењето на реквирираното 
жито во Тутуновиот институт во 
Прилеп), бугарската окупаторска 
власт решила да преземе енергич-
ни мерки за задушување на народ-
ноослободителното движење во 
овие краишта од Македонија. Во 
овој период во Прилепско дејству-
вал партизанскиот одред „Дими-
тар Влахов“ под команда на Борка 
Велески-Левата. Приоритетна цел 
на окупаторскиот воено-полици-
ски апарат била уништување на 
сите илегални сили во Марковиот 
Град и неговата поширока околи-
на. Најдобар доказ за ова тврдење 
се неколкуте наредби од облас-
ното началство на полицијата во 
Битола за засилување на пропа-
гандата против комунистите, за 
организација на посебни „ловни 
дружини“ специјално обучени 
за противгерилско војување и за 
преземање репресивни мерки за 
сите оние кои дезертирале од бу-

гарската армија и се приклучиле 
кон партизанските одреди. Овие 
наредби биле само вовед во идни-
от терор кој окупаторските воени 
и полициски сили ќе го извршат 
во Прилепско.

Во почетокот на септември започ-
нале масовни апсења на лица осом-
ничени за учество во движењето 
на отпорот. Првите апсења започ-
нале на 2 септември. Со откри-
вањето на ранетиот борец Блаже 
Спиркоски и неговиот придружник 
Киро Бајрамоски во градот, поли-
цијата започнала голема блокада 
во градот и, пред сѐ, во населбата 
Тризла на 8 септември 1942 годи-
на. Во обидот за пробив Спиркоски 
загинал, а Бајрамоски тешко ранет 
бил уапсен и однесен на лекување 
во битолската болница. Откако бил 
опериран, Киро Бајрамоски ја рас-
кинал раната и се самоубил, со цел 
да не биде подложен на полици-
ската тортура.

Истовремено во Прилеп биле 
уапсени поголем број партиски 
активисти и најголем дел од Мес-
ниот комитет на КПЈ. Со апсењето 
на Киро Ќосески и Ценка Тутеска 
на 10 септември 1942 година, МК 

на КПЈ практично престанал да 
постои. Во истиот период помеѓу 
останатите биле уапсени и Рампо 
Левков, Добре Јованоски и Андон 
Слабејко. Во рацете на бугарската 
полиција паднале околу 200 души.

На 14 септември 1942 година по 
дезертерството на Петре Кузма-
носки-Зеленко од партизанскиот 
одред „Димитар Влахов“, окупатор-
ските воено-полициски сили успеа-
ле да ѝ влезат во трагите на Втора-
та чета на одредот. Петре Зеленко 
бил ослободен од партизаните во с. 
Плетвар, но се покажал како небла-
годарен предавник. Постои и друго 

мислење, дека тој бил претходно 
врбуван да работи за бугарската 
полиција и бил испратен со мисија 
за уништување на одредот. Како 
и да е, тој во пресудниот момент 
ја одиграл улогата доделена од 
окупаторската полиција. На 14 
септември поголеми бугарски 
воени сили го блокирале селото 
Дреновци и неговата околина. Во 
блокадата успеале да ја пронај-
дат базата на одредот. Во борбата 
што следувала, втората чета на 
одредот „Димитар Влахов“ била 
целосно уништена. Успеале да се 
спасат малкумина борци. Биле 
убиени 12 борци, меѓу кои и ко-
мандантот Борка Велески-Лева-
та, кој подоцна бил прогласен за 
народен херој. Но, и непријателот 
не останал без загуби. Според еден 
документ, бугарската војска има-
ла околу 25 убиени војници, што 
подоцна веројатно многу влијаело 
за жестокоста со која настапиле 
бугарските фашистички власти 
кон уапсените од Прилеп и окол-
ните села.

За борбата кај селото Дреновци 
постојат мислења дека голема 
вина има самиот командант Бор-
ка Велески бидејќи не презел до-
волно мерки за обезбедување по 
дезертерството на  Кузманоски и 
што не ја променил локацијата на 
одредот, но, според учесниците во 
борбата, Борка Велески-Горанов 
имал директива тука да чека нови 
борци кои требало да пристигнат 
од Прилеп и исто не сакал да се 
подига непотребна паника. Според 
некои извори, во одредот требало 
да пристигнат членовите на МВШ. 
Но, како и да било, втората чета 
била уништена. Телата на загина-
тите партизани биле донесени во 
Прилеп и изложени пред полици-
скиот участок со цел да се заплаши 
населението.

Истовремено со борбата на Мукос 
било блокирано и селото Дабни-
ца, кое претставувало најзначајна 
база на партизаните во околина-
та Прилеп. Една од илегалните 
бази се наоѓала непосредно над 
селото, а жителите сесрдно ја 
помагале борбата. Најверојатно, 
партизанскиот дезертер Петре 
Кузманоски ги открил тајни-
те дејства на дабничани. На 14 
август 1942 година бугарската 
војска извршила претрес во село 
Дабница и ги уапсила сите машки 
жители на возраст од 16 до 60 

години. Биле уапсени 62 жители 
на селото.

Во Прилеп продолжиле масовни-
те апсења и голем дел од органи-
зираните лица биле уапсени од 
страна на бугарската полиција. 
Претресот и истрагата биле врше-
ни и од војската во прилепската 
касарна. Со истрагата раководел 
поручникот Иван Куцаров, шеф на 
разузнавачкото одделение на 15 
артилериски полк стациониран 
во Прилеп. Предмет на интерес 
на иследниците бил и Методија 
Андонов-Ченто, кој успеал да го 
напушти градот под изговор дека 
отишол да купува грозје за него-
вата крчма. Затворениците биле 
подложени на жестока тортура 
за да кажат сѐ што знаат во врска 
со одредот и движењето на от-
порот во Прилепско. Најжестоко 
биле измачувани адвокатот Рам-
по Левков и дабничанецот Сотир 
Дамески. И покрај сите мачења, 
Рампо Левков ништо не прогово-
рил пред иследниците. Двајцата 
со Дамески им подлегнале на ма-
чењата. Левков бил закопан во 
една дупка за гасење вар во кругот 
на касарната, а гробот на Дамески 
останал непознат. Преку тортура-
та бугарските иследници успеа-
ле да ги скршат Киро Ќососки и 
Сотка Џигиџик, кои почнале да 
провалуваат, и со тоа предизви-
кале нови апсења. Интересен е 
случајот на затвореникот Адем 
Адемоски, кој, запрашан од Ку-
царов зошто тој како Турчин се 
приклучил кон борбата против 
бугарските окупатори, одговорил 
дека ја чувствува Македонија како 
своја татковина и се бори за неј-
зино ослободување. Ова многу 
го изиритирало Куцаров, кој со 
најголема жестина се нафрлил врз 
Адемоски.

Вечерта на 19 септември околу 
21 часот била издвоена група од 
19 уапсени. Поручникот Куцаров 
им рекол дека над селото Дабница 
се заробени партизани и дека ќе 
ги носат на препознавање. Вр-
заните затвореници ја презреле 
лагата на разузнавачкиот офицер 
и знаеле дека одат на пат од кој 
нема веќе да се вратат. Кај мес-
носта „Дабнички завој“ се слуш-
нале истрели кои, всушност, биле 
знак за почеток на ликвидацијата 
на затворениците. На врзаните 
родољуби им било наредено да 
легнат, а на војската да стрела 

кон нив. За неколку минути биле 
убиени 19 луѓе. Од смртта успеале 
да се спасат само Петко Велкоски и 
Тоде Ристески. Без пресуда, на нај-
варварски можен начин биле убие-
ни Добре Јованоски, Сотир Сотиро-
ски-Џигиџик, Киро Ќососки, Орде 
Паноски-Кабецот, Андон Слабејко, 
Адем Адемоски, Гога Нунески, Дим-
ко Мрчески, Аце Мрчески и други 
македонски родољуби. Овој масакр 
укажува на смислен безобѕирен 
терор кон сите оние кои се бореле 
против фашистичката окупација на 
Македонија и нивно уништување. Со 
оваа акција бугарската фашистичка 
власт целосно ја отфрлила пред на-
селението маската на ослободител.

По ослободувањето на Прилеп тела-
та на убиените биле ексхумирани и 
погребани од нивните семејства, дел 
од посмртните остатоци подоцна 
биле вградени во Могилата на непо-
бедените. На местото на стрелањето 
бил поставен споменик кој во 2002 
година бил осквернавен.

Виновниците за овој маскар оста-
нале неказнети. Куцаров требало 
да биде предаден во Македонија 
од страна на бугарските власти, но 
поради влошувањето на југосло-
венско-бугарските односи до вак-
во нешто никогаш не дошло. Тој во 
Бугарија бил осуден на 15 години 
затвор, но набргу бил ослободен и 
го провел подоцнежниот живот како 
слободен човек. Петре Кузманоски 
по капитулацијата на Бугарија успе-
ал да избега во САД, каде што му се 
губи секаква трага.

Деновиве се навршуваат 74 години 
од септемвриските настани во При-
леп од 1942 година. Вечна им слава 
на овие македонски патриоти кои ги 
вградиле своите животи во нашата 
денешна слобода. 

Бугарските  
репресии  
во Прилеп  
и прилепско  
во текот на  
втората светска  
војна

во септември 1942 
година во градот прилеп 
и неговата околина 
се случиле неколку 
значајни настани за 
народноослободителната 
војна и нејзините 
натамошни развојни и 
воени перспективиПишува | Дарко Дорошевски

МаСаКроТ во Село ДабниЦа
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п остои изреката „Ние сме тоа што 
го јадеме“. Последнава деценија 
сѐ почесто почнуваме да се ин-

тересираме за составот на храната што 
ја јадеме, потеклото, нејзините нутри-
тивни вредности.

 зошто кај нас нутриционизмот нај-
често се сфаќа како диета за слабеење, 
а не како наука за исхраната?
ДрвошанСКи: Мислам дека причината 
за таквата перцепција кај нас е резултат 
на повеќе фактори. Нутриционизмот 
како мултидисциплинарна наука треба 
ја проучува исхраната и начинот на кој 
таа влијае врз здравјето на човекот. Кај 
нас нутриционистичките услуги, главно, 
се фокусирани на подготвување диети 
за намалување на телесната тежина и 
поради тоа донекаде и очекувањето на 

вработените, во мензите и, секако, пре-
ку зголемување на информираноста на 
населението, генерално, за потребата 
од промена на прехранбените нави-
ки во функција на подобрување и на 
одржување на здравјето. Владината 
медиумска кампања беше добар чекор 
во таа насока, но, секако, потребно е 
многу поголемо дејствување на раз-
лични основи и нивоа. Катедрите по 
нутриционизам и квалитет и безбед-
ност на храната, при Техничко-тех-
нолошкиот факултет од Велес имаат 
одлична студиска програма и програма 
за постдипломски студии за стручно 
оспособување на потребните кадри, но 
без потребната поддршка од институ-
циите, факултетот не е во можност сам 
да ја наметне потребата од промените 
што ги споменав.

 Колку е неопходно нутриционис-
тите да бидат вклучени во едука-
тивниот и во здравствениот систем 
на Македонија?
ДрвошанСКи: Мислам дека е нео-
пходно и, во принцип, вклучувањето 
на нутриционистите како во едука-
тивниот, така и во здравствениот сис-
тем, треба да биде задолжително. На 
пример, правилниците за исхрана на 
децата во градинките и во основните 
училишта имаат елементарни нутри-
ционистички стандарди и препораки за 
храната и се фокусираат на потребното 
енергетско, т.е. калориско внесување во 
организмот за одредена детска возраст. 
Препораките, во основа, се однесуваат 
само на внесувањето макронутриенти 
(јаглени хидрати, масти и протеини) 
и претставуваат само некаков кван-
титативен метод на дефинирање на 
потребите  на детската прехрана, но 
не и квалитативен. Потребни се мно-
гу потесно регулирани стандарди во 
однос на исхраната во училиштата и 
во градинките, со цел да се постигне 
таа да биде поквалитетна, нутритивно 
побогата, поприродна, а со сето тоа и 
подобра за здравјето и за развојот на 
децата. Вклучувањето на нутрициони-
стите во образовниот систем би овоз-
можило континуирано следење и прис-
пособување на исхраната на децата во 
училиштата и во градинките. Потребни 
се редовни предавања за учениците и 
проекти во кои учениците би учеству-

вале во самата подготовка на храната, па 
дури и во нејзиното производство. Исто 
и за здравствените установи, со исклучок 
на интервентната медицина, како хирур-
гијата, во голем дел медицинската грижа 
за пациентите по дијагностицирањето од-
редено заболување се сведува на терапија 
што не е во функција на отстранување на 
причините за заболувањето, туку само ги 
третира симптомите на болестите. Потреб-
но и здравствениот систем да ја признае и 
прифати таа потреба и да вклучи нутрицио-
нисти во работата, да доедуцира такви ка-
дри или да дава препорака на пациентите за 
примена на соодветни диететски режими, 
надвор од тие застарени или стереотипни 
препораки што ги даваат докторите.

 Дали Македонците се свесни за после-
диците од неправилна исхрана?
ДрвошанСКи: Свесноста на Македонци-
те за последиците од неправилна исхрана 
е на многу ниско ниво. Тоа е последица 
од фактот што населението не може да ја 
направи врската меѓу лошата прехрана и 
нарушеното здравје. Делумно тоа е затоа 
што лошите прехранбени навики и не-
достигот од нутриенти во исхраната или 
внесувањето инфламаторни или токсични 
продукти во исхраната не дава никакви 
симптоми и тегоби на нарушено здравје 
веднаш. Но, лошата исхрана, во периодот 
на низа години или понекогаш и децении, 
со сигурност ќе резултира со нарушување 
на здравјето и појава на болест. На пример, 
дегенеративните заболувања на мозокот и 
на нервниот систем како Алцхајмерова бо-
лест, Паркинсонова болест, или деменција 
се создаваат во третата и во четвртата 
деценија од животот, но симптомите на 
тие болести се манифестираат од шес-
тата деценија натаму. Улогата на храна-
та во одржување на човековото здравје 
е сѐ почеста тема, која се обработува во 
медиумите. Од една страна тоа е убаво 
и помага во подобрување на свеста и на 
информираноста на населението, но, од 
друга страна, постојат многу нестручни, 
нецелосни, лошо презентирани или „лошо 
преведени“ информации, кои кај луѓето 
можат да предизвикаат поголема забуна. 
Добро е што постојат и некои чекори за 
информирање на населението преку кам-
пањи и на национално ниво, но потребно е 
многу поголемо и континуирано дејству-
вање за, навистина, да ја издигнеме свеста 
на населението.

 Каква е врската меѓу храната и 
појавата и ширењето на болестите?
ДрвошанСКи: Со мали исклучоци, 
појавата на речиси сите болести на со-
временото урбано живеење, како на при-
мер кардиоваскуларните болести, деге-
неративните заболувања на мозокот и 
нервниот систем, заболувањата на ор-
ганите на гастроинтестиналниот тракт, 
дури и автоимуните и многу други забо-
лувања во најголема мера се резултат на 
лошата исхрана, потоа вкупниот начин 
на живот и, секако, влијанието на живот-
ната средина. Конкретно, од една страна 
имаме континуирана малнутриција и 
недоволно, несоодветно или некогаш 
прекумерно внесување на нутриентите 
потребни за човечкиот метаболизам, 
а од друга страна имаме присуство на 
многу токсини од животната средина, 
воздухот, водата и од почвата, кои на 
повеќе начини, но најмногу преку хра-
ната, ги внесуваме во нашиот организам. 
Постои голема контаминација на земјо-
делските производи, контаминација со 
додавањето на адитиви и конзерванси 
при преработката, а храната може да се 
контаминира и при складирањето, а во 
голема мера и при самата подготовка. 
Како што споменав постојат неколку 
фактори, но во основа, причината за 
појавата на болестите е нарушената 
физиологија на клетките, односно не-
достигот од нутриенти или неможноста 
да ги примат или искористат нутриенти 
потребни за нивниот метаболизам.

 Кој е светскиот тренд во областа на 
нутриционизмот, здравата и квалитет-
на храна и исхрана?
ДрвошанСКи: Кога станува збор за пра-
вилна исхрана мислам дека не можеме да 
зборуваме за трендови. Во основа, таа значи 
оптимално, избалансирано внесување на 
сите нутриенти, како макро нутриентите 
така и микронутриентите (витамини, ми-
нерали, антиоксиданси и други биоактивни 
молекули) што се потребни да обезбедат не-
пречена клеточна функција и метаболизам. 
Во прва мера, ова значи внесување природ-
на, неконтаминирана, органски одгледана и 
нутритивно богата храна. Тоа би бил режим 
на исхрана што се темели на намирници од 
растително потекло, но вклучува и нутри-
тивно богати намирници од животинско 
потекло. Сега веќе и науката потврдува дека 
диететските режими не се поставуваат само 
врз основа на калкулација на калориското 
оптоварување на макронутриентите. Секоја 
намирница, секој тип храна, покрај калори-
ското т.е енергетското внесување е носител 
и на специфични информации, односно има 
специфична биолошка активност и функ-
ција во организмот, во согласност со тоа 
исхраната или соодветни диететски режими 
не можат да се темелат само на количината 
и на калориското внесување, туку треба да 
се разгледуваат во поширока смисла.

Значајно е и што денес веќе недвојбено 
се потврди дека порано препорачуваниот 
режим на исхрана базиран на ниско ниво 
на масти или популарните диети со малку 
маснотии во исхраната (Low fat diet), кои, 
во основа, најчесто резултираат со преку-
мерно внесување јаглехидрати, не само што 
не се добри за здравјето, туку се и главен 
причинител за појава на хронични воспа-
ленија и болести. Здравата исхрана има 
значајно место за мастите, вклучително 
и холестеролот, кој претставува молекул 
со многу важни, есенцијални функции во 
човековиот организам. Потоа, во последно 
време значителен е бројот на научни студии 
што ги потврдуваат позитивните ефекти 
на постењето, како прекинато -  привреме-
но постење (Intermitent fasting) на произ-
водството на енергија и на функцијата на 
митохондриите во клетките. Потврдена е 
виталната улога на цревната микрофлора, 
не само во апсорбирањето на храната и син-
тезата на нутриенти, туку и во функцијата 
на регулација на имуниот систем, па дури и 
генетската експресија кај човекот. 

Македонците не се свесни за последиците 
предизвикани од неправилна исхрана

здраВjеСашКо ДрвошанСКи,  НУТРИЦИОНИСТ - МАГИСТРАНД НА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ПО НУТРИЦИОНИЗАМ

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Дејан Станчевски

- Мислам дека е неопходно и, во 
принцип, вклучувањето на нутри-
ционистите како во едукативниот, 
така и во здравствениот систем, 
треба да биде задолжително – вели 
во интервју за „Република“ Сашко 
Дрвошански, нутриционист, ма-
гистранд на постдипломски студии 
по нутриционизам.

луѓето е дека, практично, само таков тип 
диететски препораки можат да добијат 
од страна на нутриционист. Но, од друга 
страна, и државата и институциите треба 
да му помогнат и да ги промовираат зна-
чењето и потребата од учество на стручни 
и на образовани нутриционисти на повеќе 
нивоа на општественото дејствување: 
како дел од работата на медицински-
те установи, во образовниот систем, во 
спортски клубови, во поголемите работни 
организации / компании каде што може 
да се подобри квалитетот на исхраната на 

лошата исхрана во 
периодот на низа години 
или, понекогаш, и децении, 
со сигурност ќе резултира 
со нарушување на здравјето 
и со појава на болест
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� оваа го ди на из да вач ка та ку-
ќа „Ма ти ца ма ке дон ска“ од бе-
ле жу ва 25 го ди ни по сто е ње. 
Ка ко прв чо век на ова из да-
ваш тво, ка же те ни што зна чи 
за вас еден ва ков ју би леј?
Пав ле СКи: „Ма ти ца ма ке дон-
ска“ поч на да ра бо ти на 24 ав-
густ 1991 го ди на. Ка ко што за-
бе ле жу ва во ар хив ски те спи си 
на Ма ти ца неј зи ни от ос но вач и 
па то ка за тел, Ра де Сил јан: „Тоа е 
пер и од во кој по сто е ше го лем ен-
ту зи ја зам кај си те, а мо же би и за-
доц нет ро ман ти зам. Но, тоа е вре-
ме и на пре диз ви ци: и чо веч ки и 
тво реч ки. Еу фо ри ја та на но во то 
вре ме за Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
го за фа ќа и из да вач ки от се ктор, а 
кон ти ну и те тот на ма ке дон ска та 
кни га и сло во про дол жу ва пре ку 
ини ци ја ти ва та на по ма ли те из-
да вач ки ку ќи еки пи ра ни во спој 
на мла до ста и искус тво то“.

Во из ми на ти те 25 го ди ни „Ма-
ти ца ма ке дон ска“ пуб ли ку ва ше 
по ве ќе од три ил ја ди нас ло ви од 
си те об ла сти на оп штес тве но то 
жи ве е ње. Об ја вив ме де ла од најз-
на чај ни те ма ке дон ски пи са те ли, 
на уч ни ци и пуб ли ци сти во ти раж 
од над пет ми ли о ни при ме ро ци. 
И, осо бе но сме среќ ни што еки-
па та што ра бо ти во „Ма ти ца“ се 
гри жи ма ке дон ска та кни га да би-
де пла си ра на не са мо во на ша та 
та тко ви на, ту ку и во странс тво. 
Ве ќе има ме вос по ста ве но со ра бо-
тка со мно гу на ци о нал ни биб ли-
о те ки, со сла ви стич ки цен три и 
со спе ци ја ли зи ра ни кни жар ни ци 
во европ ски те и во пре ку о ке ан-
ски те зем ји. По себ но сме гор ди на 
еди ци ја та по све те на на ма ке дон-
ско то кул тур но нас ледс тво, во 
ко ја ве ќе има ме об ја ве но две сте 
мо но граф ски из да ни ја за ма ке-
дон ски те цр кви и ма на сти ри, за 

из Да вач Ка Та Ку Ќа „Ма Ти Ца Ма Ке Дон СКа“ оД бе ле Жу ва че ТврТ веК

Де jан Пав ле ски: да из да ваш и да  
пла си раш кни ги во мал jа зи чен  
про стор е исто ка ко да одиш по жи ца

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

ма ке дон ска та рез ба, за ма ке дон-
ски от фолк лор и на род ни но сии, 
за на ша та на род на ми то ло ги ја 
итн. Во овој пог лед, се ка ко, тре ба 
да се изд вои и еди ци ја та „Из бра-
ни де ла“, во ко ја се об ја ве ни де ла 
од Мар ко К. Це пен ков, Ки рил Пе-
нуш ли ски, Ве ра Би тра ко ва-Гроз-
да но ва, Ли ди ја Сла ве ска, Та нас 
Вра жи нов ски, Цве тан Гроз да нов, 
Бла же Ри стов ски, Ма те ја Ма тев-
ски, Га не То до ров ски, Бо жин Пав-
лов ски, Та шко Ге ор ги ев ски, Па-
скал Ги лев ски, Јо ван Пав лов ски, 
Иван Ча пов ски, Бла го ја Ива нов, 
Ми лан Ѓур чи нов, Лу ан Ста ро ва, 
Ви то мир Ми тев ски, Ни ко ла Кљу-
сев, Пе тар T. Бо шков ски, Иван 
Ча пов ски и дру ги. Тоа се про е кти 
од ка пи тал но зна че ње за ма ке-
дон ска та кул ту ра. Во ре а ли за ци-
ја та и во ос мис лу ва ње то на це-
ло куп на та из да вач ка деј ност во 
из ми на ти те 25 го ди ни, по себ но 
тре ба да го од бе ле жам го ле ми от 
ан гаж ман на ос но ва чот на „Ма ти-
ца ма ке дон ска“, мо јот та тко Ра де 
Сил јан, кој нѐ упа ти ме не, бра тот 
Ни ко ла и мо ја та се стра Или на во 
тај ни те на из да ваш тво то. 

� рес пе кта бил на број ка е 25 
го ди ни, а да се би де из да вач 
25 го ди ни е уште по рес пе кта-
бил но. Ка ко се спра ву ва те со 
пре диз ви ци те? Те шки се вре-
ми ња та за кни га та...
Пав ле СКи: Да се за ни ма ваш со 
из да ва ње и со плас ман на кни ги 
во мал ја зи чен про стор е исто 

ка ко да одиш по жи ца. Во се кој 
пог лед ја де ли ме суд би на та со 
си те сфе ри на на ше то  жи ве е ње. 
Те шки или лес ни, вре ми ња та се 
тие. Ние не го сфа ќа ме из да ваш-
тво то ка ко тр ка на сто ме три. 
За да се одр жу ваш и да ус пе ваш 
во ова сфе ра, по треб ни се мно гу 
одрек ну ва ња, не се бич на по све-
те ност, кре а тив ност во об ли ку-
ва ње то пре поз нат ли ви еди ции, 
во на о ѓа ње то до бри нас ло ви. По-
ве ќе од ше сто ти ни авто ри, по ве-
ќе од три ил ја ди нас ло ви, по ве ќе 
од 5 ми ли о ни кни ги во ма ке дон-
ски те до мо ви и биб ли о те ки, се то 
тоа е убав по ка за тел за ус пе хот 
ко га со љу бов гле даш кон ра бо-
та та. И не са мо во Ма ке до ни ја, 
на ши кни ги има и во биб ли о-
те ки те во Ва шин гтон, Мос ква, 
Па риз, Лон дон, Рим. Кни ги на 
ма ке дон ски ја зик има во мно гу 
кни жар ни ци и свет ски ди стри-
бу те ри. Во на ши те са ло ни, кои 
пре рас наа во ду хов ни свр та ли-
шта, на сто ју ва ме да има ме не по-
сре ден кон такт со љу би те ли те 
на кни га та. Таа на ша опре дел ба 
ја пре поз наа кни го љуп ци те и за-
тоа де нес бро јот на чле но ви те е 
над че ти ри е сет ил ја ди. Тоа се лу-
ѓе од раз ни про фе сии, со кои по-
сто ја но кон та кти ра ме и за ем но 
се ин фор ми ра ме за мно гу број ни 
актив но сти. Ед но став но, не са мо 
јас, си те во ти мот на „Ма ти ца“ ја 
са ка ме оваа ра бо та, са ка ме да 
би де ме оп кру же ни со ум ни лу ѓе 
и да учи ме од нив на та жи вот на 

му дрост. Пре ку кни ги те са ка ме 
да оста ви ме бе лег и пе чат на 
вре ме то во кое жи ве е ме, са ка-
ме кни ги те да би дат на вр вот на 
при о ри те ти те во ед но со вре ме-
но оп штес тво за што кни га та е 
тре нинг на умот. Пре ку ак ци ја та 
„Чи тај по ве ќе“ на не кој на чин се 
оби дов ме кни га та да би де се чие 
се којд не вие за што кол ку по ве ќе 
кни ги, тол ку по ве ќе уба ви збо-
ро ви и мис ли пол ни со уба ви на, 
а од збо ро ви те што ги ко ри сти-
ме да соз да ва ме ро ман тич ни 
при каз ни. Ем па ти ја, љу бов и 
по до бро оп штес тво. Кни га та е 
ог ле да ло на се ко го, а се кој чо век 
но си ро ман во се бе, а пи ша но то 
и про чи та но то оста ну ва ат за се-
ко гаш. За нас кни га та е свет во 
кој има про стор за се ко го.

� че сто се ве ли де ка лу ѓе то ве-
ќе не чи та ат. но, ва ша та из да-
вач ка ку ќа не о дам на из ле зе со 
ан ке та ко ја го по твр ди спро-
тив но то. Ко неч но, ка кви се ва-
ши те искус тва од пра кти ка та? 
Се чи та ли во Ма ке до ни ја? 
Пав ле СКи: Из ми на ти те го ди-
ни по ка жу ва ат де ка во Ма ке до-
ни ја има чи та тел ска пуб ли ка. 
Во „Клу бот Ма ти ца“ ми ни мум 
два па ти го диш но се спро ве ду-
ва ат ан ке ти од чи и што ре зул-
та ти мо же ме да до би е ме ре ал на 
сли ка за број ка та на чи та те ли во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Впро чем, 
ин те ре сот за мно гу те ак ции и 
кам па њи, ли те ра тур ни чи та ња и 

Ние из да ваш тво то не го 
сфа ќа ме ка ко тр ка на сто 

ме три. За да се одр жу
ваш и да ус пе ваш во ова 

сфе ра, по треб ни се мно гу 
одреку ва ња, не се бич на по

све те ност, кре а тив ност во 
об ли ку ва ње то пре поз нат

ли ви еди ции, во на о ѓа ње то 
до бри нас ло ви. По ве ќе од 

ше сто ти ни авто ри, по ве
ќе од три ил ја ди нас ло ви, 

по ве ќе од 5 ми ли о ни кни ги 
во ма ке дон ски те до мо ви и 

биб ли о те ки, се то тоа е убав 
по ка за тел за ус пе хот ко га 

со љу бов гле даш кон ра бо
та та, ве ли Пав ле ски

Oсо бе но сме 
среќ ни што 
еки па та што 

ра бо ти во 
„Ма ти ца“ се 
гри жи ма-

ке дон ска та 
кни га да би де 

пла си ра на 
не са мо во 

на ша та та тко-
ви на, ту ку и во 

странс тво
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култура
КНИжАРНИцАТА „АНТОЛОг“ 

ПРЕПОРАчУВА:

2
Спиј!

Анелис  
Вербеке

4
Вкрстување на 

световите
Мерсиха  

Исмајлоска

100 наЈубави СлиКи на СиТе вреМиЊа

  

Sully
чУДОТО ОД ХАДСОН

Заработка: 22.000.000 $

жанр: драма
Режија: Клинт Иствуд

Актери: Том Хенкс,  
Арон Екхарт,  

Лора Лини

ВЕшТЕРКАТА ОД БЛЕР
Blair Witch

Заработка: 9.600.000 $

жанр: хорор
Режија: Адам Вингард

Актери: Џејмс Ален Мекјун,  
Кели Хернандез,  

Корбин Рид

БЕБЕТО НА БРИџИТ џОНС
Bridget JoneS’S BaBy

Заработка: 8.600.000 $

жанр: комедија
Режија: Шерон Мегвајер

Актери: Рене Зелвегер,  
Колин Фирт,  

Патрик Демси

СНОУДЕН
SnoWden

Заработка: 8.000.000 $

жанр: драма
Режија: Оливер Стоун

Актери: Џозеф Гордон Луит, 
Мелиса Лио, Шајлин Вудли

don't Breathe
НЕ ДИшИ

Заработка: 5.600.000 $

жанр: хорор
Режија: Феде Алварез

Актери: Стивен Ланг,  
Џејн Леви,  

Дилан Минет

тоП 5 наЈгледани филма  
          во САД викендов

„војвотката од алба“ од франциско гоја

„војвотката од алба“ е дело на 
шпанскиот сликар Франциско Гоја 
(1746 – 1828), претставник на ро-
мантизмот. Ова дело е насликано 
во 1797 година, а денес се наоѓа 
во Музеј на шпанското друштво 
во Америка, во Њујорк.

Гоја работел ѕидни композиции 
за цркви, нацрти за таписерии и 
сцени од секојдневниот живот. Во 
1775 година почнува неговата ка-
риера како главен сликар на крал-
скиот двор. �

1
Книга на  
тајни
М.Г. Васанџи

3
Вештерката и 
дождот
Јурга  
Иванаускаите

5
Завет за 
Македонија
Ставре  
Џиков

ма ни фе ста ции, јас но ја по ка жу ва 
број ка та на ма ке дон ски те чи та-
те ли. Си те ана ли зи и ан ке ти, и 
те о рет ски и пра ктич но, ни по-
ка жу ва ат де ка од ден на ден има 
сѐ по ве ќе чи та те ли, а тоа ни ја 
да ва мож но ста да раз го ва ра ме за 
кни га та ка ко те мел на вред ност 
во ед но со вре ме но оп штес тво. 
Ра ду ва фа ктот што сѐ по ве ќе 
мла ди лу ѓе ги по се ту ва ат и сѐ 
по ве ќе вре ме ми ну ва ат во кни-
жар ни ци те. Без раз ли ка на бр зо-
то тем по на жи вот и еле ктрон-
ска та до ми на ци ја на свет ски от 
па зар, се пак кни га та оста ну ва 
еден пред мет за кој лу ѓе то зна ат 
де ка тоа е единс тве но то не што 
што мо же да го ку пат за да би дат 
на ви сти на бо га ти. 

� што пре фе ри ра ма ке дон ски-
от чи та тел - стран ски или до-
маш ни авто ри?
Пав ле СКи: Нај важ но е што 
по ну да та е го ле ма и бо га та со 
ши рок спе ктар на авто ри, нас-
ло ви и при каз ни. Се раз би ра, 
по ну да та е мно гу по го ле ма од 
стран ски те авто ри, но во пос лед-

ни те не кол ку го ди ни се изро ди ја 
пле ја да мла ди, но ви и та лен ти-
ра ни ма ке дон ски авто ри за кои 
сме там де ка, со ква ли те тот што 
го по се ду ва ат, остро ум но ста во 
ре че ни ци те и раз мис лу ва ња та 
што ги има ат, си гур но би ус пе а ле 
и во свет ски рам ки. Ако са мо се 
по тсе ти ме на сли ки те од пос лед-
ни те про мо ции на Вер че Ка ра-
фи ло ска, Ксе ни ја Ни ко ло ва, Ана 
Бун те ска, Ти хо мир Јан чов ски, 
Јо ван Или ев ски итн., ќе ни ста-
не мно гу по јас на сли ка та кол ку 
ма ке дон ски те авто ри во пос лед-
ни ве не кол ку го ди ни се чи та ни 
и це не ти од до маш на та пуб ли ка. 
Ќе по вто рам, си те тре ба да нѐ 
ра ду ва по да то кот што од го ди-
на во го ди на, во кни жар ни ци те 
има сѐ по ве ќе мла ди лу ѓе, а исто 
од го ди на во го ди на, на ма ке-
дон ски от кни же вен па зар има 
сѐ по ве ќе мла ди и та лен ти ра ни 
авто ри. Авто рот и чи та те лот се 
две по ло ви ни од ед на це ло.

� Сме та те ли де ка оп ста но кот 
на пе ча те ни те кни ги е за гро-
зен од е-кни ги те? 

Пав ле СКи: Жи ве е ме во ера на 
ди ги та ли за ци ја и за бр за но тем-
по на жи вот со сѐ по мал ку вре ме 
за ви стин ски те вред но сти.  Се 
раз би ра, во пос лед ни те го ди ни 
еле ктрон ско то из да ваш тво во 
свет ски рам ки е во по дем. По-
да то ци те го во рат де ка до 2009 
го ди на са мо око лу 4 про цен ти 
ко ри сте ле еле ктрон ски чи та чи 
за кни ги, до де ка во 2012 го ди-
на про цен тот по рас на ла на 13.  
Од ин фор ма ци и те што ги до бив 
од на ши те парт не ри при мо и те 
го сту ва ња и по се ти на по го ле-
ми те свет ски кни жев ни на ста-
ни во Лон дон и во Фран кфурт, 
еле ктрон ско то из да ваш тво сво-
јот зе нит на свет ски рам ки го 
до стиг ну ва во 2012 го ди на, со 
што од зе ма го лем про цент од 
чи та тел ска та пуб ли ка на тра-
ди ци о нал на та кни га. Но, по да то-
ци те од пос лед ни те две го ди ни 
го во рат де ка тра ди ци о нал на та 
кни га по втор но е во мо да, а со 
тоа и вер ба та де ка тра ди ци ја та 
соз да ва на со ве ко ви ќе оп сто ју ва 
уште мно гу вре ме.  Ма ке дон ска-
та кни га е дел од тој свет. �

КУЛТУРА

По да то ци те 
од пос лед ни-
те две го ди ни 
го во рат де ка 
тра ди ци о нал-

на та кни га 
по втор но е 

во мо да, а со 
тоа и вер ба та 
де ка тра ди ци-
ја та соз да ва-
на со ве ко ви 
ќе оп сто ју ва 
уште мно гу 

вре ме
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Пишува |  Сотир Костов 

Нај го ле ми те мод ни ико ни што го обе ле жаа 20 век
Спон та но се при се ту ва ме на пр-
ви те ико ни од све тот на фил мот, 
му зи ка та, мо да та, умет но ста и на 
јав ни от жи вот во оп што, ка ко што 
се Мар лен Ди трих, Ке трин Хеп берн, 
Гре та Гар бо, Одри Хеп берн, Грејс 
Ке ли, Ме ри лин Мо нро. По доц на 
сле ду ваа Жак ли на Ке не ди, Ма до-
на, Син ди Кра форд и прин це за та 
Ди ја на. Си те тие со сво јот стил на 
об ле ку ва ње и на чин на жи ве е ње и 
де нес ги инс пи ри ра ат ди зај не ри те 
и же ни те од це ли от свет. Да се има 
стил зна чи да се има ин ди ви ду ал-
ност, са мо у ве ре ност и сопс твен став. 
Еле ган ци ја та не е ети ке та. Тоа не е 
не што што мо жеш да го нај деш во 
сво јот ор ман. Еле ган ци ја та или ја 
имаш или ја не маш. А тие, де фи ни-
тив но, си те има ат еле ган ци ја, стил 
и не што мно гу по ве ќе од тоа. Тие 
се нај го ле ми мод ни ико ни, кои со 

сво ја та по себ ност соз да ваа сопс тве-
ни сти ло ви. Со на чи нот на жи вот и 
сти лот на об ле ку ва ње ги по ме сту-
ваа оп што при фа те ни те гра ни ци и 
соз да ваа мод ни пра ви ла од кои беа 
фас ци ни ра ни сто ти на ил ја ди же ни, 
но исто вре ме но и инс пи ри раа це ла 
вој ска ди зај не ри. Та ка Сал ва то ре Фе-
ра га мо изра бо ту ва ше де се ти на па ра 
чев ли за Одри Хеп берн, за чи ја што, 
пак, об ле ка и стил на об ле ку ва ње и 
од не су ва ње беа за дол же ни Ко ко Ша-
нел и Жи ван ши. Ма до на се прос ла ви 
со мод ни те фан та зии на Жан Пол 
Гот је, но и тој се прос ла ви со Ма до-
на. Ин ди ви ду ал но ста и по себ но ста 
и де нес се на це на, осо бе но во све тот 
на мо да та и шоу- биз ни сот. Се пак, 
тај на та не е са мо во бо ја та на ко са та, 
уба во то ли це или еле гант на та ста ва, 
ту ку во спо соб но ста од не со од вет но-
то да се соз да де сен за ци о нал ност. � 

Ре чи си сè за и око лу Мар лен 
Ди трих бе ше за га до ч но, 
до бро скри е но и на еден 

на чин ми сте ри оз но. И де нес, 
по тол ку го ди ни, со стој ба та 
не е мно гу про ме не та. Бо жес-
тве на та Мар лен е оли це тво-
ре ние на греш на та страст и 
би зар ни от шарм, кои од неа 
на пра ви ја бо жи ца на се ксу ал-
но ста. Нај го ле ми от ви нов ник 
е го ле ми от ре жи сер Јо зеф фон 
Штерн берг, кој од неа, пре ку 
неј зи но то актер ско ос тва ру-
ва ње во фил мот „Си ни от ан-
гел“, ќе соз да де мит. Тој за неа 
во сво и те ме мо а ри ќе на пи ше 
де ка таа е и со фи сти ци ра на и 
ин фан тил на, на ив на и итра во 
исто вре ме, мно гу по све те на и 
ло јал на, но и опас на. 

За да ја поз на ва те, мо ра да сте 
за поз на е ни со ам би ен тот од кој 
до а ѓа. Израс на ла во мош не су-
ро ви окол но сти и да не ја по се-
ду ва ла неј зи на та не ве ро јат на 
ви тал ност, си гур но не би пре-
жи ве а ла. Мо же би, ток му за тоа 
ко га по мис лу ва ме на же на та 
ка ко вамп–коб на за вод нич ка, 

без иск лу чок, во на ша та свест пр ва се 
по ја ву ва сли ка та на Мар лен Ди трих. 
И не са мо тоа, неј зи на та атра ктив на 
по ја ва и та лент блес наа со сјај, од чи е-
што зра че ње се фор ми ра сим бо лот на 
фа тал на же на. На филм ско то плат но 
глу ме ше ца ри ца, бе ше кур ти за на, па 
шпи он ка, но и аван ту рис тка и Ци ган-
ка. Всуш ност, се ко гаш се глу ме ше са ма-
та се бе, освет ле на со ви стин ско свет ло: 
го ле ма за вод ни ца и уште по го ле ма 
за го не тка поч ну вај ќи од име то, кое 
за поч ну ва со ми лу ва ње, а за вр шу ва со 
удар на кам ши кот – ка ко што ка жу ва 
поз на ти от ма дри гал кој ѝ го по све ти 
Жан Ко кто. Сло бод но то од не су ва ње за 
неа бе ше ре чи си за дол жи тел но, отфр-
лу ва ње то на ком фор миз мот за кон, а 
би се ксу а лиз мот не скан да ло зен. 

На филм ско то плат но, но и во при-
ват ни от жи вот, таа про е кти ра ше лик 
на жен ска уба ви на про тка ен со моќ и 
се ксу ал на двос мис ле ност. Ре чи си на 
си те неј зи ни фо то гра фии, ле ле а ва та 
игра на свет ло ста и сен ки те го освет лу-
ва ат неј зи ни от лик, при што е наг ла се-
на стру кту ра та на ко ски те на ли це то, 
дла бо чи на та на очи те и про дор но ста 
на пог ле дот, та ка што се соз да ва ефект 
на оре ол по ра ди кој неј зи на та ко са 
се ко гаш сјае. На тој на чин е по стиг нат 
ефект на не што не јас но и за вод ли во. 
Та ка, све тот ја до би Мар лен Ди трих 
ка ко нај го лем и нај по са ку ван фе тиш. 

Ток му по ра ди тоа има ше ха риз ма и 
бе ше по ве ќе од ми сте ри оз на и прив-
леч на, и на ед ни от и на дру ги от пол. 
Де фи ни тив но бе ше офор ме на ка ко 
ма е стра лен мо дел на фа тал на за вод-
нич ка на но во то вре ме кое на до а ѓа ше. 
Та ка ка ко же на-вамп, но и фа тал на 
же на, таа е по им за женс тве ност, сен зу-
ал ност, вос хит и ми сте ри оз ност. Уште 
по ве ќе, таа е сим бол на де ка ден ци ја та 
во 20-ти те го ди ни од ми на ти от век, ан-
ти фа шиз мот и на се ксу ал на та сло бо да. 
Ед на од најг ла му роз ни те филм ски ди-
ви на си те вре ми ња. Има ше та инс твен 
и двос мис лен еро ти зам во ли ко ви те 
што ги ин тер пре ти ра ше, а со пре кри-
е на страст и ран ли вост ги обе зо ру жу-
ва ше и нај а ро гант ни те за вод ни ци. Со 
сво ја та спон та на и не о до ли ва глу ма 
вне се но ви кри те ри у ми за мо ќта на 
кре вка та уба ви ца ко ја ве до ви ку ва да 
ѝ  пог лед не те во очи. А, од неј зи ни те 
очи зра че ше ве ту ва ње, сре ќа, страв и 
ра дост. Та ква бе ше во Си ни от ан гел, 
Ма ро ко, Обес че сте на та, Екс пре сот за 
Шан гај, Ру со ко са та Ве не ра, Ѓа во лот и 
же на та, Пур пур на та ца ри ца, Тре ма, 
Све до кот об ви ну ва, До пи рот на зло то, 

Ранч на про кол на ти те, Ме ѓу на ро-
ден скан дал, Су де ње то во Нин бург. 
Бе ше до стој на парт нер ка на нај-
прив леч ни те ма жи во Хо ли вуд, 
ка ко што беа Га ри Ку пер, Ке ри 
Грант, Џејмс Стју ард и дру ги. 
Ка ко филм ска ди ва ја соз-
да де Ј. Фон Штерн берг, а 
со ра бо ту ва ше и со го-
ле ми те ре жи се ри ка ко 
А. Хич кок, Б. Вајд лер, О. 
Велс, С. Кра мер и дру ги. 
Се ко гаш бе ше уба во и 
стил ски об ле че на, а сво ја та 
кла сич на, сил на жен ска фи гу ра 
ја наг ла су ва ше со стро ги ко сту-
ми со ма шки крој и со веч на та 
ци га ра во ра ка та. Изг ле да ше 
вол шеб но, ка ко во бун-
ди те и крз на та, та ка и во стро ги те, 
но еле гант ни ко сту ми. Два ко сту ма се 
не раз дел но вр за ни со неа: црн кор сет 
со чо ра пи и ма шки ко стум. Со тој стил 
таа исто вре ме но се здо би со ек стрем-
но се кси и ек стрем но ма шки изг лед. 
Со за чу ду вач ка, женс тве на уба ви на 
не из мер но ги фас ци ни ра ше при пад-
ни ци те на ма шки от пол. 

Де нес не кој ќе пра ша што е тоа што 
оста на по Мар лен Ди трих? Пред сè, 
тоа се сти лот и мо да та, кои из вр ши ја 
го ле мо вли ја ние врз мод ни те кре а-
то ри и вре ме то. Ту ка, пред сè, мис-
лам на ле жер но ста, нај е ле гант но то 
но се ње пан та ло ни, за чу ду вач ка та 
ед но став ност, ма шка та фан таз ма за 
но зе те и, се ка ко, ли кот на ико на за 

са мо стој на, од луч на, му дра же на на 
ко ја не ѝ е по тре бен тим на екс пер-
ти за да ги раз вие сво и те мож но сти. 
Таа и де нес инс пи ри ра мно гу же ни од 
све тот на мо да та и умет но ста, од кои 
нај и стак на ти се Ди ја на Ки тон и Кејт 
Мос. Поз на то е де ка со сво јот стил од 
три е сет ти те го ди ни на ми на ти от век 
го инс пи ри ра ла Ив Сен Ло рен да кре и-
ра ли ни ја на ко сту ми, спе ци јал но кро-
е ни и стру ки ра ни за же ни. Ге не ра ции 
и ге не ра ции ма жи ќе ја па ме тат ка ко 
оли це тво ре ние на та инс тве на та и за-
вод ли ва женс тве ност и са мо до вер ба, 
ка ко др ска и ре ши тел на за вод ни ца, 
ко ја пот тик ну ва ше ерот ски фан та зии 
и со на пук на ти от глас, бле до то ли це 
и со вр ше ни от об лик на но зе те уме е-
ше да ги по ко ри и ма жи те и же ни те.

БРЕНД КОНЦЕПТИ | иКо ни на СТи лоТ
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ЖИВОТ

Големата Кина ја заменија со 
Македонија, семејството Ксу 
среќно во нашата земја

Момче полно со живот, во потрага 
по нови предизвици, Ксу Пеи-
ксао на 18 години решава да ја 

напушти Кина и заминува во Италија, 
таму живее девет години, но неговата 
љубопитност за начинот на животот 
во Европа не завршува тука, тој се ре-
шава да ја напушти земјата на љубовта 
и заминува во Бугарија, сепак послед-
на дестинација што веќе 15 години 
не е променета и е идеална за живот 
е Македонија. Луѓето, хармонијата и 
мирниот живот е тоа што Пеиксао го 
задржало во нашата земја, тој во Кина 
се вратил само по својата љубов, се 
венчале таму, но своето семејство го 
создале овде. Пеиксао и Јуњан има-
ат седумгодишен син, свој ресторан, 
пријатели. Иако се народ научен да 
транзитира, во Македонија, велат, го 
пронашле спокојот по кој трагале. 

� Мојот сопруг со Македонија прв-
пат се запозна пред 15 години, од 
бугарија дојде овде сакајќи да го 

СТранЦи во МаКеДониЈа

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

запознае начинот на живот, му се 
допадна, па затоа овде почна и свој 
бизнис, прво имавме продавница, а 
сега веќе неколку години го имаме 
нашиот кинески ресторан, убаво 
е да се живее овде - вели за „Репу-
блика“ сопругата Јуњан, која срдечно 
прифати да ни раскаже зошто таа и 
нејзиното семејство се решиле да жи-
веат во Македонија. 

� Колку ја познавате Македонија? 
ЈуЊан: Сопруг одлично ја познава 
оваа земја, овде е подолго време од 
мене и посетил повеќе места. Јас во 
Македонија живеам осум години, уло-

гата на мајка и работните обврски не 
ми дозволуваат многу да ги истражу-
вам убавините на земјата, но од тоа 
што досега го имам видено и посетено, 
можам да кажам дека Македонија е 
место богато со многу природни уба-
вини, култура и насмеан народ. 

� зошто токму Македонија? 
ЈуЊан: Видете, местото од каде што 
потекнувам, Чињуе (во близина на 
Шангај) е многу слично на животот 
овде. Во големите градови на Кина има 
многу народ и животот е многу динами-
чен. Јас и мојот сопруг сакавме мирен 
живот, без многу метеж, хармоничен 
за создавање семејство. Овде луѓето се 
потопли, социјалниот живот овде се од-
вива на сосема различен начин од Кина, 
овде имаш време и за работа, но и за 
дружење со своето дете, додека во Кина 
децата се речиси цел ден на училиште, 
а родителите на работа. Животот овде 
е порелаксиран, народот е позитивен, 
расположен секогаш да помогне.

� Споменавте семејство, вие во Маке-
донија го родивте вашиот син Јубо, 
кој вие, пријателите и во училиште 
го викаат алесандро. Како е прифа-
тен овде? 
ЈуЊан: Алесандро е прекрасно дете. 
За разлика од мене, тој одлично збо-
рува македонски бидејќи прво одеше 
в градинка, а сега е второ одделение 
во училиштето „Песталоци“. Син ми 
е, навистина, прифатен од околината, 
има многу другарчиња, си помагаат 
на училиште, а и наставниот кадар е 
посветен. Во класот на мојот син беше 
одбележана и Кинеската нова годи-
на, што, навистина, нѐ израдува сите. 
Иако дома зборуваме само на кинески, 
Алесандро нема никаков проблем со 
македонскиот јазик. Покрај ова, тој 
многу сака и македонска храна, а на-
вива и за македонската фудбалска 
репрезентација. 

� бидејќи сте сопственици и главни 
готвачи во ресторанот, често сте за-

фатени, кога имате слободно време, 
како и каде го користите? 
ЈуЊан: Најмногу сакаме да посету-
ваме места, но и да пешачиме. Секоја 
втора недела се искачуваме до Ми-
лениумскиот крст на Водно, ја по-
сетуваме Матка. Додека Алесандро 
секогаш бара да го носиме во „Сити 
мол“ и летово во аквапаркот. Кога 
имаме слободен викенд, пак, тогаш 
наша дестинација за релаксација е 
Охрид. Уживаме во овој град, навис-
тина е прекрасен. Овде ни се допаѓаат 
и различните манифестации што се 
организираат во другите градови на 
Македонија, секоја година традицио-
нално сме во Прилеп на „Пивофест“. 

� Кое е задолжително место за 
посета во Македонија, кое би им 
препорачале на вашите пријатели 
од Кина? 
ЈуЊан:  Прво би ги однеле во ресторан 
за да вкусат македонски специјалитет. 
Но, без сомневање, би сакале да го по-

сетат Охрид и, секако, прошетка низ 
Скопје за да видат зошто живееме овде.

� вие сте професионален кинески 
готвач, но што е со македонската 
храна, која ви е омилена? 
ЈуЊан: Кога станува збор за храната, 
морам да истакнам дека ние Кинезите 
сакаме повеќе да јадеме топли јадења, 
додека Македонците преферираат лад-
но и пржено. Мене лично многу ми се 
допаѓаат чкембе и телешка чорба, са-
кам да јадам бурек и мекици, го обожу-
вам македонскиот ајвар и дома сакаме 
да пиеме убаво македонско вино. 

� Ја сака ли македонскиот народ ки-
неската храна? 
ЈуЊан: Навистина е чудно, секаде 
во светот луѓето многу јадат кинеска 
храна, но овде тоа сѐ уште не е случај. 
Во Скопје луѓето бараат само неколку 
јадења од нашите специјалитети, лута 
супа, пилешко слатко, луто, кисело, ки-
нески чипс, морска риба на кинески 
начин. Многу ретко се бара тофу, на 
пример, кое е омилено во светот. 

� имаме различна кујна, но што е со 
културата, пронајдовте ли вие некои 
сличности овде или не? 
ЈуЊан:  Музиката е различна, култур-
ните навики, исто така, кај нас почитта 
е пред сѐ. Кога имаме гостин, на пример, 
домаќинот не седнува на маса додека 
сите гости не се сместат удобно, додека 
овде тоа не е случај. Но тука, пак, навис-
тина се убави македонските свадби, 
сакаме да бидеме дел од нив. Има многу 
музика, се танцува и луѓето се среќни. 
Јас сакам да ја слушам вашата музика.

Македонија е нивно гнездо за семеен 
живот, Јуњан вели дека животот овде не 
е скап и може да се живее удобно. И по 
толку години поминати во Македонија, 
таа вели дека немаат желба да се вратат 
назад. Овде се среќни и тоа е доволна 
причина за да останат. �
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На чистиот воздух, 
прекрасната шума и 

спортските терени не 
можат да им одолеат 

ниту македонските 
туристи, иако во ова 

место најмногубројни 
се гостите од Грција, 

Романија, Русија и  
од Англија 
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Есенски планински 
одмор во Банско
Банско е град во благоевградската 

област во Бугарија со 9.190 жи-
тели, блиску до Разлог. Градот 

е сместен на источните падини на 
планината Пирин и во неговата не-
посредна близина се наоѓа и ски-цен-
тарот што го носи истото име. Банско 
e рекреативен скијачки центар во 
Пирин, сместен на надморска висо-
чина од 925 метри. Располага со 17 
скијачки патеки (должина 75 км) и со 

Градот во соседна Бугарија годишно 
го посетуваат повеќе од половина 
милион туристи. 

На чистиот воздух, прекрасната шума 
и спортските терени не можат да им 
одолеат ниту македонските туристи, 
иако во ова место најмногубројни 
се гостите од Грција, Романија, Ру-
сија и од Англија. Голф-терени, џез, 
фолклорни и театарски фестивали, 
пливање, јавање коњи, тенис и уште 
многу други активности, кои се орга-
низираат, се причината што Банско 
има посетители преку целата годи-
на. Домаќините им нудат на гостите 
незаборавен одмор и рекреација. 
Туристите по прошетка или спорт-
ска активност може да одмораат во 
луксузните спа-центри со финска, 
турска, ирска, планинска и со инфра-
црвена сауна, затворени и отворени 
базени, хидротерапевтска лежалка, 
жежок камен, студена фонтана, топ-
ли лежалки, лакониум, ароматична 
парна бања, фитнес-центри и уште 
многу други анимации. Овде може да 

уживаат и најмладите, во сите сместу-
вачки капацитети има катчиња ток-
му за нивна рекреација, но тоа што 
е навистина благослов е здравиот 
и свеж воздух и, секако, пријатната 
клима, која токму во овој период од 
годината е идеална. Агенциски аран-
жмани за во Банско има од пролет, па 
до зима. Цените за есенските аранж-
мани се пониски доколку одморате 
во работните денови од неделата, 
додека цените за викенд се малку 
повисоки и важат за петок и за сабота. 

Сместување во хотел во апартман за 
две лица со една спална ќе ве чини 
32 евра со појадок, додека со поја-
док и со вечера би платиле 37 евра, 
за полн пансион се наплаќа 42 евра, 
понуда што важи доколку се решите 
да го посетите Банско во период од 
понеделник до четврток. Но кога би 
сакале викенд-одмор во ова место 
тогаш понудата за сметување од ва-
ков тип би ја платиле 37 евра по лице 
со појадок, појадок и вечера 41 евро, 
па сѐ до 47 евра. За апартман со две 
спални соби, сместување за четири 
лица цените почнуваат од 52 евра до 
73 во работни денови, а за викенд од 
62 до 83 евра. За деца до пет години 
дополнително легло не се наплаќа, 
додека за деца од шест до 11 години 
се доплаќа шест евра, за возрасен 10. 

Покрај исхраната во цената на хотел-
ското сместување е вклучено корис-
тење внатрешен базен, сауна, парна 
бања, џакузи, фитнес-центар, интер-
нет низ целиот хотел, паркинг, фуд-
балско игралиште и мини-игралиште 
за кошарка. Ако сте со помал буџет, 
а сакате да уживате во убавините 
на ова прекрасно планинско место, 
тогаш треба да знаете и дека покрај 
прекрасните луксузни хотели, постои 
и можност за приватно сместување во 
современи, уредно опремени вили. 
Некои од овие сметувачки капацитети 
се изградени во планински стил, што, 
навистина, ви овозможува едно несе-
којдневно искуство. Цените за лице 
по ноќ се движат од 15 до 25 евра, во 
зависност од тоа која вила ќе биде ва-
шиот избор и, секако, во кој период 
сте решиле да резервирате. Најчесто 
ваквите резервации се прават преку 
интернет, телефонски или лично кога 
ќе пристигнете на местото. Ако сте по-
веќе луѓе или семејство, вилите нудат 
и апартмани со две нивоа, две спални 
соби, дневна, кујна и бања. 

Покрај сместувачките капацитети, 
треба да знаете и дека цените за 
храна и за вода во ова место не се 
исти. За разлика од рестораните каде 
што цените не се менуваат, однос-
но преку целата година остануваат 
непроменети. Во центарот на само-
то гратче, за разлика од делот каде 
што почнуваат хотелите или, пак, кај 
ски-зоната цените се различни. Кафе 
еспресо во самото гратче чини едно 
евро, како и мало шише вода. Додека 
во таканаречениот хотелскиот дел, 
цените се за едно евро повисоки. За 
пица во гратчето би платиле од 2,5 
евра до пет, додека во хотелскиот 
дел цените на пиците се од пет до 
10 евра. А цените за храна, кафе и 
вода, пак, во ски-зоната се за две 
евра поскапи. 

Во есен, во зима, пролет или во лето 
малото гратче на Пирин ќе ве запоз-
нае и со добро зачуваната традиција, 
оригиналната култура и врвните ку-
линарски специјалитети. �

27 ски-лифтови. Наjвисоката точка на 
ски-центарот е 2.560 м, а наjниската 
е 1.000 м. Градот е со наjголeма ди-
намика на приватните инвестиции 
во туристичкиот дел на градовите 
во Бугарија. Кога ќе пристигнете во 
градот ќе ве дочекаат прекрасни ста-
ри дрвени куќички, тесни улици со 
кладрма, мали плоштади и мноштво 
кафулиња. Не може, а да не ги забеле-
жите и луксузни хотели и ресторани. 
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Ши ро ки по лу дол ги пан та ло ни
Љу би тел ки те на пан та ло ни си гур но ќе ги про-
ба ат мо де ли те на ши ро ки по лу дол ги пан та ло ни. 
Не о дре де на та дол жи на, не кол ку сан ти ме три над 
глуж дот, му да ва по се бен шмек на овој мо дел. 
Овие па н та ло ни не им при ле га ат на си те, по себ-
но не на оние што има ат кра тки но зе.

Спорт ски ре тро јак ни
Ма шки, спорт ски ре тро јак ни на де вој-
ки? Су пер тренд за оваа есен. Осо бе но 
се ин те рес ни за мла ди те лу ѓе.

Тем ни ко сту ми од џинс
Не кои уште ги на ре ку ва ат и ка над ски 
ко сту ми. Тие се дво дел ни, мо же да 
би дат со ста ве ни од здол ни ште и јак на 
или од фар мер ки и јак на. Важ но е што 
бо ја та е тем на, а ди зај нот е ре тро.

По лу про ѕир ни ра ка ви
Ма и ци те, ко шу ли те или јак ни те 

има ат по себ ни до да то ци. Дол-
ни те де ло ви на ра ка ви те се од 

про ѕир ни или пер фо ри ра ни ма-
те ри ја ли, ка ко што се тан те ла, 

раз ни ви до ви пле ти ва или слич-
ни про ѕир ни ма те ри ја ли.
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Аси ме трич ни здол ни шта, ша ре ни цвет ни фу ста ни, спорт ски ре тро јак ни
Да ли зна е те што зна чи ко лек ци ја та „Пред есен“ 
во мод ни от свет? Во сло бо ден пре вод таа би 
тре ба ло да ја оз на чу ва пре де сен ска та ко лек ци ја, 
од нос но ко лек ци ја та што е на ме не та за оној кра
ток пер и од ме ѓу ле то то и есен та, ко га ве ќе не ма 
лет ни го ре шти ни, но не ма и сту де но вре ме

АТРАКТИВНО Глав ни еСен СКи Трен До ви

Пи
ш

ув
а 

|  А
. М

. Б
.

Пре де сен ска та ко лек ци ја, всуш ност, е 
есен ска ко лек ци ја ко ја мно гу че сто ја 
прет ста ву ва ат мод ни те кре а то ри, а нај-

че сто ста ну ва збор за ко лек ци ја ко ја не е дел од 
ви со ка та мо да. За ди зај не ри те тоа е до не ка де 
ко мер ци ја лен об лик на есен ска та ко лек ци ја 
што ќе ја но сат слав ни те лич но сти.

Аси ме трич ни здол ни шта
За же ни те што не са ка ат кла сич ни мо де ли на 
здол ни шта, ту ку не о бич ни кро е ви и мо де ли, аси-
ме трич ни те здол ни шта се полн по го док. Нај че сто 
нив на та дол жи на е до сре ди на та на ли стот.

Фу ста ни со цвет ни де зе ни
Иа ко цвет ни от де зен е мо ден хит ве ќе не кол-
ку се зо ни, ре тро мо де ли те со дол ги ра ка ви и 
со при стој на дол жи на се мно гу по пу лар ни 
оваа есен.



Н овиот концепт како начин и мож-
ност за патување се очекува да 
биде достапен за користење во 

блиска иднина, а како идеја го иницирал 
Елон Маск уште во 2013 година, претпри-
емач што стои зад „Пејпел“, основач и 
прв човек на „Тесла моторс“. Маск првич-
ната идеја ја замислил како брз воз-кап-
сула што патувањето од Лос Анџелес 
до Сан Франциско (многу фреквентна 
линија на превоз во САД со дистанца 
од 600 километри) ќе го скрати од шест 
часа со автомобил на само 30 минути.

Станува збор за концепт сличен на тој 
што се користел во минатото од затво-
рен систем на цевки, но во модерната 
варијанта би транспортирал капсули 
со патници или, пак, со товар, кои ќе 
достигнуваат брзина на движење и 
поголема од 1.000 километри на час, 
што е поголема од просечната брзина 
со која летаат авионите.

само за тестирање, а компанијата „Хиперлуп 
технологии за транспорт“ сега отишла и еден 
чекор понатаму во визуализација за тоа како 
би изгледало потенцијалното патување низ 
овие цевки.

Муск прв ја претстави идејата, но потоа им 
препушти на други компании да ја развијат. 
Фирмата од Лос Анџелес „Хиперлуп еден“ 
веќе обезбедила 80 милиони долари за но-
вата фаза во развојот на овој амбициозен 
проект. Во неа тие планираат да ја тестираат 
првата капсула на пробна траса во пустината 
во северна Невада. Нивните конкуренти, пак, 
„Хиперлуп технологии за транспорт“ во кои 
работат и инженери од НАСА и од „Боинг“, 
објавија дека веќе добиле лиценца за „па-
сивната магнетна левитациска технологија“, 
која им е потребна за развивање на нивната 
визија за хиперлуп.

Механизмите за патување без триење им се 
препуштени на мајсторите за вакуумска тех-

нологија, чијашто задача е да создадат средина со 
нула притисок.

Местото каде што се спроведуваат дел од тестирањата 
за хиперлуп е Квеј Валеј, локација во близина на Лос 
Анџелес, опишана како модел на мал град од 21 век, 
екозаедница изградена да ја апсорбира растечката 
популација на Калифорнија.

Во мај годинава „Хиперлуп еден“ јавно го одржа и пр-
виот тест на нивниот хиперлуп, а настанот го просле-
дија многубројни гости, новинари и заинтересирани 
инвеститори. Пробата беше одржана во пустината во 
Невада, а тестот беше оценет како успешен.

шасијата на капсулата ја достигна предвидената бр-
зина од 200 километри на час без цевки со намален 
притисок, а потоа се забави според очекувањата.

„Хиперлуп еден“ има неколку партнери од Европа, 
меѓу кои и компании од Финска, чиишто претстав-
ници по тестот нагласија дека не можат да видат 
ниту една причина зошто ова не би успеало и дека 
е само прашање на време кога замислата ќе се 
реализира.

Останува да го дочекаме и овој вид транспорт, кој, 
навистина, дејствува и звучи футуристички, а докол-
ку стане реалност би било, навистина, возбудливо 
за патниците во него. 

Замислете дека патувате 
во долгнавеста капсула, 
која се движи по водови 
на цевки, а вие „летате“ 

со брзина поголема и од 
1.000 километри на час. Тоа 

е замислата на проектот 
„Хиперлуп“ – систем за 

транспорт, кој со сигурност 
ќе го промени начинот на кој 
размислуваме за мобилноста 

и за превозот, кој ќе 
функционира со помош 

на вакуумска технологија 
и се најавува дека ќе 

биде подобар и поевтин 
од високобрзинските 

железници

Хиперлупот функционира со соз-
давање низок притисок во цевката 
од каде што воздухот ќе биде из-
влекуван со моќни вентилатори. 
Тој низок притисок ќе овозможи 
капсулата полна со патници да се 
движи од една точка до друга со 
многу голема брзина – исто како 
што авионот може да патува побрзо 
на голема надморска височина, со 
многу малку енергија.

Со него патувањето од Лос Анџелес 
до Лас Вегас би можело да трае околу 
20 минути, со суперсонична брзина 
од 1.200 километри на час. Тоа е мно-
гу побрзо од летот на комерцијален 
авион, кој, главно, се движи со брзина 
од околу 800 километри на час.

За развивањето на овој револуцио-
нерен начин на транспорт веќе има 
мини-полигони, кои се наменети 

Хиперлуп - транспорт на иднината побрз и од авион

Хиперлупот ќе стигне и во Европа
Во мај оваа година, „Хиперлуп технологии за транспорт“, една од компаниите 
што го развива овој концепт, објави дека постигнала договор со словачката 
влада. Како што информирале тие на својата веб-страница, во следните 
чекори ќе биде идентификувана маршрутата за хиперлупот во оваа европска 
земја, која подоцна  планира да се поврзе со Австрија и со Унгарија.

хиперлуп - 1220 км/ч  
авион - 800 км/ч 

брз воз - 320 км/ч 
автомобил - 130 км/ч
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ДО МАШ НО ТО  
МИ ЛЕ НИ ЧЕ МО ЖЕ  
ДА ВЕ ЗА ШТИ ТИ  
ОД АЛЕР ГИИ
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градинадом

Билките секогаш мора добро да се 
негуваат и да бидат здрави зашто, 
во спротивно, може да предизвикаат 
негативен ефект

Според фенгшуи, постојат собни 
растенија што ќе внесат позитивна 
енергија во вашиот животен простор. 
Растенијата што имаат тркалезен об-
лик се тие што развиваат животната 
енергија во циклуси или кругови што 
најдобро функционираат.

За почеток е важно да го отфрлите 
пластичното цвеќе од вашиот дом. 
Колку што повеќе чувате такво цвеќе 
во вашиот дом, толку станувате поне-
гативни и кон себе и кон околината.
Во вазата држете само набрано цвеќе 
и држете го на средина од просторија-
та, односно на средина од масата. Тоа 
треба да ги впие различните ароми и 
токсини. Исклучок од ова правило е 
мирисливата лаванда. Таа освен што 
е симбол на мирот и на отпуштеноста, 
нејзиниот мирис влијае позитивно и 
на сите присутни во домот.

Среќа во домот носат и сите растенија 
што имаат месести листови. Аглаоне-
мата, кротонот, ехеверијата, дифенба-
хијата и темјанушката. 

Најлош избор од сите растенија се как-
тусите. Велат дека луѓето што имаат 
строг карактер сакаат да бидат опкру-
жени со кактуси или со други бодливи 
растенија. �

Ве ру ва ле или не, но до кол ку чу ва те 
до маш но ми ле ни че до де ка ва ши те 
де ца се ма ли, тоа мо же да ги за шти-
ти и да ги на пра ви по и му ни од алер-
гии од ку чи ња и од мач ки во по доц-
неж ни те го ди ни

Истра жу ва ња та по ка жаа де ка бе би ња та 
по ма ли од ед на го ди на што се по сто ја-
но во бли зи на на до маш но ми ле ни че 
се по мал ку под лож ни на алер гии. И 
уште по ин те рес но, игра ње то и тр ча-
ње то око лу ми ле ни че то ги за ме ну ва ат 
по треб ни те веж би од 30 ми ну ти, кои се 
пре по ра ча ни од до ктор.

А ако ва ше то де те е ве ќе алер гич но на 
до маш ни ми ле ни ци, то гаш по ве ќе од 
си гур но е де ка вед наш ќе го от стра ни те 
ми ле ни че то од до мот. 

Дру га ал тер на ти ва е од во ју ва ње на до-
маш ни от ми ле ник од бе бе то во дру га 
про сто ри ја и ко ри сте ње осве жу ва чи 
на воз ду хот или, пак, че сто ба ња ње на 
ми ле ни че то.

За трет ман е не оп ход но да се кон сул-
ти ра те со пе ди ја тар-пул мо а лер го лог, 
кој ќе ви пре пи ше те ра пи ја за кон-
тро ли ра ње на симп то ми те на но сот и 
очи те, ка ко и иму но те ра пи ја до кол ку 
е по треб но. �
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НИКАКО НЕ 
ПЛАНИРАЈТЕ КАКТУС 
ЗА ВАШЕ СОБНО 
ЦВЕЌЕ

Куј на та ка ко мо ден 
де таљ во ста нот
Ком би на ци ја та на куј на и 

днев на со ба, мо же би, не 
изг ле да ка ко нај среќ но 

ре ше ние, но ако е уре де на во 
мо де рен стил со еле мен ти од 
гру би от ин ду стри ски шарм, 
мо же да би де и полн по го док, 
осо бе но за ма ли про сто ри.

Со е ди ну ва ње то на куј на та и на 
днев на та во та ка на ре чен отво-
рен про стор при до не су ва се кој 

ква драт да би де иско ри стен, 
а да не се на ру ши удоб но ста 
на до мот. 

Ѕи до ви те на днев на та со ба се 
пре кри е ни со су ров бе тон, исто 
ка ко и по дот и пла фо нот, што е 
ка ра кте ри стич на на ин ду стри-
ски от стил. Бе то нот соз да ва мо-
де рен ам би ент, кој се уб ла жу ва 
со бо ја ди са но др во и со па стел-
ни ак цен ти во куј на та. 

Кујн ски те ѕи до ви мо же да би-
дат пре кри е ни со шти ци или 
вра ти те на еле мен ти те да би-
дат од свет ло др во, што да ва 
од ли чен кон траст. По ли ци те 
за кни ги во днев на та со ба ќе ја 
про дол жат иста та иде ја. Сто ло-
ви те, исто та ка, се мо дер ни, во 

ин ду стри ски стил, со ме тал ни 
прач ки на нас ло нот. 

Про сто рот мо же да се об ла го ро-
ди со жол ти де та ли или со др-
ве ни еле мен ти бо ја ди са ни во 
ин тен зив на бо ја, кои ќе му да дат 
топ ли на на сту де ни от бе тон.  �



рекреациjа

Подготви | бојан Момировски

Во здра Во те ло  
здраВ дух
Д е неш но то тем по на жи вот, во кој лу-

ѓе то се пре оп то ва ре ни со ра бот ни 
об вр ски и со се меј ни актив но сти, до-

ве ду ва до тоа сѐ по мал ку да се раз мис лу ва 
за ре кре и ра ње со не ко ја фи зич ка актив ност.

Вре ме тра е ње то на ед но днев но тр ча ње тре-
ба да из не су ва ме ѓу 25 и 60 ми ну ти, со што 
ќе се по стиг нат си те по са ку ва ни ефе кти.

Не се пре по ра чу ва по че ток на тр ча ње со 
полн сто мак. Се су ге ри ра пред се кое тр ча-
ње да се на пра ват веж би кои ќе по мог нат 
за истег ну ва ње и за за гре ва ње на му ску ли те 
и на ко ски те за да не дој де до не ко ја не са-
ка на по вре да, вне су ва ње по ве ќе теч но сти 
со што по лес но ќе се по стиг не исфр ла ње 
на штет ни те еле мен ти од ор га низ мот и да 
се из бег ну ва ви со ка тем пе ра ту ра, осо бе но 
во лет ни от пер и од.

За тр ча ње не е по треб на ска па опре ми. До-
вол ни се са мо до бри и ква ли тет ни ме ки 
спорт ски обу вки и лес на и ко мот на па муч на 
об ле ка. Освен овие две ра бо ти, при тр ча ње-
то мо же да се ко ри стат и уре ди за ме ре ње 
на ра бо та та на ср це то, при ти со кот, а, исто 
та ка, и на по ми на то то вре ме и истр ча но то 
рас то ја ние.

Во на се ле ни те ме ста сѐ по ве ќе по сто јат 
па те ки за тр ча ње кои се којд нев но мо жат 
да се ви дат по ве ќе сто ти ци ре кре а тив ци, 
но и про фе си о нал ни спор ти сти. 

Ра бот ни от ден по не ко гаш трае и 
по ве ќе од две тре ти ни од де нот, 
па се кој сло бо ден мо мент го ко-
ри сти ме за од мор или за по долг 
сон. Се пак, тоа е нај ло ши от на чин 
на жи вот - без ни ту ед на фи зич ка 
актив ност или ре кре а ци ја.

Во по но во вре ме, со зго ле ме ни от 
при стап на ин тер нет, се со о чу ва-
ме со ин фор ма ции де ка та кви от 
на чин на жи вот е ште тен, но и со 
мно гу број ни ре ше ни ја за актив ни 
ре кре а ции или веж би за да мо-
же ме да го со чу ва ме те ло то од 
раз но раз ни за бо лу ва ња.

Ед на од тие е и се којд нев но то тр ча ње, 
од нос но лес но рам но мер но тр ча ње по 
лес на па те ка во при јат но тем по. Тр ча-
ње то спа ѓа во гру па та на кар ди о веж би 
кои ги пре по ра чу ва ат си те ле ка ри.

На уч ни ци те одам на об ја ви ја де ка ре-
кре а тив но то тр ча ње е ин тен зи вен тип 
на фи зич ка веж ба ко ја ну ди го лем број 
при до би вки за здрав је то.

Ед на од глав ни те при чи ни за тр ча ње е 
акти ви ра ње на по ве ќе гру пи му ску ли и 
ор га ни кои раз лич но ре а ги ра ат спо ред 
тоа кол ку ед на веж ба е те шка. Освен 
по ра ди здрав стве ни при чи ни, лу ѓе то 
тр ча ат и за тоа што тоа е евтин, ле сен 
и функ ци о на лен тип на веж ба ње, кој 
ефи кас но со го ру ва по ве ќе те лес ни 
мас но тии.

До бра та стра на на тр ча ње то е тоа што 
ја по до бру ва кар ди о рес пи ра тор на-
та актив ност на ср це то, го зго ле му-
ва ка па ци те тот на бе ли те дро бо ви, 
ги за јак ну ва ко ски те и му ску ли те, го 
на ма лу ва ни во то на стре сот, да ва по-
го ле мо чув ство на си ла и енер ги ја и, 
се ка ко, ги на ма лу ва ки ло гра ми те, со 
што се зго ле му ва и са мо до вер ба та.

Во те кот на ед на не де ла се пре по ра чу-
ва тр ча ње од 3 до 5 па ти, со што ли ца та 
што тр ча ат по око лу 25 ки ло ме три зна-
чи тел но го на ма лу ва ат хо ле сте ро лот 
во кр вта, ка ко и крв ни от при ти сок. 
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М акедонскиот ракометен репрезентати-
вец и еден од нашите најголеми таленти 
Филип Талески оваа сезона се очекува да 

биде вистинско откровение во Лигата на шампи-
оните и со Металург да се обиде да стигне во след-
ната рунда од најквалитетното натпреварување 
во Европа. Почетокот ветува дека Филип полека, 
но сигурно може да прерасне во еден од најдо-
брите млади играчи во регионот и во Европа, а 
неговиот талент, кој несомнено е огромен, треба 
да исплива на површина на Светското првенство 
во Франција, каде што македонската репрезента-
ција ќе се обиде да го продолжи континуитетот 
на добрите игри и резултати од минатото.

 Подем, изразит талент, голе-
ми очекувања во ракометните 
кругови и нескриена желба за 
докажување. Дали си свесен 
дека македонската јавност од 
тебе очекува да бидеш новиот 
Кире лазаров?
ТалеСКи: Секако дека не можат 
да ме заобиколат разговорите 
во јавноста кои се однесуваат 
на мене. Тоа, секако, ми годи и 
на секого би му била убава спо-
редбата со Кире Лазаров. Лично 
мислам дека сѐ уште сум мно-
гу далеку од тој квалитет за да 
можам да бидам предводник на 
репрезентацијата. Треба уште 
многу да работам и да учам за 
да го достигнам тоа ниво. Про-
должувам со напорната работа 
и се надевам на позитивни ре-
зултати.

 Каков е амбиентот во автоко-
манда и соработката со трене-
рот и селектор лино червар. Те 
стимулираат ли таа атмосфера 
и тоа опкружување?
ТалеСКи: Огромно е задовол-
ството да се работи со тренер 
каков што е Лино Червар. Ра-
кометот го има во малиот прст, 
што се вели. Секогаш знае да те 
мотивира на различен начин. 
Од сите играчи извлекува по-
веќе од што самите сме свесни 
дека можеме. Знае да нѐ крене во 
текот на еден меч кога ќе види 
дека сме паднати, деконцентри-
рани. Одличен мотиватор. Од 
него може многу да се научи и 
сите во екипата сме свесни дека 
нашиот напредок во кариерата 
многу зависи од Лино Червар. 
Млади сме и во секој натпревар 
влегуваме за да победиме. Тоа 
е мотив плус за дополнително 
да се работи и да се напредува.

 во Металург виде неколку 
играчки гарнитури. имаш ис-
куство и можеш да направиш 
споредба. Која генерација има-
ше најголем потенцијал?
ТалеСКи: Секоја генерација што 
играше во Металург остави свој 
белег. Во минатото низ клубот 
поминале големи ракометни 
ѕвезди. Многу од нив беа и се ре-
презентативци на Македонија. 
Ние сега сме млада генерација 
која полека треба да ги презе-
ме работите во свои раце. Треба 

многу да се работи за да се дос-
тигне нивото на поранешните 
играчи, се стремиме кон тоа и се 
надевам дека еден ден, во блис-
ка иднина, нашата генерација 
ќе биде таа што ќе го преземе 
приматот на најдобра и за која 
ќе се зборува долго во иднината.

 Кој, освен червар, оставил 
најголема трага врз твојот раз-
вој како играч и кој најмногу 
ти помогнал или кого сакаш 
да копираш?
ТалеСКи: Кога дојдов во Ме-
талург првин почнав со Алек-
сандар Јовиќ. Првите попрофе-
сионални обврски и начин на 
работа ги научив од него. Тален-
тот што го поседувам го виде и 
Лино Червар, кој многу бргу ме 
прекомандува во сениорскиот 
состав. Млад сум и, повторно ќе 
кажам, сѐ уште учам и можам 
многу повеќе да напредувам. Јас, 
како и секој млад играч од Евро-
па, секако дека имам свој идол 
од сите светски ракометари. За 
мене комплетен играч на мојата 
позиција е Чехот Филип Јиха. Ме 
фасцинира неговата игра, игра 
фантастично и во нападот и во 
одбраната. Тој е вистинска ат-
лета. Има многу сила и може да 
ги издржи сите притисоци во 
текот на целиот меч. Кога би го 
достигнал неговиот потенцијал, 
би кажал дека сум израснат во 
голем играч.

 не може да се прави споредба 
со составот во кој беа Мојсо, 
Станиќ, вугринец, но има ли 
квалитет во странците што во 
моментов играат во Металург?
ТалеСКи: Квалитетот што го 
поседуваа играчите од гене-
рацијата на Мојсовски, Мир-
куловски, Станиќ, Вугринец и 
сите останати е несомнено го-
лем. Тие беа една компактна и 
добра екипа која знаеше како 
треба да игра во дадени момен-
ти и под притисок. Оваа сезона 
дел од екипата на Металург се 
претежно млади играчи кои по-
седуваат огромен талент. Таков е 
случајот и со странците, кои лес-
но се вклопија во тимот и сега 
сите заедно продолжуваме со 
макотрпната работа. Желбата 
за докажување е огромна и тоа 
овозможува напредок.

 однадвор изгледа дека сте 
компактна целина, особено со 
твоите млади соиграчи. Дали 
тоа функционира така како 
што нам ни изгледа?
ТалеСКи: Многу работиме на 
воиграноста и целиме да би-
деме подобри. Што повеќе и 
побрзо се запознаеме, тоа ќе 
биде и подобро, и побрзо ќе 
дојдат и добрите резултати. 
Публиката можеби гледа од 
страна дека ние дејствуваме 
како една целина на теренот и 
тоа ни годи. Слободно можам 
да кажам дека сѐ уште не го 
чувствуваме тоа на теренот, но 
тоа значи дека сѐ уште можеме 
да напредуваме.

 Со оглед на најавите на 
селекторот, очекуваш ли по-
голема минутажа во репре-
зентацијата на Светското 
првенство во Франција?
ТалеСКи: Мојата желба, како 
и на секој млад ракометар, е да 
настапувам за репрезентација-
та на големи натпреварувања. 
Секако, во јануари посакувам 
првпат да настапам за Македо-
нија на едно Светско првенство. 
Се надевам дека само со добри 
игри во текот на есента ќе ја 
стекнам довербата од селекто-
рот и ќе бидам повикан за на-
стап. Остануваат уште неколку 
месеци, многу натпревари за да 
го зголемам нивото на игра и да 
можам што поподготвен да го 
дочекам настапот во Франција.

 имаш ли трема кога си по-
крај една таква ракометна 
величина каква што е Кире 
лазаров? 
ТалеСКи: Да бидам искрен, не-
мам никаква трема кога сум на 
терен со Кире Лазаров. Неговиот 
пристап кон сите во репрезента-
цијата, а посебно кон младите 
играчи, е фантастичен. Големо е 
моето задоволство да бидам во 
тим со играч каков што е тој, кој 
има многу постигнато во својата 
кариера, како на клупско така и 
на репрезентативно ниво. Мно-
гу ни помага и секогаш се наоѓа 
покрај нас за да ни даде некој 
дополнителен совет. Секогаш 
сака да помогне. Вистински ли-
дер на една екипа. 

Ова ќе биде  
сезона на  
мојата  
генерација

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

од почетокот на новата сезона добивам поголема 
доверба и минутажа од тренерот. секогаш 
гледам да бидам фокусиран и подготвен за тоа и 
да го искористам максимално. се концентрирам 
на мојата задача во тимот и гледам да ја извршам 
најдобро што можам и знам. на прво место 
секогаш се екипата и позитивните резултати, 
се стремам кон тоа и посакувам металург да се 
врати на патеките од минатото

ФилиП ТалеСКи
сПОРТ интерВjу
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 Чук, чук.
– Кој е?
– Платата!
– О, ајде повели!  

Смести се убаво!
– Нема потреба, на  

кратко сум.

– И како си поминавте?
– Абе шо знам. Стана на  

сред дејт и си отиде.
– И?
– И јас и ја допив пијачката.

– Дај една цигара бе..
– Aма една ми е само...
– Ако бе, ќе си купиш други.

�  25 септември 2006 година
 На 72 години во Скопје почина 

Петре М. Андреевски, македонски 
поет, романописец, раскажувач и 
драмски автор. Роден е во Сло-
ештица, Демирхисарско, на 25 
јуни 1934 г. Работел во Македон-
ската телевизија, бил уредник на 
списанието „Разгледи“. Андреев-
ски бил член на Македонската 
академија на науките и уметно-
стите, на Македонскиот ПЕН-цен-
тар и на Друштвото на писателите 
на Македонија. Добитник е на 
наградите: „11 Октомври“ (во 1968 
година), „Браќа Миладиновци“, 
„Рациново признание“ и „Стале 
Попов“ (двапати). На 9 октомври 
2007 година, тогашниот претсе-
дател на Република Македонија 
- Бранко Црвенковски постхумно 
му додели Орден за заслуги за 
Македонија, за исклучителниот 
придонес во развојот и зацвр-
стувањето на македонскиот дух 
и националната самобитност. 

�  26 септември 1960 година
 Се одржала политичка дебата 

меѓу Ричард Никсон и Џон Фиц-
џералд Кенеди, која за првпат 
била пренесувана на телевизија.

�  27 септември 1905 година
 Списанието „Анали на физика-

та“ го објавило трудот на Алберт 
Ајнштајн „Дали инерцијата на 
телото зависи од неговата енер-
гија“, во кој првпат е претставена 
познатата равенка E=mc².

�  27 септември 1940 година
 Во Берлин, Италија и Јапонија 

потпишале 10-годишен воен 
и економски пакт и формално 
создале сојуз на фашистички 
сили, познат под името Оската 
Берлин - Рим - Токио.

�  29 септември 1941 го ди на
 Почнало Драмското востание на 

македонските и грчките востани-
ци против бугарскиот окупатор. 
Во Драма, Пресечен, Крлуково и 
Кобалиште, кои биле нападнати 
од востаниците, била воспоста-
вена народната власт. По жесто-
ките борби, бугарската војска и 
полиција го задушиле востанието 
и притоа извршиле масакрирање 
на околу 3.000 луѓе и биле презе-
мени различни репресивни мерки 
низ целата територија во источна-
та област на Егејска Македонија.

ВремеПлоВ

Д В О г л е Д
ЗА ЕВ: ЈА НЕ ВА МНО ГУ МЕ ПО ТСЕ ТУ ВА  

НА ЗО РАН ЗА ЕВ

У диетата најважен е 
сонот! Ако не те фане 
сон околу 22:00 се ќе 
изедеш шо има у фри-
жидеро до кај 03:00...

Не знам зошто ви пречи 
што животот ви дава 
лимони. 160 денари е 
кило. Убава заштеда.

Производ од мува?! 
- Нервоза!!!

Кога ќе остариш,  
светот го гледаш  
поинаку. Со очила.

За следниот трик ќе  
ми бидат потребни  
два жиранти.

Ли де рот на СДСМ, Зо ран За ев, де не ска има ше из ја ва по по вод 
кри ти ки те на огро мен дел од јав но ста по ин терв ју то на Ка-

ти ца Ја не ва на МТВ.

� зна чи си те кри ти ки кон Ја не ва се не-ос-но-ва-ни. Ја не ва 
Ка ти ца е еден го лем про фе си о на лец, зна чи вр вен про фе си-
о на лец, кој мно гу ме по тсе ту ва на ме не, ра бо ти ка ко што би 
ра бо тел јас и ду ри и во ин терв ју а та збо ру ва ка ко што збо ру ва 
зо ран за ев. Ка ти ца мно гу ме по тсе ту ва на за ев - из ја ви За ев.

Тој подв ле ку ва де ка Ја не ва е од лич на и до бро си ја ра бо ти ра бо-
та та би деј ќи ду ри и по пу лар но ста по ин терв ју а та ѝ е иста ка ко 
по пу лар но ста на За ев по не го ви те ин терв јуа.

� ед но став но, Ка ти ца Ја не ва е од лич на пред ка ме ра и ка жу ва 
мно гу до бри ра бо ти, од лич но збо ру ва и е ви стин ски при мер 
за про фе си о на лец, исто ка ко што е зо ран за ев. на при мер, 
си те об ви не ни ја кои ги по диг на Ја не ва се исти ка ко об ја ве-
ни те бом би на за ев. Тре ба да си ви стин ски про фе си о на лец за 
од 550.000 раз го во ри да ги слуш неш баш исти те раз го во ри 
кои ги слуш нал и за ев и ги об ја вил на прес-кон фе рен ции. 
Стра шен про фе си о на лец е Ја не ва - до да де За ев.

Му ха мед Зе ки ри со мал пе нис не ма ше ко мен тар за ин терв ју то 
на Ја не ва.

Кромиди Запад

*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во 
општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1934
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%95%D0%9D_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%95%D0%9D_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/2007
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D1%86%D1%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D1%86%D1%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D1%98%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D1%98%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc%C2%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD_-_%D0%A0%D0%B8%D0%BC_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD_-_%D0%A0%D0%B8%D0%BC_-_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0


•			230	милилитри	мле	ко

•			50	милилитри	мас	ли	но	во	мас	ло

•			1	јај	це

•			130	грама	обич	но	браш	но

•			80	гра	ма	па	лен	та

•			2	ла	жич	ки	пра	шок	за	пе	чи	во

•			80	грама	ше	ќер

•			ко	ра	од	еден	ли	мон

•			40	грама	мак

# Неж но ќе ги из ме ша ме си те со стој ки со ра ка, 
а не со еле ктри чен ми ксер – ова е по ве ќе сме-
са за ма фи ни откол ку за ко лач. Не гри же те се 
ако сме са та изг ле да прем но гу ре тка – тоа ќе 
го на пра ви ко ла чот по со чен.

# Си пе те ја сме са та во ка лап за век ни, не ка се 
на пол ни око лу 75 про цен ти од ка ла пот, па 
ста ве те го во рер на за гре а на на тем пе ра ту ра 
од 200 сте пе ни и пе че те 30 ми ну ти.

# Сер ви рај те го ко ла чот исе чен на пар чи ња и 
ужи вај те, не ма по тре ба да до да ва те не што.

# Сло бод но ме ну вај те го од но сот на браш но то 
и на па лен та та, а мо же те да ста ви те и ин те-
грал но браш но. Ако са ка те да го на пра ви те 
ре цеп тот по бо гат, мо же те да му ста ви те ед-
но став на гла зу ра од ше ќер во прав и ли мо нов 
сок и да до би е те пос ла док ко лач.

ПОДГОТОВКА: 
СОСТОJКИ:
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КуJнски тефтер

 Ко лач од па лен та  
со ли мон и со мак




