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Ед на не де ла по об ја ву ва ње то на 
тек стот во не дел ни кот „Ре пуб-
ли ка“ со нас лов „Мрач ни ли-

ко ви за мрач ни сце на ри ја“, во кој 
се ана ли зи ра удар на та ту па ни ца во 
цр на та кам па ња на СДСМ со ста ве на 
од по ра неш ни при пад ни ци на тај на та 
по ли ци ја и ше фо ви на УД БА и при тоа 
се по тсе ту ва на нив ни те уд ба шки ме
то ди при спра ву ва ње со не и сто мис ле
ни ци те, се по ја ви еден од спо ме на ти те, 
по ра неш ни от уд баш Иван Ба ба нов ски, 

за да го по твр ди се кој на пи шан збор 
од ко лум на та на Ни ко ла Ср бов.

Не ко гаш ни от шеф на Тре ти от од дел 
на Служ ба та за др жав на без бед ност 
(по ра неш на УД БА), од го во рен за уни
шту ва ње то на мно гу чо веч ки суд би ни 
во 80ти те и во 90ти те го ди ни на ми
на ти от век, ми на та та не де ла се оби де 
по втор но да ги упо тре би уд ба шки те 
ве шти ни вр шеј ќи упад во ре дак ци ја та 
на „Ре пуб ли ка“ за да ис пра ти за ка на 

за ли кви да ци ја до на ши от ко лум нист 
Ни ко ла Ср бов. Очиг лед но, овој мра чен 
лик од уште по мрач но то ма ке дон ско 
ми на то сѐ уште мис ли де ка жи вее во 
вре ме то во кое за ка ни те, ли кви да ци
и те и из жи ву ва ња та со не и сто мис ле
ни ци те беа не го во се којд не вие.

За по тсе ту ва ње, Ба ба нов ски при дру
жу ван од уште еден чо век, во сре да
та поп лад не упад на во про сто ри и те 
на „Ре пуб ли ка“ и ис пра ти за ка ни по 
жи во тот на Ср бов со збо ро ви те: „По 
из бо ри те на 12 де кем ври, ка же те му 
на Ср бов де ка ќе за вр ши на Дрис ла“.

Ба ба нов ски, ина ку лу стри ран ка ко 
по ра не шен функ ци о нер на тај ни те 
служ би, ве ро јат но ре а ги ра на нас лов
ни от текст на 218. број на не дел ни кот 
„Ре пуб ли ка“, со нас лов „Мрач ни ли-
ко ви за мрач ни сце на ри ја“.

Во од нос на овој очиг лед но до бро 
исп ла ни ран ин ци дент, ка ко гла вен 
и од го во рен уред ник на не дел ни кот 
„Ре пуб ли ка“ са кам да го из ве стам 
до тич ни от гос по дин де ка слу ча јот 
е при ја вен во по ли ци ска та ста ни ца 
„Цен тар“, ка де што е ре ги стри ран, а 
из ве сте ни се и си те ре ле вант ни но ви
нар ски ор га ни за ции и прет став ни ци 
на дип ло мат ски от кор во Ма ке до ни ја.

Во исто вре ме, од мое лич но име и во 
име на не дел ни кот „Ре пуб ли ка“, са
кам да му го по ра чам след но во:

Гос по ди не Ба ба нов ски,

По ми на вре ме то во кое вие и ва ши те 
со ра бот ни ци го пла ше вте, ма че вте и 
ли кви ди ра вте се кој не и сто мис ле ник, 
про тив ник на то гаш ни от си стем, акти
вист за сло бод на и не за вис на Ма ке до
ни ја. По ми на вре ме то во кое мрач ни те 
ли ко ви ка ко вас ги ре а ли зи раа ва кви
те мрач ни сце на ри ја и се изв ле ку ваа 
од од го вор ност. За раз ли ка од то гаш, 
ко га бла го да ре ние на служ ба та сте 

има ле моќ да си по и гру ва те со чо веч
ки жи во ти и суд би ни, де нес би де те 
уве рен де ка не мо же те да се по ви ка те 
ни ту на мо ќта на За ев ни ту на мо ќта 
на ча до рот за да ги пра ви те исти те 
зло де ла. Ед но став но, ни ту не кој ви 
се пла ши ни ту не кој мо же да ве спа си! 
Не ка не ве за ла жу ва ни кој од ова по ли
тич кокри ми нал но друш тво де ка на 
12 де кем ври ќе се слу чи не што што ќе 
ви да де мож ност и си ла да го ис пра ти
те Ср бов или кој би ло друг во „Дрис ла“. 
На про тив, на 12 де кем ври ти и тво ја та 
бан да ќе за вр ши те на бу ни ште то од 
исто ри ја та, за ед но со се то ва ше ѓу бре 
што го соз да до вте во из ми на ти от пер
и од. Да не те ла же ѓа во лот ни ту се га, 
ни ту на 12 де кем ври, по втор но да се 
приб ли жиш до на ша та ре дак ци ја. Се
пак, ако мо и те збо ро ви не мо жат да 
те пре мис лат, те со ве ту вам след на та 
по ра ка до Ср бов или до кој би ло но
ви нар или со ра бот ник на „Ре пуб ли ка“ 
да не ја ис пра ќаш на та ков ку ка вич ки 
на чин пре ку ко ле шки. Те охра бру вам 
да би деш маж и да ме по ба раш ме не 
ка ко уред ник или не кој друг од го во
рен во ме ди у мот за ди рект но да ни ја 
пре не сеш за ка на та. Те уве ру вам де ка 
ќе би деш со од вет но пре че кан и уште 
по со од вет но ис пра тен.  
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Ка ко Ср бов го воз не ми ри Ба ба нов ски?
Во ко лум на та од ми на ти от број со нас лов „Мрач ни ли ко ви за мрач ни 
сце на ри ја“ на ши от ко лум нист Ни ко ла Ср бов ана ли зи ра де ка се гаш на та 
удар на ту па ни ца на СДСМ е со ста ве на од ста ри ка дри од Служ ба та за 
др жав на без бед ност и по ра неш ни ше фо ви на ДБК. Ср бов по тсе ту ва 
де ка „овие ка дри во прет ход ни от си стем и во де ве де сет ти те го ди ни 
на ми на ти от век беа но си те ли на иде ја та за уни шту ва ње на сè што 
зна чи ВМРО, а де нес се пос ле ден бе дем на СДСМ за од бра на на оваа 
се дум де це ни ска ми си ја“.

Тој во ед но наг ла су ва де ка „во ма ке дон ска та ле ви ца, ко ја има пол на 
уста „де мо кра ти ја“, 90 про цен ти од лу ѓе то што ја во дат кам па ња та на 
СДСМ се лу стри ра ни“.

Во де лот од ко лум на та по све тен на Ба ба нов ски, Ср бов пи шу ва:

Иван Ба ба мов ски, кој ве ќе две го ди ни актив но учес тву ва во соз да ва ње то 
на кри за та во ма ке дон ско то оп штес тво, сво ја та ка ри е ра ка ко опе ра ти
вец на УДБ ја поч ну ва со обра бо тка на иле гал ни гру пи во СР Ма ке до ни ја, 
кои но се ле предз нак ВМРО, па та ка, ед на од жр тви те на Ба ба мов ски е 
Бо рис лав Гра ди шки, пред вод ни кот на ор га ни за ци ја та „Бунт“. До кол ку 
мис ли те де ка обра бо тка на иле гал ни гру пи би ла „ло гич на“ за тој пер и
од и де ка пре ку неа се чу вал ин те гри те тот на Фе де ра ци ја та, мо же би ќе 
ве раз у бе ди фа ктот де ка во бо га та та ка ри е ра на Иван Ба ба мов ски ка ко 
жр тви ги на о ѓа ме и Ан те По пов ски и Га не То до ров ски, кои Ба ба мов
ски ги обра бо ту вал пре ку „Слав јан“ – Сла вко Ја нев ски. Ба ба мов ски бил 
актив но вклу чен и во обра бо тка та на ма ке дон ски от ди си дент Дра ган 
Бог да нов ски, кој ја пред во дел ДО ОМ, а по доц на се ја ву ва ка ко еден од 
ос но ва чи те на ВМРОДПМНЕ. �
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ВоВед

Ба ба но вски, по ми на вре ме то ко га 
се пла шев ме од уд ба шки те за ка ни

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник
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Кострукциите од фабриката за афери со тежок дефект

Пишува |  Ненад Мирчевски

Случајот со министерот Диме Спасов уште еднаш докажа 
дека во опозицијата има многу болни умови, кои со опасни 
игри очајно се обидуваат да се дограбат до власт, но и дека 
истите тие ги живеат своите пет минути благодарение на 
опозициски пера, кои се во тесна врска со СДСМ и со Сорос. 
Фабрикуваниот скандал воопшто не е нешто ново од кујната 
на Павел Шатев, токму затоа треба да се анализира како дел 
од низата опасни лаги произведени оттаму со цел уривање на 
државните институции, хајка против раководството на ВМРО-
ДПМНЕ и насилно освојување на власта 

  АФЕРА „ДИмЕ СПАСоВ“
Во однос на случајот со Спасов, не 
би сакал да трошам време на ана
лизирање на настанот со оглед на 
јасноста на видеоснимката што подо
цна беше објавена. Ако некој, сепак, 
има дилеми што точно се случило, 
му препорачувам да ја погледне. За 
волја на вистината, не би можел да 
им забележам многу на опозициските 
медиуми за интересот за случајот, 
иако уште од самиот почеток секој 
искусен новинар лесно можеше да 
насети дека нешто не е во ред со при
казната за Оливер Спасовски. Сепак, 
тоа што никој, дури ни почетник не 
можеше да си дозволи е да ја прекине 
приказната во моментот кога дожи
веа целосен пресврт. Срамно е за секој 
новинар да прекине со истражување 
приказна што ексклузивно ја отво
рил, без разлика дали му се допаѓа 
крајниот епилог или не. Токму по
ради ова нејасно е зошто Соросовите 

„туарегот“, но не кажа ниту збор за 
оштетување на „пасатот“. Дали слу
чајно или намерно пропушти да каже 
дека не била предизвикана штета на 
возилото на напаѓачите, како што и 
се гледа од видеото? Дури и да имале 
штета, а немале, зошто луѓето во во
зилото воопшто решиле да го бркаат 
Спасов и да се пресметаат со него? Да 
ги потсетам, одговорот на Спасовски 
беше: Тие се движат по него затоа 
што тој бега и тие одат по него за да... 
дојдат во момент кога ќе застанат, 
бидејќи тие не знаат кој е внатре. Тоа 
е околност што е утврдена. Сметам 
дека работите се повеќе од чисти. 
Ниту Спасовски, ниту опозициските 
медиумски труби не успеаја да смис
лат некој пологичен одговор на ова 
прашање (ако ова може да се смета 
за логично).

Во исто време, Спасовски јасно и глас
но ќе каже „Насилниците не удирале 
по возилото “, а потоа и дека „ако не
кој со лупање по возилото се обидува 
да ве загрози, тогаш има кривична 
пријава“. Од видеото јасно се гледа 
дека техничкиот министер лаже. Ме
диумите што ексклузивно ја тераа 
приказната на Спасовски, прво треба 
да му постават едно едноставно пра

шање  зошто ги лажел? А, потоа да 
го прашаат и дали поднел кривична 
пријава против насилниците? 

Секој нормален новинар и медиум по 
ваков пресврт на ексклузивната при
казна треба да ѝ се извини на публика
та за лажното информирање, да му се 
извини на Спасов за нанесената штета. 
Но, место извинување, новинарите од 
фабриката за афери на СДСМ се вадат 
од кашата со навреди кон новинарите 
што не ја следат нивната агенда. 

Оваа тактика за дрско манипулирање 
на јавноста е веќе видена десетици 
пати во последните две години. За сите 
„професионалци“ од Соросовите меди
уми, кои сакаат да знаат зошто веќе 
никој не им верува на ваквите кон
струкции и зошто никој не се лепи на 
нивните шпекулации, ќе ги набројам 
само поголемите скандали во кои ис
тите тие учествуваа, а притоа се китеа 
и со награди. 

  ФАБРИКА ЗА ПАСоШИ
Прв голем „скандал“ што го из
вадија опозициските медиуми, 
а подоцна се покажа како дел од 
фабриката за афери на СДСМ, беше 
случајот со „фабриката за пасоши“. 
Два месеца пред почетокот на кри
зата, во ноември 2014 година, „Фо
кус“ на својата насловна страница 

објави дека има докази добиени 
од анонимен граѓанин, кои потвр
дуваат дека ВМРОДПМНЕ прави 
фалсификувани документи, кои 
подоцна биле злоупотребувани за 
изборни кражби. Ваквите сериозни 
тврдења беа поткрепени само со 
сомнителна видеоснимка, која ни 
од далеку не го потврдуваше тоа 
што го тврдеше медиумот. Недос
тигот од аргументи и од докази 
за ваквите обвинувања не беше 
посочен од ниту еден опозициски 
„професионален“ новинар. Напро
тив, тезите на „Фокус“ беа безус
ловно прифатени и пренесувани 
како апсолутна вистина! Да биде 
нивниот срам уште поголем, во 
март минатата година, во екот 
на бомбите на Заев, сакајќи да се 
зголеми вредноста на лажната 
приказна, авторот дури ја доби 
наградата „Никола Младенов“ за 
„истражувачка сторија“. 

медиумски „професионалци“ не поба
раа одговори од Спасовски за лагите 
изнесени на пресконференцијата, 
непосредно пред да бидат објавени 
снимките. Сакајќи да им помогнам 
во истражувањето им препорачувам 
да бараат одговор на неколку пра
шања: Спасовски нагласи дека „биле 
констатирани оштетени делови на 

 лАЖнИ лИЧнИ КАРТИ
Точно една година подоцна, истиот 
медиум извади нова афера, овој пат 
за 30.000 лажни лични карти, кои, 
наводно, ВМРОДПМНЕ требало да 
ги користи за нова победа на избо
ри. Се разбира, и овој пат медиумот 
се повикуваше на информациите 
добиени од анонимен извор. Но, 
место претходно да ги провери и 
изворот и тврдењата, „Фокус“ реши 
да ги презентира како апсолутна 
вистина со што директно ја лаже
ше целата јавност. На ист начин 
постапија и сите други опозициски 
медиуми. И двете афери – за фалси
фикуваните пасоши и за лажните 
лични карти беа злоупотребување 
за потребите на Заев, односно ар
гумент плус за негирањето на из

борните резултати од 2014 година. 
Приказната беше жестоко трети
рана од опозициските медиуми сè 
до декември лани, кога МВР от
кри дека лажните пасоши и лични 
карти всушност се изработени во 
„фабриката за афери“ на Чаушот, 
близок соработник на Заев. Да се 
потсетиме, во неговиот дом, покрај 
доказите дека оттаму потекнуваат 
аферите на „Фокус“, беа најдени 
70.000 прислушувани разговори 
и фалсификувани документи со 
кои требало да се конструираат 
афери за високи функционери на 
ВМРОДПМНЕ. Од целата лажна 
приказна, на професионалците од 
„Фокус“ им остана само наградата, 
која верувам дека гордо ја чуваат 
на ѕид како потсетник за нивните 
исклучителни новинарски оства
рувања. Новинарите „професио
налци“, кои во меѓувреме ги плукаа 
другите новинари и медиуми што 
ги доведуваа во прашање издр
жаноста на приказната поради 
недостиг на сериозни аргументи, 
подоцна ја криеја главата в песок 
со надеж дека брзо ќе се заборави 
скандалот. 

 ДИВо нАСЕЉЕ
Еден од посериозните случаи во 
кои непрофесионалното известу
вање на опозициските медиуми 
можеше да предизвика сериозни 
општествени последици, дури и 
граѓанска војна, беше во врска со 
настаните во Диво Насеље на 9 и 
на 10 мај 2015 година. Во текот на 
овие два дена изброив осум големи 
лаги на порталите и на телевизиите 
на СДСМ и на Сорос од кои се гледа 
нивната тенденциозност и намера 
за разгорување на судирот. Која од 
која поскандалозна. Прво пишуваа 
дека специјалците раниле дете, по
тоа дека се убиени дете и мајка, па 
терористите се претставуваа како 
обични граѓани, облечени во тре
нерки и во патики, потоа тврдеа 
дека судирите се прошириле и во 
Арачиново и во Тетово, дека има 

Конструираната афера за Спасов не е ниту прва ниту последна што била 
произведена од фабриката за афери на СДСМ, но од неа многу добро може 
да се види до каде стигнало лудилото на Заев и до кое дно паднале овие 

медиуми. Всушност, опозициските новинари, кои сè уште меѓу себе милуваат 
да се нарекуваат „професионалци“, всушност, многу одамна скапо ја продадоа 
професијата и својот кредибилитет, па така денес можеме да ги видиме како 
до пладне изигруваат катранновинари оцрнувајќи ги сите неистомисленици 
и противници на налогодавците, а попладне се трансформираат во вараки
нановинари со задача по секоја цена да се обели образот на нивниот лидер 
Заев и на неговите најблиски соработници. Успешните разоткривања на овие 
конструирани скандали влијаат за драстично намалување на и така слабата 
доверба и на СДСМ и на самите опозициски медиуми, кои мака мачат да ги 
оправдаат милионите евра од странските грантови. 



www.republika.mk8 петок, 11 ноември 2016 година www.republika.mk 9петок, 11 ноември 2016 година

 БЕГАлСКА КРИЗА
Паралелно со насилните протести 
на опозицијата, на јужната граница 
полицијата се соочуваше со сериоз
на безбедносна опасност предизви
кана од големиот бран бегалци.  Во 
април годинава, десетици илјади 
бегалци беа организирани и од 
повеќе центри и организации да 
извршат обид за насилно влегу
вање на македонска територија. 
Во интервенцијата на полицијата 
за одбрана на мирот на граѓаните 
и на територијалниот интегри
тет на државата беа повредени 
десетици полицајци, но опозици
ските медиуми место да застанат 
зад интересите на државата и на 
граѓаните, објавуваа лажни вести за 
случувањата на границата. Така, со 
нивните тенденциозни и невисти
нити медиумски приказни креираа 
слика во јавноста дека државата се 
однесува нехумано со бегалците, а 
дека полицијата врши агресија врз 
нив. Во исто време, истите тие ја 

ИнТЕРВЈуТо нА ЗАЕВ оД ИЗРАЕл
При посетата на Заев на Изра
ел, телевизијата „Телма“ објави 
интервју со лидерот на опози
цијата во кое тој тврдеше дека 
на средбата со вицепремиерот на 
Израел, Силван Шалом разгова
рал за неговите „бомби“ и за до
нацијата за Македонија. Неколку 
дена подоцна следуваше демант 
од кабинетот на Шалом во кој се 
потенцираше „на средбата не се 
разговараше за какви било без
бедносни или финансиски пра
шања“. Се разбира, во овој случај, 
ниту новинарот ниту медиумот 
не можат да бидат виновни за 
изнесените тврдења на соговор
никот, но во никој случај не може 
да се оправда варакинановинар
ството на „Телма“ и на другите 
опозициски медиуми, кои место 
да го прашаат Заев зошто лаже, 
се фрлија во одбрана на сканда
лот. За таа цел, по веќе познатата 
шема, беа навредувни и напаѓани 
сите новинари и медиуми што го 
осудија дипломатскиот скандал 
на Заев, кој со својот несериозен 
однос ги загрози пријателските 
односи со оваа земја. 

убедуваа македонската јавност дека 
Македонија мора да прими стотици 
илјади бегалци со што државата, прак
тично, ќе се претвореше во еден голем 
бегалски камп. Македонските безбед
носни сили го издржаа предизвикот, 
бегалците се повлекоа, а притисокот 
од меѓународниот фактор за изградба 
на бегалски кампови драстично се 
намали. Остана само срамот на овие 
опозициски новинари и аналитичари, 
кои тврдеа дека немаме друг избор, 
освен да ги примиме бегалците дома.   

терористичка група во Зајас, дека 
упадот во Гошинце, всушност, бил 
„режиран случај“, дека тајната по
лиција соработувала со терорис
тичката група, како и дека ДУИ ќе ја 
напушти владата поради настаните 
во Куманово. Сите овие тврдења се 
покажаа како лажни, а медиумите 
на СДСМ и на Сорос за ниту една не 
почувствуваа потреба да им се изви
нат на граѓаните за паниката што 
ја предизвикаа и за лажните ин
формации. Нека им служи на чест! 

 500.000 ФАнТомИ
Во одбрана на алибито на Заев за бегство од 
избори (двапати по ред), опозициските меди
уми многу жестоко го напаѓаа избирачкиот 
список тврдејќи дека е полн со фантоми што 
биле користени за изборни нерегуларности од 
страна на власта. За таа цел „професионалните“ 
новинари секојдневно ја бомбардираа јавнос
та со сензационалистички наслови од типот: 
„156.000 фантомски гласачи ги нема во ниту 
една база“, „Спорни 495.258 гласачи“, „Половина 
милион спорни гласачи пронајдени во вкрсте
ната проверка на ДИК“ . Во исто време никој 
не се осмели да ги праша ниту првите луѓе 
во СДСМ, ниту претседателот на ДИК јасно и 
гласно да кажат дали има докази за барем еден 
фантом! По цела година проверки ДИК излезе 
со конечен став дека во списокот нема фантоми, 
а бројката на гласачи сега е поголема за 3.000 во 
однос на оспоруваниот список. Фантомите ги 
снема, срамот на варакинановинарите остана!

 ИнТЕРВЈуТо нА КАТИЦА
Еден од најеклатантните 
примери за спрегата на опо
зициските новинари, СДСМ 
и на СЈО е интервјуто на 
специјалната обвинителка 
Катица Јанева за МРТ. Скан
далозното интервју изработено под сите новинарски стандарди 
ги прикажа во вистинска светлина и капацитетите на првите 
луѓе на СЈО и на информативната редакција на МРТ. Комплет
ната неспособност на Јанева да остави впечаток на сериозен и 
авторитетен обвинител се маскираше со однапред одговорени 
прашања, кои обвинителката ги читаше, а потоа и со дополни
телна обработка на материјалот со сечење и лепење инсерти. 
Опозициските медиуми не изустија ниту збор за скандалозното 
интервју, но затоа фрлаа со дрва и со камења по „Република“ 
затоа што го објави немонтираниот материјал од интервјуто 
од кој јасно се гледа интенцијата на авторот на интервјуто да 
ја манипулира јавноста со прикривање на интелектуалната и 
професионална неспособност на Јанева. „Професионалните“ 
новинари, кои постојано бараат поголем професионализам во 
македонското новинарство, повторно ги погазија основните 
новинарски стандарди и се фрлија во белење на образот на 
Јанева тврдејќи дека „обвинителката не морала да биде добар 
оратор, доволно било само да биде добра во судница“. Истите 
варакинановинари воопшто не го коментираа скандалозното 
непознавање на правната терминологија на Јанева, која како 
носител на таква висока функција мора да ја познава во сон. 
Оттука ќе биде многу интересно да го следиме новото самопо
нижување на  опозициските новинари, кое ќе почне во истиот 
момент штом Катица ќе стапне в судница. Шоуто продолжува!

 ПРИСлуШуВАнИ РАЗГоВоРИ
Фактот дека за медиумите на Со
рос и на СДСМ е многу поважно 
да ги бранат лагите на Заев, от
колку да трагаат по вистината 
може да се поткрепи со безброј 
примери. Сепак, најиндикатив
ни се тие што се поврзани со 
неговите тези за прислушува
ните разговори. Прво панично 
го криеја изворот, лажејќи дека 
разговорите ги снимале „пет по
лициски службеници“, па потоа 
извадија теза дека прислушувале 
„50 до сто лица и тоа во смени, 
во две згради“. Беспоговорно ја 
бранеа и лагата на Заев дека не 
се познава со Верушевски, сè до
дека Заев самиот не призна дека 
разговорите ги добил од него. 
Опозициските медиуми до денес 
ја бранат последната теза на Заев 
дека Груевски сам се снимал, иако 
има признание и еден куп докази 
што ги потврдуваат начинот на 
прислушување и соработниците 
на Верушевски. Немаат проблеми 
ниту со прифаќањето на паушал
ната бројка на Заев за прислушу
вани 20.000 граѓани. Неверојатно 
е како сите овие „професионал
ци“, истражувачи, добитници на 

награди, ја користат бројката како 
апсолутна вистина, а никој од нив 
не смогна сила да побара од Јане
ва да ја потврди. Никој од нив не 
застана ниту во одбрана на права
та на овие луѓе. Никој од нив не се 
осмелува да праша каде се другите 
петстотини илјади разговори што 
Заев тврдеше дека ги има, а Катица 
дека не ги добила. Никој од нив не 
се интересира уште колку илјади 
разговори се чуваат под душеци 
како кај Чаушот? Никој од нив не 
се заинтересира да истражува како 
разговорите на Чаушот излегуваат 
во јавност? Тука може да се набројат 
уште десетици прашања, но во не
која следна пригода...  





З о ран За ев не ја под го тву ва пар
ти ја та за из бо ри, ту ку за сопс
тве но по ли тич ко оп сто ју ва ње. 

Из бор ни те ли сти што ги пред ло жи, и 
оче ку ва но му по ми наа на пар ти ски от 
кон грес, тоа нај о тво ре но го по ка жу
ва ат. Всуш ност, За ев отка ко ја пре зе де 
пар ти ја та е во пер ма нент на чис тка на 
си те ка дри за кои тој и тие око лу не
го мис лат де ка мо же да им на ште тат, 
па  и да го трг нат За ев од комп лет но
то пре зе ма ње на не ко гаш моќ ни от 

останаа без партија
Социјалдемократите

СОРОС и ПЛАтеНиците гО КиДНАПиРАА СДСМ

Се при ва ти зи ра ше СДСМ, кон ста ти ра ат со ци јал -
де мо кра ти те, отка ко и по јав ни от ре волт и оста вки 
во пар ти ја та, со 600 нас про ти еден, де ле га ти те на 
кон гре сот ги одо бри ја пра те нич ки те ли сти. Доц нат 
ли осве сту ва ња та во пар ти ја та де ка За ев ги исте ра 
си те и си го по де ли СДСМ со Со рос? Се га е пра ша ње 
кол ку пра те нич ки гру пи од овие ли сти ќе се офор мат 
во ид ни от пар ла мент, но и за чии ин те ре си ќе 
ра бо тат- за др жав ни те или за Со рос?

Пишува | Наум Стоилковски

актуелно
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играч на по ли тич ка та сце на. 
Ако пр вич но то от стра ну ва ње 
на ка дри те на Цр вен ков ски, 
што са мо по се бе е не бу ло за 
за тоа што и тој и Ше ке рин ска 
се де ца на „па па та“, си те за ме
ни од Гр че ва и Бу ра ли е ва до 
Су га рев ски и Ки ре На у мов на 
из бор ни те ли сти се са мо на
до вр зу ва ње на „рас ки ну ва ње
то“ со Ма кра ду ли, Ива нов ски, 
Пе тров, Ге ор ги ев, Гр ков ска, 
Бен дев ска, Мин чев, Стан ко виќ, 
Ни ко лов, Ри сто ва Асте руд... 
Чис тка та што ја спро ве ду ва
ат За ев и не го ви от клан заедно 
со СОРОС во оп што не е на ив на 
и слу чај на. Ако се то тоа на по
че то кот се при кри ва ше во об
лан да та на нов по че ток со но ви 
ли ца, ка ко ли до се га ги гле даа 
и при фа ќаа Зе че виќ, Ве ру шев
ски, Пен да ров ски, Спа сов ски...

Точ но е де ка со сме на та на 
Бран ко Цр вен ков ски СДСМ 
тре ба ше да отво ри нов, со вре
мен пат за пар ти ја та да оп ста
не на ма ке дон ска та по ли тич ка 
сце на. Но, уште со из бо рот на 
Зо ран За ев и на Рад ми ла Ше
ке рин ска на но во о фор ме но то 
ме сто во хи е рар хи ја та, ра бо
та та поч на да за стра ну ва во 
уште под ла бо ка вна тре пар ти
ска кри за, ко ја се пре се ли и на 
се вкуп ни от по ли тич ки жи вот 
во зем ја та. Секако, почна со тоа 
што Заев и кланот се подредија 
под СОРОС, а сега ја отстапија 
партијата. Ка ко по че ток на 
кул ми на ци ја на таа со стој ба, 
во не кои ид ни ана ли зи, ве ро
јат но ќе би де зе мен мо мен тот 
на прет ста ву ва ње то на пра те
нич ки те ли сти за во нред ни те 
пар ла мен тар ни из бо ри 2016 
го ди на, кои и по крај огром но то 
не за до волс тво кај членс тво то, 
по ми на со 600 гла со ви „за“ и 
со са мо еден де ле гат ски глас 
„про тив“!?

Не за до волс тво то во пар ти ја та 
што го пре диз ви каа овие ли сти 
ги над ми ну ва ат и ре вол тот по 
кон гре сот на кој За ев бе ше из
бран за ли дер на пар ти ја та, ка ко 
и не сог ла су ва ња та по со ста вот 
на „ано ним ни те“ за из бо ри те 
во 2014 го ди на. Ду ри звуч ни 
пар ти ски ими ња јав но оце ну

ва ат де ка со са мо то тоа што 
се га го не ма пр ви от пар ти ски 
прет став ник во пар ла мен тот, 
ко ор ди на то рот на пра те нич
ка та гру па Су га рев ски, се ис
пра ќа мно гу лош сиг нал. Су га
рев ски на вре ден го на пу штил 
Кон гре сот, а Со фи ја Ку нов ска 
си под не се оста вка од пар ти
ска та функ ци ја. Бил ре вол ти ран 
ду ри и Ед монд Аде ми, чи ја што 
„све тост“ ја за се ни „не за вис ни
от“ но ви нар Му ха мед Зе ки ри. 
Ка ко не ве ро јат но и не воз мож но 
се тол ку ва и изо ста ну ва ње то на 
Ки ре На у мов од 120 ими ња со 
кои пар ти ја та ќе на ста пи пред 
гра ѓа ни те, а во мо мен тов, од 
пар ти ска глед на точ ка, тој е 
иден ми ни стер. До кол ку ли
сти те и се „гра ѓан ски“ зо што 
ја не ма Ли ди ја Ди мо ва, ко ја не 
са мо што пред пра те нич ки от 
ман дат во де ше НВО, ту ку и ја 
во зе ше бо ја та за про те сти те, а 
ја има(ше) Лил ја на По пов ска? 
Ако За ев се оби ду ва да про да де 
при каз на де ка си те тие ќе има
ат удел по тоа, зо што то гаш на 
ли сти те ги „вдо ми“ Спа сов ски, 
Фро си на Ре мен ски, ка ко и Ше
ќе рин ска, па и се бе си? Од дру га 
стра на, и по крај сè, ако, на ви
сти на, се убе де ни во по бе да та, 
зо што то гаш ова јав но ма ни
фе сти ра на нер во за и на тие на 
ли сти те и тие што от пад наа?

Не ус пе хот на СДСМ под За ев 
и Ше ќе рин ска, кој се оче ку ва 
во де кем ври, ка ко пос ле ден 

во ни за та на си те из бор ни цик
лу си, ве ќе не ма да мо же да се 
зат скри ва зад „ре жи мот“ и „фан
то ми те“, па За ев и не го ви от клан 
пре ми наа на дру га стра те ги ја  
да се от стра нат си те што мо же 
да би дат евен ту а лен проб лем и 
да ба ра ат од го вор ност од За ев и 
СОРОС за за гу бе ни те из бо ри. Но 
и да за ста нат спро ти не кои но ви 
оби ди на За е ви от соросов клан 
за де ста би ли за ции, на пу шта ња 
на пар ла мен тот и дру ги фор ми 
за на но во отво ра ње на кри за та 
во зем ја та. На се гаш ни те „но ви те 
мом ци“ по ра ка та им е ис пра те
на со про те ру ва ње то на Гр че ва 
и на Бу ра ли е ва од прет ход ни от 
со став, ка ко и на Ро за То пу зо ва 
– Ка рев ска од са те ли тот ЛДП. 
Ме сто нив, За ев при сво е на та 

пар ти ја ја про да де на т.н. Нев ла
дин се ктор на Со рос, што, всуш
ност, и не ма не ка ква раз ли ка. И 
до се га се зна е ше де ка спре га та 
СДСМ со па ри те од СО РОС сто
е ше зад раз ни пле ну ми и про
тест ни здру же ни ја, кои тре ба ше 
да глу мат „гра ѓанс тво“. Па,ка ко 
по и на ку од таа ка ла кур ни ца беа 
из бра ни „ша ре ни от“ Пав ле Бо го
ев ски, се меј но вр зан со пар ти
ски те акти ви сти Ог нен Ја нев ски 
и Ма рин Ба биќ, или, пак, Ива на 
Ту фег џиќ „ша рен“ член на СДСМ 
со ко ре ни во судс тво то, кое За ев 
по са ку ва да го гра ди од по че ток.  
Се ка ко де ка тие не се „црп на ти“ 
по прин ци пот на За ев, ту ку де ка 
вни ма тел но се из бра ни за ра ди 
нив ни от пос луш нич коре во лу
ци о не рен ка ра ктер.

До де ка истак на ти пар ти ски 
ли ца ка ко Ка ро ли на Ри сто ва 
Асте руд и дру ги под др жу ва
чи на СДСМ се фо ку си ра ат на 
ими ња од ли сти те, Ивор Миц
ков ски, ко лум нист, со ци јал де
мо крат по убе ду ва ње, кон ста
ти ра ше „За тво ре ни пар ти ски 
ли сти и не за вис ни ин те ле кту
ал ци!? А, ОК, пар ти ја ре ша ва 
кој е не за ви сен ин те ле кту а
лец“. Тој по тоа отво ре но збо ру
ва де ка на овие из бо ри про тив
ни ци на За ев и „не го ва оп се си ја 
се прет ход ни ци те (во СДСМ, 
н.з.) и си те што има ле шан са 
да ра бо тат со нив. Се раз би ра, 
по крај лич ни от иск лу чок и тој 
на веч на та пот пре тсе да тел ка 
и неј зи ни от клан, кои се ко гаш 
се мла ди и но ви ли ца. За тоа 
и ги за ду ши ли сти те со свое 
кан ди ди ра ње, или кан ди ди
ра ња на ско рев ци, кои не ма ат 
вр ска од по ли ти ка. Ама има ат 
вр ска од пос луш ност“ пи шу ва 
Миц ков ски, кој по дол го вре ме 
кон ста ти ра де ка За ев ја при ва
ти зи ра СДСМ.

Но, што мо же да се оче ку ва од 
овој со став отка ко ќе по ми
не низ фил те рот на из бо ри и 
ќе се вле зе во пар ла мен тот? 
Што ако тие ја отка жат пос
луш но ста кон За ев и поч нат 
сво ја по ли ти ка кон тро ли ра на 
од со ро со ви от апа рат? Што до
кол ку СДСМ и трг не во нор мал
ни стап ки во овој пра те нич ки 
ман дат, со ба ра ње на сме на 

на ра ко водс тво то? Да ли овие 
„пос луш ни ци“ ќе се пре мо стат 
кон но ви от „цен тар на моќ“ 
или по втор но по ткре па та ќе 
ја ба ра ат во СО РОС? Кол ку пра
те нич ки гру пи мо же ќе изро
ди оваа Ко а ли ци ја та на СДСМ 
со „гра ѓа ни те“? Ко ја ли то гаш 
гру па ќе се за ла га за со ци јал
де мо крат ски те вред но сти на 
„др жа во твор на та пар ти ја“, ка
ко ми лу ва ат да се на ре чат, а 
ко ја за со ро со ви те дво ја зич ни 
ин те ре си? Во оп што, ќе има ли 
од нив пра те нич ка гру па што 
ќе се гри жи за др жав ни те, уни
тар ни ин те ре си, или тоа во оп
што не ма да им е на аген да та?

За ва ква та со стој ба одам на 
се пре ду пре ду ва од јав но ста, 
ток му по ви ку вај ќи се на ука
жу ва ња та, пред сè, од „скоп
ско то кри ло“ на СДСМ, до де ка 
пар ти ски те куј ни го отфр лаа 
ка ко по ли тич ка игра од вла
ста. От ту ка, ду ри и ре вол ти ра 
акту ел на та јав на из не на де ност 
и раз о ча ра ност на „ан га жи ра
на та про о по зи ци ска јав ност“ 
од по те гот на За ев. Не мо же да 
се ре че де ка при пад ни ци те на 
таа јав ност се тол ка ви по ли
тич ки анал фа бе ти за да не ги 
пре поз на ат ид ни те че ко ри на 
За ев. Или пак де ка тол ка ва би
ла зас ле пе но ста од вер ба та во 
на ста пи те на За ев со ве ту ва ња
та за „вра ќа ње на сло бо да та и 
де мо кра ти ја та“, од нос но де ка 
тој лик има ка па ци тет со се бе 
да но си ви стин ски де мо крат
ски про ме ни кои би ги спро
вел? До тол ку по ве ќе, што ако 
на ви сти на ли ко ви ка ко За ев, 
за ед но со Ше ќе рин ска, Пен да
ров ски или пар ти ски от глас но
го вор ни кот Пе тре Ши ле гов се 
до гра бат до власт? Кол ка во би 
би ло нив но то раз о ча ру ва ње од 
евен ту ал ни те то гаш ни „ли сти“ 
од За е ви сти те  што за чис тка 
и ја де ње, што за нив на за ме на, 
на на ци о нал но ни во? Ве ро јат
но по ло ви на членс тво од СДСМ 
и по го лем дел од ме ди ум ски 
екс по ни ра ни те под др жу ва чи 
би би ле под го тве ни и за по дра
стич ни че ко ри пре диз ви ка ни 
од раз о ча ру ва ње то. Се пак, спо
ред пред ло же ни те ли сти, тоа е 
те шко ос твар ли во. 

актуелно
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П о ве де ни од, са мо за нив, „ус пеш
на та“ тран зи ци ја од 90ти те 
го ди ни  на ми на ти от век, ко ја 

соз да де грст моќ ни ци со „ми ни мал на“ 
ко ла те рал на ште та  од сто ти ци ил ја ди 
гра ѓа ни без ра бо та, СДСМ, очиг лед но, се 
вра ќа кон ко ре ни те. Но, овој пат, чи ра
ци те За ев и Ше ќе рин ска ре цеп тот не го 
упо тре би ја на мај сто рот Цр вен ков ски за 
ур ни су ва ње на  др жа ва та и на неј зи ни
от имот. Јок. Не се на власт, па, за нив на 
жал, таа мож ност им е скра те на. Ту ка и 
Ка ти ца не мо же да им по мог не. Па удри ја 
по пар ти ја та. И си ја при ва ти зи раа. Во 
ко сопс тве ниш тво со Со рос, се раз би ра...

Фа те ни во тес но и со скра те ни ре сур си 
и ов ла сту ва ња, ра ко водс тво то го иско
ри сти на у че но то, па, пре ку ис про ба на та 
фор му ла, во две го диш на тран зи ци ја си 
ја при ва ти зи ра ше пар ти ја та. Фа ктот ги 
рас тре во жи ста ри те „ко му ња ри“, но нив
на та ре ак ци ја е за доц не та и пре диз ви
ка на од лич ни по бу ди. По бу да та се ви ка 
пра те нич ко ме сто, кое не го до би ја, а 
чиј што не до стиг ги све сти де ка ли де рот 
под го тву вал пуч и во пар ти ја та?! Еу ре ка! 
Па зар, по сѐ што се слу чи до се га, до тич
ни те се по сом не ваа во не го ви те пу чи
стич ки ква ли те ти? Нив ни от бе стра шен 

ли дер тре ба ше одам на да ги уве ри 
сво и те „не вер ни То ми“ де ка рол ја та 
од лич но му при ле га. До бро, за вол ја на 
ви сти на та, пр ви от пат ак ци ја та и не 
му бе ше баш ус пеш на и за по фал ба, но 
ако чо ве кот учи до де ка е жив, зо што 
да не го пра ви тоа и За ев? Се те те се 
са мо на „про гре сот“ во ин терв ју а та...

ПРЕ мол ЧЕ но То оДоБ Ру ВА ЊЕ нА 
СТА РИ ТЕ Со ЦИ ЈАл ДЕ моК РА ТИ  
Го СоЗ ДА ДЕ ПАР ТИ СКИ оТ  
ФРАн КЕнШ ТАЈн
Од дру га стра на  за раз ли ка од пр ви от 
пат, про тив ни кот за спро ве ду ва ње пуч 
му е мно гу по ле сен и по поз нат, а за 
зна е ње то на сла бо сти те, мрз ли во ста 
и за не ма ње то по ли тич ки реф ле кси и 
идеи на ос ла бе ни те ели ти стич ки при
пад ни ци на сопс тве на та пар ти ја со си
на крв и да не збо ру ва ме. Се пак, про це
сот не е од вче ра, ни ту бе ше не вид лив 
за членс тво то и за из ви ка ни те со ци
јал де мо кра ти. Ар но ама, на За ев и на 
Ра да сѐ им бе ше про сте но и доз во ле но 

са мо за да ја ис пол нат ос нов на та пре
ми са на сво е то по сто е ње – да го ур нат 
Гру ев ски. Уште по ар но, ама пар ти ја та 
и то гаш ни те „из ви ка ни“ сло бод но 
мо жат да го пре зе мат име то на ан
ти хе ро јот на Бри тан ка та Ме ри Ше ли. 
Со ци јал де мо кра ти те, исто ка ко и др 
Ви ктор Фран кен штајн, са ми го соз да
доа сво е то чу до ви ште, кое се га им ги 
уни шту ва жи во тот, иде а ли те и пар ти
ја та. Ах, да, и пра те нич ка та ка ри е ра. 
Дру га та, очиг лед на слич ност е што 
по ра неш но то ра ко водс тво на СДСМ  
и др Фран кен штајн спо де лу ваа иста 
цел. И на ши те ин вен тив ни поз нај
ни ци од „Па вел Ша тев“ и на уч ни кот 
са каа пре ку соз да ва ње то чу до ви ште 
да ѝ да дат жи вот на мр тва ма те ри ја. 
Во пр ви от слу чај на мр тва пар ти ја, во 
вто ри от на мр тво чо веч ко тки во. Во 
пр ви от слу чај им тре баа „бом би“ за да 
ожи вее, во вто ри от „стру ја“.  И ли кот 
на Ше ли и ан ти ју на ци те, воз љу бе ни 
во БЦ,  упо тре би ја раз лич но тки во. 
Др Фран кен штајн сво е то чу до ви ште 
го скло пи од по ве ќе мр тви те ла, а кај 
то гаш на та СДСМ во кр пе ни ца та се 

Пишува | Љупчо Цветановски

УР БА НА СКАЗ НА: КА КО ЗА ЕВ И РА ДА  
СИ ПРИ ВА ТИ ЗИ РАА ЕД НА ПАР ТИ ЈА

анализа

Пуч во СДСм  
за спас од 
последиците 
по 11 декември

Го зна е те ви цот за две те 
јаг ни ња што се пра шу ва ат: „Да ли 

ве ру ваш во жи вот по Кур бан-
ба јрам?“ Но ва та вер зи ја во СДСМ 
е „Да ли ве ру ваш во пар ти ја по 11 

де кем ври?“ Но, вр ху шка та не ја 
де ли за гри же но ста на членс тво то 

за пар ти ја та, таа е за гри же на за 
се бе. Не ми нов но ста на по ра зот 

пов ле ку ва и од го вор ност. 
Ра ко водс тво то се пла ши за 

сво ја та ег зи стен ци ја. И по ли тич ка 
и таа на сло бо да. За тоа, свес но 

за по ра зот, си смис ли и ос тва-
ри од лич на от стап ни ца. Нов куп 

пос луш ни ци од ли сти те за пра те-
ни ци, но во пе че ни со ци јал де мо-

кра ти што ќе „ја дат жи ви лу ѓе“ во 
од бра на на сво и те твор ци. Ви со ко 

на ме ни то на но ви от пра те нич ки 
со став ко ти ра ле ток му ста ри те 

со ци јал де мо кра ти...
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вме шаа тки ва од Со рос, раз ни ча
до ри, „нев ла ди ни“ ор га ни за ции и 
ду зи на из ди ша ни ква зи ин те ле
кту ал ци. Ед но став но, си те што 
не маа по па мет на ра бо та, а исто
вре ме но мо раа да им при ка жат на 
фи нан си е ри те или од го вор ни те 
де ка, де мек, ра бо тат не што Не 
слу чај но, пр во то из ле зе не ве што 
чу до ви ште од 2,5 ме три, а вто ро
то не раз бир ли ва, ели ти стич ка 
и ана ли тич ка твор ба. Ка ко што 
би ва во на род ни те пре да ни ја, кои 
тие не ги чи та ат за тоа што тоа е 
ли те ра ту ра за „сто ка“, од мно гу те 
мај ки ис пад на ки ла во де те, или 
ки ла ва пар ти ја.

Иден тич но ка ко и во де ло то 
на Ме ри Ше ли, и на ше то по
ра неш но си но, а се га ша ре но 
чу до ви ште се свр ти кон тво
ре цот. Соз да ден да го уни шти 
ВМРОДПМНЕ,  со ци јал де мо
крат ски от Фран кен штајн ја до
те па сопс тве на та пар ти ја. На
стра на реј тин гот. Ве ќе одам на 
За ев и Ше ќе рин ска це лос но го 
сме ни ја на чи нот на дејс тву ва ње 
и ими џот на СДСМ. Од, де мек, 
европ ски и де мо крат ски на стро
е на, ма кар ели ти стич ка „на пра
ви ја“, се га има ме ју риш нич ка по
пу ли стич ка про ал бан ска пар ти ја 
об ла го ро де на со ред кри ми но ге
ни еле мен ти и чле но ви. Чуд но, 
но ели тиз мот е единс твен пи реј 
во пар ти ја та што ги пре жи веа 
про ме ни те...

ЗА ЕВ РЕ ЦЕПТ: КА Ко ДА СЕ 
оС ло Бо ДИ ТЕ оД нЕ ПоС луШ
нИ ТЕ ПА РИ СКИ ЧЕ ДА?

Пос ле ден проб лем што ја на ру
шу ва ше удоб но ста и ко мо ди те
тот на вр ху шка та беа ста ри те, 
поз на ти и приз на ти со ци јал де
мо кра ти. Да, тие што го вло жи ја 
жи во тот во пар ти ја та и ма ко трп
но ра бо теа на прет ход ни от имиџ, 
ма кар бил и ла жен. Труд, кој за 
ова ра ко водс тво се по ка жа ка ко 
грев. За по тсе ту ва ње, сме на та во 
СДСМ не е од вче ра. Стар тот на 
пер е строј ка та и спро ве ду ва ње
то на пла нот за соз да ва ње ја дро 
од пос луш ни ци бе ше оз на чен со 
до а ѓа ње то на За ев и на Ше ке рин
ска и со ли сти те за пра те ни ци 
на из бо ри те во 2014 го ди на. Ре
зул та тот на на ста пот со „об но
ве на та“ пар ти ја го зна е ме си те, 
а  пот тур ну ва ње то на тие што ја 

др жеа стру кту ра та  бе ше по ра ди 
двој ка та што не тр пи про ти вре
че ње и про ти вар гу мен ти. То гаш, 
„из го реа“ Ма кра ду ли, Бен дев ска, 
Пе тров, Ива нов ски, Ге ор ги ев, 
Пав лов ска  Да не ва, Стан ко виќ, 
Ту ше ва, Са во ва, То миќ и др. Нив
ни те ме ста ра дос но ги за зе маа 
то гаш но ви те Ши ле гов, Бо го ев, 
Де ско ска. Се га, пак, не ло гич но 
оси ле на од две го диш ни те глу пи
ра ња, чуд на та вр ху шка ре ши да 
си спро ве де це лос на пер е строј
ка, ата ви зам од ко му ни стич ки те 
пред ци. И ако на прет ход ни ци те 
за пер е строј ка та им тре ба ле пе
то ле тки, За ев и за ме нич ка та ја 
сток ми ја ро ка да та за са мо две го
ди ни. Без пар дон, сме ни ја сѐ жи во 
во пар ти ја та, це лос но ги „на па ди
ја“ ста ри те со ци јал де мо кра ти и 
си до не соа свои, про ве ре ни че да. 
„Че да на Ма ке до ни ја“, ка ко што 
ги на ре че За ев. Се га, из го реа и 
„пре жи ве а ни те“ од прет пос лед
ни от со став ка ко Ни ко лов и Ор
цев. Иск лу чок и уни кат оста на 
Оли вер Спа сов ски. Не пре жи веа 
ни ту „шо фер ка та“ Ди мо ва, ни ту 
бор бе ни от пар ла мен та рец Су га
ре ски. Не ма ше сре ќа ни из ви ка

на та Ку нов ска. Чу му не ги за до во
ли ја ба ра ни те ква ли те ти од За ев? 
Ед но став но, очиг лед но, во нив 
има ло пре мал ку омра за и уште 
по мал ку пос луш ност. Из бра ни
ци те, пак, ка ко ка ла пе ни – мра зат 
ли мра зат, си те пос луш ни и во де
ни од па ра до ксал на та пре ми са 
„кој по ве ќе мра зи, по ус пеш но му 
се ра ду ва на жи во тот во пар ти
ја та“. Ше га та пред  со ци јал ни те 
ко о пе ра ции (за тоа што мре жи те 
се по ка жаа ка ко ан ти со ци јал ни) 
е де ка СДСМ има сре ќа што Џин 
Ро ден бе ри, авто рот на „Ѕвез де
ни па те ки“, е по чи нат во 1991 
го ди на (иста та ко га без по бе да 
прв пат дој доа на власт?!), за што, 
во спро тив но, би ги ту жел за це
лос но пре зе ма ње и ко пи ра ње  на 
не го ви те Бор ги. Су штес тва што 
во де ни од сопс тве на та иде ја за 
не ка ква си нив на пер фек ци ја 
аси ми ли ра ат сѐ што мис ли по
и на ку. И жи ве ат во „ко ле ктив“. 
Или бе ше Пле нум...

оТ СТАП нИ ЦА ЗА СПАС  
оД ПоС лЕ ДИ ЦИ ТЕ По  
11 ДЕ КЕмВ РИ

Не слу чај но, но, ед но став но, и 
без тро шка гри зе ње на со ве ста, 
ми на ти те две го ди ни ра ко водс
тво то те ра ше ти вка тран зи ци ја 
и си ја до не се си на та ООЗТ на 
ра бот. Но СДСМ ве ќе не е пар ти
ја во „сло бо ден пад“, ни ка ко. Во 
мо мен тов, СДСМ е во за ден план, 
а нај важ ни се лич ни те суд би ни 
на не кол ку ми на. Со це ло то ра
ко водс тво што се га ѝ ско ка на 
гла ва „за си ле но“ со сво и те ша ре
ни до маш ни ми ле ни чи ња, Со ро
со ви че да, ква зи ин те ле кту ал ци 
и зе ле ни дал то ни сти, пар ти ја та 
одам на е нич ко са на и заг ла ве на 
во кал та соз да де на од исти те не
кол ку ми на без о браз ни по ли ти
кан ти. Тие има ат про сто и ед но
став но ре ше ние за сѐ – тие што 
не мо жеа да ги вра бо тат во СЈО и 
во Со рос, ги ста ви ја на ли сти те. 
Са де „гра ѓан ско то оп штес тво“  и 
не за вис ни ин те ле кту ал ци. Та ка 
ба рем твр дат авто ри те на нај но
ва та опо зи ци ска бур ле ска. Ши
ле гов и За ев се ма чат и зе ма ат 
за бр за ни кур се ви по ал бан ски 
ја зик, но исто вре ме но со Ше ќе
рин ска мно гу му се ра ду ва ат на 
но ви от со став  откро ве ние. Ова 
за нив е од ли чен со став за по раз 
на из бо ри, по до бар здрав је.

анализа

На де нот ко га во не го ва та бли
ска оп шти на Ва си ле во, по точ
но во се ло Гра до шор ци, жи те
ли те го прос ла ву ваа „Де нот на 
пра зот“, со сед ни от стру мич ки 
гра до на чал ник и дру ги от дел 
од ели ти стич ка та вр ху шка го 
сла веа „Де нот на по ра зот“. Да, 
ра ко водс тво то на исти от ден 
6.11.2016 го ди на си на пра ви 
од лич на от стап ни ца за прет
стој ни от по раз на из бо ри те. 
Соз да де ли сти на пос луш ни ци, 
пред во де ни од уште по го ле ми 
по чи ту ва чи на нив ни от лик и 
де ло, лу ѓе што по 11 де кем ври 
ќе си ја зас лу жат до вер ба та и 
пра те нич ка та пла та.

Зна е те, по по ра зот на из бо ри
те, кој до а ѓа за по мал ку од еден 
ме сец, не кој ќе тре ба да по не
се од го вор ност за не го. За жал, 
при ти со кот на стран ци те и тол
ку ми лу ва на та „ме ѓу на род на“ 
за ед ни ца се га е ја сен. Овој пат 
не ма не приз на ва ње на из бо ри те. 
И „шу пра и ме“ се га? Вр ху шка та 
не ма да мо же да се ва ди на не
бу лоз ни те фал си ку ва ни из бо ри 
ка ко ми на ти от пат, а тоа зна чи 

(оми ле ни от збор на Ка ти ца, но 
во по и на ква, со од вет на ко но
та ци ја) де ка ќе мо ра да „па ѓа ат 
гла ви“. Што мис ли те, кој ќе мо
ра да ја по не се од го вор но ста за 
но ви от де бакл? Ве ро јат но вр ху
шка та на пар ти ја та. А таа, со се ма 
слу чај но, не ли, си да де до бит ни 
пра те нич ки ме ста. Иму ни те тот е 
„при де“. Си обез бе ди ја пра те нич
ки пла ти за след ни те пет го ди ни 
(че ти ри и ед на апа на жа) и нов 
пра те нич ки со став, кој ќе ја де 
„жи ви лу ѓе“ за од бра на на исто то 
тоа ра ко водс тво, кое ги на пра ви 
лу ѓе.  Га стро ном скопо ли тич ки
те поз на ва чи ве лат де ка ста ри те 
со ци јал де мо кра ти ко ти ра ле ви
со ко на нив но то ме ни...

нЕ Ко му ПлА ТА, нЕ Ко му 
Сло Бо ДА

Овој пат, за дел од чел ни ци те, не 
е во пра ша ње са мо по ли тич ка та 
ка ри е ра. Ни ту биз ни сот, кол ку 
тен де ри те и ки ри и те да би ле 
сла тки за не ко го. Не. Овој пат во 
за лог е не што мно гу по се ри оз
но. Овие дветри го ди ни, СДСМ 

по сто ја но се „бо ри“ за из мис ле
на сло бо да. Ап стракт на имен ка, 
за тоа што не мо же да по со чи ре
а лен проб лем, ни ту да ре ши. За
тоа, ја вра ќа сло бо да та. За не ко го, 
пак, таа сло бо да и не е тол ку ап
стракт на имен ка. По точ но, ли де
рот на СДСМ и на та му се со о чу ва 
со две те шки об ви не ни ја за „Пуч“ 
и за „По ткуп“. За раз ли ка од по ли
тич ки от цир кус на Ка ти ца Ја не ва 
на со чен кон по ли тич ки те опо
нен ти, ка де што сѐ се те ме ли на 
евен ту ал ни раз го во ри из ва де ни 
од кон текст и на пу ста жел ба за 
ме ди ум ска сен за ци ја без тро шка 
до ка зи, во пр ви от слу чај на ли де
рот на СДСМ има ме кон крет но 
приз на ние на еден од об ви не ти
те, а во вто ри от и ви де о до ка зи. Се 
бо ри ли не кој во СДСМ, ко неч но, 
на ви сти на, за сло бо да? А за еден 
ме сец сле ду ва из бо рен по раз, кој 
не ќе сме е те да не го приз на е те... 
Бе ља. Да, оваа но ва, пос луш на 
пра те нич ка ли ста е по ве ќе од 
не оп ход на. Ве лат де ка со ста вот 
бил „осве жу ва ње“. Де фи ни тив но. 
Од ли чен осве жу вач за на де жи те 
на вр ху шка та за по ли тич ка и сло
бод на ег зи стен ци ја... 
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КолумнА

ЧА До РоТ

Пишува | Ацо Станковски

Во ро ма ни те на Џон ле Ка
ре или Жорж Си ме нон, па 
и на Ага та Кри сти, ре чи си 

се ко гаш има те не ко ја та инс
тве на лич ност, ко ја обич но има 
изг лед на сре до ве чен анг ли ски 
џентл мен со ман тил, чи и што 
ре ве ри се кре на ти на го ре за да 
скри јат дел од ли це то, а шап ка
та го по кри ва дру ги от, гор ни от 
дел, до де ка очи те оста ну ва ат во 
дла бо ка сен ка. Не и зо ста вен дел 
од не го ва та ми сте ри оз на по ја ва 
е и ча до рот, што овој гос по дин 
по сто ја но го но си со се бе. 

Обич но, овој ча дор е со бран, 
ка ко да е не ка ков суп сти тут 
за ба стун или, пак, тоа што тој 
ча дор стои во та ква по зи ци
ја, мо же би, су ге ри ра на не што 
дру го, на оруж је. 

Не ре тко во шпи он ски те фил
мо ви ва кви от оп ску рен гос
по дин од ча до рот ва ди долг и 
остар меч, кој го за би ва во сто
ма кот на сво јот не при ја тел. По
не ко гаш ча до рот е ма ски ран 
пи штол, од ка де што мо же да 
се истре ла еден кур шум, и тоа 
во крај на нуж да, ко га гос по ди
нот со ча до рот е прик ле штен во 
агол. То гаш та кви от при кри ен 
ре вол вер мо же да зна чи спа со
нос на мож ност за пре жи ву ва
ње. По не ко гаш остри от врв од 
ча до рот е пре мач кан со отров и 
со не го се вр шат бр зи атен та ти, 
со тоа што слу чај но ќе се боц не 
жр тва та. Ва кви от тип оруж је се 
ви ка „бу гар ски ча дор“, за што 
со не го се слу же ла бу гар ска та 
раз уз на вач ка служ ба. 

Обич но, во „бу ле вар фил мо ви
те“ од пе де сет ти те го ди ни има 
ва кви ти по ви со ча дор. Ту ка ам
би ен тот е те мен, по сто ја но вр не, 
а ча до рот е отво рен. Игра та на 
свет ло то и сен ка та во сце ни те од 
овој тип фил мо ви соз да ва уште 
по го лем сус пенз. Нап на то ста 
трае, а по тен ци ја лот на та инс
тве но ста и не пред вид ли во ста ги 
до ве ду ва ат гле да чи те до лу ди ло. 

Но, се то тоа е дел од ин ду стри
ја та за за ба ва, а са мо во ре тки 
слу чаи ста ну ва умет ност. 

Умет но ста е бла женс тво и веч
ност, нед вој бе на ви сти на, ко ја 
мал ку ми на ја зна ат, а са мо не
кол ку ми на ја пра кти ку ва ат. 
Умет но ста е за шти та од оке а нот 
на глу по ста и гр до ти ја та, во ко ја 
жи ве е ме. Не са мо ние, ту ка, на 
Бал ка нот, ту ку на се ка де по пла
не та ва. Зо што жи во тот е бу ра од 
фе ка лии, а умет но ста е ча до рот 
што нѐ шти ти од нив? 

На сим бо лич ки план ча до рот е 
за штит ник, а овој кон текст мо же 
да се ра ши ри во пол но ди мен
зии. Во во е на та тер ми но ло ги ја 
ча до рот е сим бол за во е на ин
фра стру кту ра или си стем од 
стра те ги ски, та ктич ки и во е но
тех но ло шки ком по нен ти, кои 
вр шат за шти та на це ли др жа ви, 
па и кон ти нен ти. 

Во раз уз на вач ка та сим бо ли ка 
ча до рот е не кој мо ќен фа ктор, 
кој му да ва и му га ран ти ра си
гур ност на еден шпи он или на 
це ла гру па шпи о ни, кои са ка ат 

да ја про ме нат стра на та на ко ја 
ѝ слу жат. За вре ме на Сту де на та 
вој на по ме ѓу САД и СССР, на „пре
бе зи те“ – кои од ко му ни стич ки от 
блок бе гаа на За пад кај сво и те 
но ви „при ја те ли“ и газ ди  обич
но си гур но ста им ја га ран ти рал 
не кој „ча дор“. 

Во шпи он ска та ли те ра ту ра од 
ова вре ме, ко га ди си ден ти те 
или раз уз на ва чи те бе гаа пре
ку Бер лин ски от ѕид од ДДР кон 
БРД без со од ве тен „ча дор“, тие 
бег ства ќе беа не воз мож ни, 
не за тоа што бег ство то пре ку 
нај о без бе ду ва на та гра ни ца на 
све тот не бе ше воз мож на (не
ма си гур нос на ба ри е ра, ко ја 
чо веч ки от ум и те ло не ма да ја 
сов ла да ат), ту ку за тоа што без 
ва ков „при ја тел – ча дор“, бе га
ле цот те шко би се вкло пил во 
но ви от си стем. Сом не жот бе ше 
енор мен и се кој бе га лец од зад 
Же лез на та за ве са де тал но го 
прег ле ду ваа и ис пи ту ваа. Всуш
ност, про тив ни кот се ко гаш мо
же ше да уфр ли свои шпи о ни 
во кон ку рент ни от си стем под 
пре ве зот на ди си ден ти те. 

И та ка, на пр ви от знак на сом
неж, ин фил три ра ни те аген ти од 
дру га та стра на или ќе беа ли кви
ди ра ни или за тво ре ни, а по доц на 
раз ме не ти за сво и те аген ти, фа
те ни од про тив ни кот, и тоа обич
но кај ве ќе ле ген дар ни от пункт 
на аме ри кан ски те оку па ци ски 
си ли, кај бер лин ски от нај поз нат 
пре мин за раз ме на на шпи о ни – 
„Checkpoint Charlie“.

Ту ка по ми на ле мно гу лу ѓе, на 
кои „ча до ри те“ им отка жа ле 
љу бов. За тоа, мно гу те шки мо
мен ти на ста пу ва ат за шпи о ни те 
ко га ќе ја за гу бат нак ло не то ста 
на „ча до рот“. Тоа не е обич на ро
ман са со еле ги чен ам би ент во 
ду ша та и мно гу лир ска рас тре
пе ре ност во воз ду хот. Овој рас
кин е прос ле ден со кон стант на 
за ка на по жи во тот, од ед на та 
или, пак, од дру га та стра на. 
Та ква та ег зи стен ци ја го но си 
прет вку сот на пе ко лот. 

Не мал број ва ка за тал ка ни аген
ти од ка ри е ра се нај де ни уби е ни 
и фр ле ни во не кој ен дек или, пак, 
из нур ка ле на ду е ни на по вр ши

на та од не кој ка нал. Лу ѓе то се 
со би ра ат на ке јот и го гле да ат 
тру пот што пло ви. 

По не ко гаш, не та ка че сто, не кои 
од овие уби е ни аген ти има ле ча
дор во ра ка та. А, по не ко гаш во 
нив но то тор зо бил за ри ен ча дор. 
Ова, се ка ко, не ни ка жу ва мно гу, 
освен што упа ту ва на ча до рот – 
ка ко на оруж је. 

Но, ту ка ениг ма та рас те ка ко 
ква сец. Зо што со ча дор? Што 
тре ба да зна чи тоа? Да ли се ра
бо ти за ри ту ал но убис тво? Или, 
пак, мо же би, се ра бо ти за не ка
ква по ра ка? Ча дор? Да ли ча до
рот е суб јект или об јект? Да ли 
ча до рот, ка ко средс тво на зло
сто рот, ре фе ри ра на зло стор ни
кот и на не го ви от иден ти тет? 
Пра ша ња та се ни жат во гла ва та 
на до бри от де те ктив, кој тре ба 
да го истра жи овој слу чај без 
ог лед на тоа за ко ја по ли ци ја 
се ра бо ти, за онаа од БРД или 
за онаа од ДДР.

Овој истра жи тел (де те ктив) не 
ра бо ти од иде о ло шки по бу ди, 
тој се ста ва се бе си во служ ба на 
гра ѓа ни те и ра бо ти ис це ло за 
нив на та за шти та, а на ова убис
тво гле да ка ко на кри ми нал, ка
ко на опас но по ве де ние на не
кој – „ча до рот“, ка ко на ма ни јак, 
кој ве ќе од зел чо веч ки жи вот и 
ка ко та ков ста ну ва пред мет на 
кри ви чен про гон. Во очи те на 
до бри от де те ктив, кој се ра ко
во ди од ци вил ни от за кон ка ко 
од суб ли мат на тра ди ци о нал ни 
мо рал ни вред но сти, ини ци ра ни 
од ре ли ги ја та и ве ри фи ци ра
ни низ ем пи ри ја та на жи во тот, 
„ча до рот“ е са мо оби чен уби ец 
и ни што по ве ќе. 

Кој е „ча до рот“? – Ова е глав но то 
пра ша ње на до бри от де те ктив, 
пра ша ње кое е ре шен да го рас
вет ли по се ко ја це на и да го уап си 
„ча до рот“, да го трг не уби е цот 
од ули ци те. 

Овој де те ктив не се ше гу ва. Тој 
ќе ис пи ту ва и истра жу ва сѐ до
де ка не го фа ти „ча до рот“, без 
ог лед на тоа кој стои зад не го. 
И ни што не мо же да го спре чи 
за што до бри от де те ктив, всуш
ност, е са ми от на род. �



Четири нови инвестиции за нови 1.300 работни места
ЕКономИЈАМАКеДОНијА ќе СтАНе цеНтАР зА СеРвиСиРАње шиНСКи вОзиЛА

Македонската економија про
должува да расте и покрај сите 
инхибирачки фактори на дома

шен и на меѓународен план. Растот 
на економијата со себе повлекува и 
отворање нови работни места, нешто 
што им е најпотребно на граѓаните 
бидејќи ја подобрува вработеноста, 
а со тоа го крева стандардот. Стран
ските инвеститори ги препознаваат 
потенцијалите за работење во држа
вава и се решаваат овде да ги вложат 
своите пари, што им носи економска 
корист и ним и нам. Последната наја
ва е за четири нови инвестиции од 
различни области, кои дополнително 
ќе отворат нови 1.300 работни места 
со разновидна побарувачка на стру
чен кадар, притоа збогатувајќи го и 
портфолиото на македонскиот извоз. 
Економските аналитичари сметаат 
дека инвеститорите ќе го забрзаат 
крвотокот на и така раздвижената 
македонска економија.

� Домашните инвеститори не-
како се упатени да вложу-
ваат во земјата во која 
живеат, но стран-
ските инвес-

титори тоа го прават како свој из-
бор. тие може да ги вложат своите 
пари и во која било друга земја, 
но ете, сепак, се решаваат за Ма-
кедонија, што е голем плус за нас. 
значи, сме ја погодиле добитната 
комбинација за успех и таа функ-
ционира. Многу е важно за секоја 
земја да ја најде формулата како да 
привлече и задржи инвеститори 
преку поволности што на почеток 
ќе бидат во корист на странците, 
но подоцна носат добробит и за 
граѓаните на државата. Очигледно, 
владата на Македонија го нашла 
вистинскиот начин да привле-
че и задржи инвеститори. 
важно е од некаде да по-
чне успехот, а добриот 
глас потоа сам се 
пренесува, па 

ако на почетокот требало многу 
за некој да се убеди да инвестира 
овде, подоцна, поучени од позитив-
ните искуства на другите  инвес-
титори, странците сами доаѓаат. 
Странските инвестиции во земјава, 
секако, влијаеја врз  раздвижување 
на економските текови и намалу-
вање на невработеноста, што беше 
рак-рана на нашето општество со 
години наназад  објаснуваат еко
номските експерти.  

Времињата кога се отпуштаа работ
ници и се затвараа фабрики се веќе 
минато.

� Сигурно се сеќавате на времето 
кога слушавме само вести дека 

се затвораат фабрики, ра-
ботници се отпуштаат 

од работа.Ние дури 
и во состојба на 

криза го на-

малуваме бројот на невработени и 
носиме инвестиции подобрувајќи 
ја бизнис-климата.Не е попусто 
што Светска банка нѐ прогласи за 
држава што е петта во европа и 
десетта во светот според добрата 
бизнис-клима и добрите услови 
за правење бизнис. Се објави дека 
од нас во европа со подобра биз-
нис-клима се само Данска, Англија, 
шведска и Норвешка, кои, пак, од 
друга страна, имаат многу високи 
трошоци за правење бизнис. е за-
тоа, секој месец имаме најави или 
почеток на градба или почеток со 
работа на неколку нови инвести-
ции  порача лидерот на ВМРОДПМ
НЕ, Никола Груевски.

Тој најави и четири нови добри вести, 
односно четири нови инвестиции од 
различни области. 

Прва добра вест е дека чешкиот же
лезнички гигант „Локо транс“ плани
ра да отвори регионален логистички 
центар во Македонија. Компанијата 
со седиште во Брно, Чешка, донесе 
стратегиска одлука за инвестирање 
во земјава. Во овој момент, компанија
та е во фаза на разгледување опции 
за купување земјиште за изградба на 
регионален логистички центар, кој 
треба да ги опслужува сите соседни 
држави. Република Македонија ќе 
биде центарот на сите операции на 
Балканот на „Локо транс“. Во првата 
фаза од инвестицијата оваа компа
нија планира да вработи околу 200 
лица, а вкупно планира да вработи 
околу 600 работници. Се решиле да 
инвестираат во Македонија  најмногу 
поради местоположбата на земјата, 
како и поради коридорите 8 и 10, но 
и поврзаноста со соседните земји. 
Исто така, во Македонија наишле на 
квалификувана работна сила во сек
торот на железничкиот инженеринг, 
па затоа и очекуваат што поскоро да 
почнат со инвестицијата тука.

� тие планираат да отворат нов по-
гон за одржување шински возила 
во Скопје, со кој ќе ги сервисира 
активностите поврзани со желез-
нички транспорт на компанијата 

во повеќе земји од поширокиот 
регион. Се планира инвестиција 
во вредност од 20 милиони евра и 
се очекува изградбата да почне во 
првата половина на 2017 година 
и за неполна година да почне со 
работа  најави Груевски.

Втората инвестиција што се најавува 
е американска компанија, која треба 
да отвори канцеларија во Битола со 
план да вработи 300 лица.

� тие обезбедуваат техничко-ад-
министративна поддршка на 
осигурителната индустрија, мар-
кетиншки услуги и преку социјал-
ните медиуми и медицинско ко-
дирање на итни центри за грижа 
во Америка. тоа што е предност 
е што ќе се вработат млади и до-
бро квалификувани дипломци за 
што ќе се обезбеди и професио-
нален тренинг – нагласи лидерот 
на ВМРОДПМНЕ, Никола Груевски.

Тој ја кажа добрата вест и за Крива 
Паланка.

� третата најавена инвестиција 
е за Крива Паланка. Словенечка 
компанија во браунфилд-објект ќе 
отвори производство на ранци за 
деца, кои ќе ги пласира на европ-
скиот пазар. за почеток ќе почнат 
скромно со 50 вработувања со 
развојни планови за пораст и за 
градба на гринфилд-објект  откри 
Груевски.

Четвртата најава за нова инвестиција 
се однесува на американската компа
нија „Амфенол“, која го проширува 
своето производство во Македонија 
преку градба на нов погон за авто
мобилски делови во Кочани.

� „Амфенол“ веќе има две фабрики 
и три погони во Кочани. градбата 
на третата фабрика и четврт по-
гон треба да заврши во средината 
на 2017 година и да отвори нови 
директни 400 работни места. Со 
сите нивни фабрики „Амфенол“ ќе 
достигне 2.500 нови вработувања 
 рече Груевски. �

www.republika.mk 21петок, 11 ноември 2016 година

производство на ранци, сервисирање шински возила, интелектуални и 
сервисни услуги, како и проширување на услугите за автомобилската 
индустрија се дел од најавените нови инвестиции во државава, кои, 
освен што ќе го збогатат портфолието на државава како инвестициска 
мека, ќе значат и побарувачка на кадри со поинаква професионална 
надградба од досега. странските инвеститори ги препознаваат 
потенцијалите за работење кај нас и се решаваат овде да ги вложат 
своите пари, што им носи економска корист и ним и на нас
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Никола 
Тодоров

МирјаНа 
Најчевска

Се сеќавате на изјавата 
на Заев во 2014 година 
дека не е на листите на 
СДСМ затоа што ќе бил 
премиер, сега го гледаме 

на листите, со тоа Заев ни призна на сите дека кри
зата во 2014 година, којашто ја креираше, му била 
претходно договорена и знаел дека нема да влезе во 
парламентот. Како ја договорил и зашто ја договорил 
треба да претпоставиме и со кого, но очигледно е дека 
целото ова сценарио му било претходно договорено. 
Од друга страна, тоа многу говори за него затоа што 
практично ги пуштил низ вода тогашните пратеници. 
Таков човек којшто ги пушта низ вода сопствените 
луѓе како може народот на државата да му верува 
дека ќе направи добро за сите граѓани во државата.

Јас нема да гласам за лис
та на која се наоѓа Ферид 
Мухиќ. И не припаѓам 
на никаква коалиција на 

граѓани која застанала зад Ферид Мухиќ. За принци
пите се работи.  Ќе гласам за промена, а не за замена.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Никола 
Груевски

Можевме да сториме 
многу подобро ако не се 
соочевме со криза, може
би и планирана и предви
дена од центри кои не сакаат оваа земја да оди напред, 
кои не сакаат оваа земја да го заземе заслуженото 
место во регионот и Европа, но и во светот. Постојат 
егоистични и регресивни сили кои ги интересира 
стагнирањето и кочењето на натамошниот развој.

али  
ахМеТи

На овие избори секој 
носи одлука по два осно
ва. Ова е одлука за себе, 
за тоа кој може и знае на 
тебе и твоето семејство да ти овозможи подобар 
живот и да ти пружи повеќе можности, и реши по
веќе проблеми. За тоа кој има подобра програма со 
конкретни мерки, која е реална и нуди решенија 
на твоите секојдневни проблеми и за која знаете 
дека со сигурност ќе се реализира. Кој ќе работи 
попосветено и ќе отвори можности и ти да работиш? 
Со кого ти и твоите сте посигурни дека нема да ве 
остави на цедило и може да се потпрете на него? 
Кој е поработлив и ќе ја движи државата напред? И 
од поинаков агол, овие избори се и еден вид друга 
одлука. Одлука за Македонија!!! За Македонија која 
не потклекнува пред уцени и сценарија.

БилјаНа 
ваНковска

Таа влада (СДСМ и ДУИ), 
која се однесуваше како 
да се феудалци, го уби во 
поим граѓанското. Нас, од 

Граѓанското движење, нѐ нарекуваа националисти, 
вмровци, што ли уште не – Милчин лично им раскажу
ваше на моите странски колеги дека сум се продала, 
дека сме правеле влада во сенка, а јас ќе сум била 
министер за одбрана. Потоа, кога ја изгубија власта, 
безброј пати се обидуваа да го кренат тој ист народ, 
да го мобилизираат и активираат за граѓанска пар
тиципација. Не им успеваше. Политичката култура и 
традиции се негуваат, од генерација во генерација, 
а граѓаните не се на копче, па час од нив да правиш 
поданици и послушници, час – бунтовници. Сега, во 
светлина на оваа предисторија, пак гласно се прашувам 
каква е таа „Коалиција со граѓаните“?

Не направија коалиција, 
ги промашија сите стра
тегии, не ја обединија 
партијата, напротив, на 
30 дена пред избори дополнително ја поделија. 
Немаат еден рационален аргумент зошто би побе
диле, а камоли што би промениле, но, и покрај тоа, 
си дозволуваат да ги омаловажуваат, навредуваат, 
замолчуваат тие што не се согласуваат со нив. А 
бројот на таквите сѐ повеќе расте. Релативизации 
и флоскули, дрскост и ароганција, неспособност и 
лаги, тоа е суштината на ова мртво тело на опози
цијата кое преку шминка се обидува да симулира 
живот, енергија, промени.

ивор  
Мицковски

се га по е ди неч ни ре ак ции, во 
кои се проб ле ма ти зи ра мо
ја та до бит на по зи ци ја на ко
а ли ци ски те ли сти“, пи шу ва 
во со оп ште ни е то до ме ди
у ми те ќер ка та на ака де мик 
сом ни те лен Бла же Ри стов
ски, сил ни от по ли тич ки фа
ктор во Ма ке до ни ја.

За бе ле жаа си те из ви се ни, 
пре ла жа ни, из бр ка ни, си те 
кои го гра деа СДСМ, а за вр
ши ја ка ко гра де жен смет. За
бе ле жаа и оние кои се мрз
неа, се пе чеа, свир каа, ви каа, 
фр лаа, бо е ја, а Ли ле зе ле на 
са мо ја сме ни ни јан са та.

� јас не са кам функ ци ја по 
се ко ја це на, ни ту да пос-
лу жам за се е ње се ме на 
раз дор во де мо крат ска та 
опо зи ци ја. На Ма ке до ни ја 
ѝ прет стои го ле ма би тка 
и по треб ни сме си си те, 
не за вис но од ет нич ко то, 
вер ско то и по ли тич ко то 
по тек ло. за тоа од лу чив да 
се отка жам од до бит на та 
по зи ци ја на пра те нич ки те 
ли сти за да по ка жам што 
ми е при о ри тет. Уште де-
нес ќе му пред ло жам на из-
врш ни от од бор, а по тоа и 
на цен трал ни от од бор на 
ДОМ, да ја при фа ти мо ја та 
од лу ка и мо е то образ ло-
же ние. за ова ќе го из ве-
сти ме, се ка ко, СДСМ ка ко 
ко а ли ци ски парт нер.јас, 
се ка ко, ќе се бо рам со по-
дед на ква страст од дру га 
по зи ци ја, ко ја се га се сме та 
за не до бит на, но од си те 
нас за ви си крај ни от ис ход. 
ќе ги по ви кам чле но ви те и 
сим па ти зе ри те на ДОМ да 
го сто рат исто то за што си-
те ние спо де лу ва ме жел ба 
за по зи тив ни про ме ни во 
Ма ке до ни ја  ре че По пов ска 
на прескон фе рен ци ја та што 
ја ор га ни зи ра во сво ја чест. 

И, на ви сти на, це ла ноќ се 
плу ка ше, се ви ка ше, шок 
и не ве ру ва ње, и на пр ви от 
ден од но ва та не де ла Ли ле 
хра бро из ле зе, по ка жа ве
ли чи на, и чо веч ка и по ли
тич ка, ка ко го лем по ли тич
ки фа ктор, и да де оста вка. 
Си ту а ци ја со вр ше на за ко
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Пр во Фе рид Му хиќ, па 
Ли ле По пов ска – глав
но ту ка зап наа ли сти те 

на За ев. Ни ту нај го ле ми те 
под др жу ва чи на по ли ти ка
та на СДСМ не мо жат сле по 
да се пре га зат се бе си и да 
ги за бо ра ват ки ло ме три те 
што ги изо деа по ули ци те во 
Скоп је и во Ма ке до ни ја од 
април го ди на ва ко га ѝ да ваа 
зна че ње и ма сов ност на пла
те нич ка та ре во лу ци ја и да 
му ка жат бра во (освен Ге ро) 
на За ев за со ста вот на, ка ко 
што ре че са ми от, „по бед нич
ки те ли сти“.

Отка ко во јав но ста се по ја ви
ја ими ња та на ли ца та кои ќе 
се нај дат на из бор ни те ли сти 
на СДСМ во ше сте из бор ни 
еди ни ци, све тот ве ќе не е 
ист. Ба рем на ши ов.

Ден не де ла, 21. кон грес на 
СДСМ Ша ре на, ма вта За ев 
со ли сти те, „по бед нич ки 

ли сти“, „аван гард ни“, а на 
нив ед но до бит но ме сто 
ре зер ви ра но за зе ле на та 
Ли ле. Онаа ко ја на ви дум 
не на мет ли во, со се ма зе ле
но и не ви но се впле тка во 
по ли ти ка та, се ка ко, од стра
на та на вла ста. По тоа, исто 
та ка, не на мет ли во ви ре е ше 
од цр ве на та стра на, па пре
ми на на си на та. Ни ту власт 
ви де ко рист од неа, ни ту 
за бе ле жа де ка ја не ма. Но, 
опо зи ци ја та сил но за бе ле жа 
де ка ја има.

Ли ле По пов ска не на и де на 
топ ло до бре дој де и тоа во
оп што не ѝ се до пад на.

„Се га, не по сред но пред 
пар ла мен тар ни те из бо ри, 
е вре ме за единс тво и за 
искре на по све те ност на бор
ба та за де мо кра ти за ци ја на 
зем ја та. Во тоа име, ДОМ се 
отка жа од на ме ра та за са мо
сто ен на стап и при фа ти да 
би де дел од опо зи ци о на та 
ко а ли ци ја што ја пред во ди 
СДСМ. На ше то из ле гу ва ње 
од Вла да та пред ре чи си две 
го ди ни бе ше поз дра ве но од 
јав но ста и но ти ра но во из
ве шта јот на Европ ска та ко
ми си ја ка ко ва жен пре свр
тен мо мент во по ли тич ка та 
кри за. За тоа из не на ду ва ат 

мен та рот на Ки ли. Оној ле
ген дар ни от, мал ку вул га рен, 
мно гу пре ци зен.

А по твр да де ка ко мен та рот 
на Ки ли не е из ли шен, и не 
са мо тоа, ту ку е по же лен, се 
на о ѓа во ре че ни ца та ко ја не 
ја пре не соа ме ди у ми те кои 
го под др жаа из бо рот на За ев, 
опо зи ци ски те. За што, се пак, 
освен За ев, ра ка на Ли ле ѝ 
по да де и Пав ле. Ша ре ни от:

„Не ма да нав ле гу вам во зас
но ва но ста на кри ти ки те за 
Лил ја на По пов ска. Факт е 
де ка има на пра ве но кар
ди нал ни гре шки во сво е то 
ра бо те ње, но исто вре ме но 
бе ше не за мен лив при ја тел 
и под др жу вач за ЛГБТИ и за 
дру ги те мар ги на ли зи ра ни 
гру пи. Бе ше на ша при ја
тел ка во Со бра ни е то, ко га 
имав ме мал ку дру ги. За тоа, 
мо јот став би бил при стра
сен. Но, тоа што е за поз дра
ву ва ње е бр зо то уви ду ва ње 
на кри ти ки те кај до бар дел 
од јав но ста и по чи ту ва ње 
на тие кри ти ки“.

Она што оста на за та шка
но, за да не до ле ва мас ло на 
из не ве ре ни от опо зи ци ски 
оган, е тоа де ка „ДОМ има од
лич ни ка дри и си гур на сум 
де ка на тоа ме сто ќе вле зе 
лич ност ко ја дос лед но ќе 
се бо ри за де мо крат ски те 
прин ци пи“, што при стиг на 
след ни от ден на служ бе ни те 
епо шти на мно гу ре дак ции:

„Из врш ни от од бор на ДОМ 
на сво ја та вче раш на сед
ни ца ја под др жа од лу ка та 
на пре тсе да тел ка та Лил
ја на По пов ска да се пов ле
че од до бит но то че твр то 
ме сто во ИЕ 2, а на неј зи но 
ме сто да би де пред ло жен 
друг кан ди дат од ДОМ, кој 
дос лед но ќе се бо ри за де
мо крат ски те прин ци пи и 
зе ле ни те по ли ти ки“.

И, на ви сти на, ол ка ва по
ли тич ка ве ли чи на не ма ло 
ни ко гаш на ма ке дон ска та 
сце на. Тол ку го ле ма што 
мал ку ми на ја за бе ле жаа оваа 
нај а ва. � (Р.Р.)

Ли ле По пов ска

Ро де на на:  
24 мај 1956 го ди на во При леп

Обра зо ва ние:  
Тех но ло шко-ме та лур шки 
фа кул тет во Скоп је

Во по ли ти ка та:   
ор ган ски не по жел на

СТА нА лИ лЕ ЗА ДА  
СЕД нЕ мИ лЕ
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Америка  
повторно  

ќе биде  
голема

Страв, де фе ти зам, не до вер ба  
во од но сот кон из гра де ни те  
ме ѓу на род ни од но си, ду ри и  
ди рект ни по ви ци за по чи ту ва ње  
на ос нов ни те за пад ни де мо крат ски 
вред но сти, што мо же да би де  
до жи ве а но ка ко по ни жу ва ње.  
Со овие збо ро ви не се опи шу ва  
од не су ва ње то на но ви от шеф на 
аме ри кан ска та др жа ва, ту ку  
од не су ва ње то на свет ски те  
ли де ри кои без дип ло мат ски  
ра ка ви ци ре а ги раа на из бо рот  
на До налд Трамп

И а ко на си те и во Бер лин, и 
во Па риз, и во Лон дон и во 
Вар ша ва им е јас но де ка тоа 

што го го во ре ше Трамп во сво ја та 
кам па ња не ма да би де спро ве де но 
ни ту на ни во од 20 про цен ти, тоа 
не бе ше до вол но за по чет ни по
зи тив ни по ра ки кон чо ве кот кој 
ни ту е нај по пу ла рен ни ту нај у мен 
од си те прет ход ни аме ри кан ски 
пре тсе да те ли, но, во се кој слу чај, е 
нај хра бар аме ри кан ски ли дер. Без 
раз ли ка на ви со ко то ни во на ег зи
би ци о ни зам што Трамп го по ка жа 
во кам па ња та и прет ход но  во „Ре
ал ни еми сии“ на те ле ви зи ја, тој се 
впу шти во до се га не ви ден су дир со 
аме ри кан ски от по ли тич ки и биз
нис естаб лиш мент, гра ден по ве ќе 
од два ве ка, и на кра јот ус пеа да 
го по бе ди.

Да се твр ди де не ска, ко га це ли
от за па ден свет пре ду пре ду ва од 
опас но сти те од не го во то вла де е ње, 
де ка Трамп но си на деж, мо же би, е 
не со од вет но, но за авто рот на овој 
текст тоа е ап со лут на ви сти на. Да 
се твр ди тоа за чо ве кот што ги на
вре ди Афро а ме ри кан ци те, им се 
за ка ни со ѕид на Ме кси кан ци те, ги 
уп ла ши мус ли ма ни те, ги на вре ди и 
по ни жи же ни те зву чи ка ко лу дост, 
но освен тоа што за не го гла саа 
42 про цен ти од же ни те и по мал 
број од Хис па но а ме ри кан ци те и од 
Афро а ме ри кан ци те, Трамп мо же 
да се по фа ли де ка, се пак, до не се 
на деж за не кол ку дру ги гру пи гра
ѓа ни. Пред сѐ, на та ка на ре че на та 
ру рал на „бе ла Аме ри ка“, ко ја по 
Вто ра та свет ска вој на по сто ја но 
е на мар ги ни те на аме ри кан ски
те оп штес тве ни про ме ни. „Бе ла та 
Аме ри ка“, ко ја сѐ уште е нај бро ен 
дел од на се ле ни е то во САД и нај го
лем дел од аме ри кан ски те гла са чи, 
по сто ја но ги гле да про ме ни те што 
се од не су ва ат на мал цинс тва та, но 
ре тко ко га во пос лед ни те де це нии 
не кој ре шил да ко ке ти ра со неа ка
ко што тоа го сто ри Трамп.

Да се твр ди де ка  ек стрем но бо
га ти от Трамп е на деж за си ро
маш ни те Аме ри кан ци е уште 
ед на кон тро вер зи ја што по ба
лан си ра на ана ли за из ле гу ва 
точ на. Ду ри и не го ви те ил јад
ни ци до ла ри ска пи ко сту ми не 
се преч ка за на деж кај ми ли о ни 
Аме ри кан ци де ка тој ќе сме ни 
сли ка та во ко ја, за сме тка на ек
стрем но бо га та та ви со косред на 
и ви со ка кла са, тие ќе жи ве ат по
до бро, ќе има ат по до бра здрав
стве на за шти та или по до бро 
обра зо ва ние за сво и те де ца.

До де ка Афро а ме ри кан ци те, 
ка ко ре зул тат на за ко ни те со 
кои се суз би ва ше не о прав да
на та ди скри ми на ци ја про тив 
нив, си сте мат ски ста ну ваа сѐ 
по ва жен дел од аме ри кан ско
то оп штес тво, до де ка Хис па
но а ме ри кан ци те без по го ле ми 
проб ле ми ста ну ва аме ри кан ски 
др жав ја ни, до де ка жи те ли те на 
елит ни те град ски цен три до
стиг ну ваа пла ти изра зе ни во 
ми ли о ни до ла ри, си ро маш на та, 
ру рал на и пре теж но бе ла Аме
ри ка го пре жи ву ва ше за тво ра
ње то на руд ни ци те и фа бри ки
те и ја че ка ше сво ја та шан са да 
ка же што мис ли и да вли јае врз 
пра ве цот по кој се дви жи зем
ја та што ја из гра ди ле нив ни те 
пред ци.

Си те овие лу ѓе го до че каа Трамп 
со на деж за по до бро и ту ка не ма 
ни ка ков спор. Исто ка ко што е 
слу ча јот со гра ѓа ни те на де се
ти ци зем ји во све тот ка де што 
САД се во е но актив ни или ка де 
што има ат се ри оз на уло га во 
по ли тич ки те и во еко ном ски те 
со стој би. Си те тие сме та ат де ка 
Трамп е чо ве кот на раз ум кој ќе 
ја пре се че тра ди ци ја та спо ред 
ко ја САД има ат за да ча да од лу
чу ва ат за свет ска та по ли ти ка и 
за по е ди неч ни те др жав ни по ли
ти ки се ко гаш ко га за тоа има ат 
мож ност.

Да се твр ди де ка Трамп е но си тел 
на про ме ни е по лес но одо што да 
се твр ди де ка про ме ни те ќе би
дат по зи тив ни, не са мо по ра ди 
не го ва та не кон вен ци о нал на кам
па ња, ту ку и по ра ди су шти на та 
на аме ри кан ска та по ли ти ка. Зем
ја та се га е раз лич на од Аме ри ка 
во вре ме то на ина у гу ра ци ја та на 
Ба рак Оба ма. Зем ја та е раз лич на 
од вре ме то на Ре ган, а да не го
во ри ме за онаа Аме ри ка ко ја се 
бо ре ше со иде и те на Мар тин Лу
тер Кинг или на кла нот Кју клус  
до пред са мо не кол ку де це нии. 
Про ме ни те на Трамп мо же да се 
раз ли ку ва ат од не го ви те прет
ход ни ци, без раз ли ка да ли би ле 
де мо кра ти или ре пуб ли кан ци, 
спо ред нив ни от пра вец.

Кон зер ва тив ни те идеи за из град
ба на ѕид во Ме кси ко, остри от од
нос кон абор ту сот и кон исто по
ло ви те бра ко ви, изо ла ци о низ мот 
и пов ле ку ва ње то од си те вој ни во 
кои учес тву ва Аме ри ка по лу јав
но се са мо дел од ар се на лот што 
Трамп ќе го те сти ра во ре ал на та 
по ли ти ка.

Трамп, прес ме та на  
праг ма или обич на  
лу дост?

По ли тич ки от мар ги на лец кој го ди
на ва не е ни ме ѓу пр ви те 100 нај бо
га ти Аме ри кан ци има ше хра брост 
(мно гу ми на ве лат и лу дост) да се 
втур не во би тка со ин сти ту ци о
нал на та стру кту ра што ја на пра ви 
Аме ри ка нај сил на зем ја во све тот 
со нај лош гло ба лен имиџ. Биз нис
ме нот на при вре ме на ра бо та во 
по ли ти ка до бро прес ме та де ка во 
про це сот на свет ска до ми на ци ја 
САД до ма ги за гу би ја вред но сти те 
врз ос но ва на кои та тков ци те на 
на ци ја та и нив ни те нас лед ни ци 
ја гра де ле др жа ва та и ко ке ти рај ќи 
па ра лел но со прин ци пи те на на ци
о на ли зам, со ли дар ност, до ми на
ци ја на гру па та ВАСП (White anglo 

колумна

Пишува | Горан Момироски

ДОНАЛД ТРАМП Е НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА САД
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saxon Americans), единс тво, еко ном ска 
сло бо да, па, ако са ка те, и кре а тив ност, 
вле зе во Бе ла та ку ќа. Кон тро верз ни от 
Трамп не е чу дак, се пак се ра бо ти за 
прес ме тан чо век кој до бро го опи пал 
пул сот на гра ѓа ни те и сфа тил де ка со 
не кон вен ци о нал на кам па ња мо же да 
го раз бу ди ду хот на на ро дот зас пан во 
аме ри кан ски от сон што го про да ва ат 
ме ди у ми те.

Ток му ме ди у ми те се тие што се нај го
ле ми гу бит ни ци на овие из бо ри за ед но 
со кла нот Клин тон. Трамп по ка жа де ка 
во деч ки те аме ри кан ски ме ди у ми, ка ко 
„Њу јорк тајмс“ или „СиЕнЕн“, ја гу
бат вр ска та со пуб ли ка та, но и би тка та 
со со ци јал ни те ме ди у ми кои ни кој не 
мо же да ги ста ви под кон тро ла освен 
са ми те гла са чи. „Тви тер“ и „Фејс бук“ 
из ле гоа по бед ни ци во би тка та со ми
ли јар ди вред ни те ме ди у ми, чи и што 
но ви на ри, ка ко што ви дов ме во еле
ктрон ски те по ра ки об ја ве ни од „Ви
ки ликс“,ги пра ќа ле сво и те тек сто ви 
на про вер ка во ка би не тот на Клин тон. 
Нив ни от по раз од Трамп мо же да до не
се и по зи тив ни ра бо ти во аме ри кан ски 
и во свет ски рам ки, но са мо до кол ку 
тие се га, на ме сто да се свр тат кон се бе 
и сво и те про пу сти по го де ни од су е та та, 
вле зат во вој на со Трамп.

Па ри те и Трамп

Спо ред ли сти те на ма га зи нот „Форбс“, До налд Трамп 
го ди на ва е на 156. ме сто од 400 ран ги ра ни нај бо га ти 
Аме ри кан ци, што му да ва сло бо да да не при фа ќа ка кви 
би ло фи нан си ски не при стој ни по ну ди во за ме на за 
из врш ни ре ше ни ја на ште та на САД. Ми на та та го ди на 
бил ран ги ран на 121. ме сто. Во свет ски рам ки се га е 
на 324. ме сто ме ѓу си те ми ли јар де ри, а во 2015 го ди на 
бил 72 нај мо ќен чо век на све тот. Пред три го ди ни бил 
30. нај поз на та лич ност на ли ста та од сто најс лав ни 
лич но сти. Со дру ги збо ро ви, Трамп има па ри, сла ва 
и моќ што мо же да му овоз мо жат без гри жен пат и 
под го то вка за втор ман дат, во кој на ви сти на ќе мо же 
да се оби де да ја на пра ви Аме ри ка го ле ма. 

Кол ку и да зву чи не го во то мо то не ре ал но за тоа што 
Аме ри ка и ва ка е го ле ма, Трамп има исто ри ска шан са 
нај пр вин да им се из ви ни на си те што ги на вре ди, а 
по тоа и да ги про ме ни не га тив ни те про це си во САД 
и гло бал но. Ма ке до ни ја во тој кон текст не тре ба да 
оче ку ва ни што спе кта ку лар но освен прин ци пи ел ни 
од но си пол ни со по чи ту ва ње на раз лич ни те ин те ре-
си. Под др шка та што Трамп ја до би од Ма ке дон ци те 
во САД е до бар по че ток за од нос ба зи ран на по чит 
и искре но при ја телс тво.

Зо што све тот е на  
стра на та на Трамп?

Иа ко го лем дел од лу ѓе то 
низ све тот што во ан ке ти те 
по ка жу ваа нак ло не тост кон 
Трамп си играа мај тап и се
ир џи ски по са ку ваа на САД да 
им се слу чи цир кус, во та кви от 
став има и под ла бо ки без бед
нос ни, со ци јал ни, еко ном ски 
и по ли тич ки при чи ни. Хи ла ри 
Клин тон е дел од си сте мот на 
Оба ма, кој ка ко ни ко гаш до
се га по Ку бан ска та ра кет на 
кри за ја вра ти опас но ста од 
тре та свет ска вој на ка ко ре ал
на мож ност во ме ин стрим ме
ди у ми те низ све тот. Огро мен 
број лу ѓе низ све тот гле да ат 
по зи тив но на по зи тив ни те 
по ра ки што Трамп му ги упа
ту ва ше на Пу тин. Уште по ве
ќе лу ѓе со по зи тив ност гле да
ат на пла нот на Трамп да ги 
пре ки не во е ни те опе ра ции на 
САД во кои ги нат те ро ри сти, 
лу ѓе што на пра ви ле ге но цид, 
но и не долж ни ци ви ли. Не е 
мал бро јот и на тие што им 
пре чи аме ри кан ска та хе ге

мо ни ја и кои се на де ва ат де ка 
оби дот на Трамп да го вра ти 
во игра изо ла ци о низ мот ка ко 
над во реш но по ли тич ки мо дел 
ќе при до не се за на ма лу ва ње 
на тен зи и те во го лем дел од 
све тот.

Во овој кон текст ни ту Ма ке
до ни ја ни ту оста на ти те зем ји 
што да доа огром на под др шка 
за Трамп не тре ба да се на де
ва ат на те ктон ски про ме ни. 
Трамп, иа ко од ја ну а ри ќе би де 
нај мо ќен чо век на све тот, за 
си те свои по ли ти ки ќе тре ба 
да се кон сул ти ра, а во мно гу 
слу чаи и да до бие зе ле но свет
ло за про ме на на аме ри кан ска
та по ли ти ка, со пет на е се ти на 
фе де рал ни аген ции и ин сти
ту ции кои се ко гаш го има ат 
нај важ ни от збор во кре и ра
ње то на по ли ти ка та. Прес ме
та ни от Трамп си гур но не ма да 
оди про тив ин те ре си те на САД, 
осо бе но ко га по до бро ќе се ин
фор ми ра за ре ал на та со стој ба 
на те рен, без раз ли ка да ли се 
ра бо ти за ИСИС, Бо ко ха рам 
или за фун да мен та ли сти те на 
Бал ка нот. 

колумна
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„Црните страници на УДБА“ е сведоштво за 
едно време, бурно време. Период во кој 
била супресирана каква било мисла што 
излегувала надвор од „дозволеното“ мислење 
на номенклатурата на власт. Дали се 
работело за политичко несогласување 
на лево, или за тоа како се практикувала 
тогашната идеологија на КПЈ или, многу 
почесто за чиста македонска промисла, 
сеедно, сите биле цел. И најголем дел од 
нив имале формирани досиеја од тајната 
југословенска/македонска полиција. Од тие 
досиеја подоцна се ваделе материјали за 
прогон, кој завршувал со политичка, а често 
и со физичка ликвидација. Воопшто не било 
благопријатно да се биде неистомисленик

тОМ VI  умет но ста на мета
Фељтон: црните страници на УДБА

раз бе ре ба рем мал дел од она што 
би ло не го во се којд не вие. Не му 
му се по све те ни 328 стра ни ци од 
вто ри от дел од ше сти от том.

3. Ан те По пов ски, ле кар од 
Го сти вар, исто та ка за ве ден 
под псев до ни мот Ле кар. Бил 
ди ре ктор во „Но ва Ма ке до
ни ја“ и во „Вар дар филм“, 
при пад ник на гра ѓан ска та 
дес ни ца (анар хо ли бе ра ли
зам), то ва рен за оправ ду
ва ње на на ци о на ли сти те и 
на ли бе ра ли те.

5. ву кан Ди нев ски, по за ни
ма ње ар тист, фор ми ра но 
до сие од 1947 го ди на. Ма
ни фе сти ра на не при ја тел ска 
деј ност, по шко лу ва ње то во 
СССР од 1947 го ди на. Про
бал да се вра ти во СССР, за 
што бил при ве ден на сос
лу шу ва ње.

2. Aљо ша Ру си, служ бе никуред ник 
во „Фо кус“ и во „Ве чер“, из вр ши тел 
на ус на не при ја тел ска про па ган да 
по ос но ва на анар хо ли бе ра ли зам, 
отво ре но до сие од 1969 го ди на.

4. Бо жи дар Сма ќов ски, стру жа
нец, по за ни ма ње но ви нар. Из
вр ши тел на ус на не при ја тел ска 
про па ган да. Ли ни ја на ра бо та 
од тај ни те служ би: вна тре шен 
не при ја тел. Фор ми ра но до сие 
од 1963 го ди на. Во ден ка ко чо
век со анар хи стич коѓи ла сов
ски пог ле ди кон оп штес тве но
то уре ду ва ње. 

6. га не то до ров ски, кни жев
ник, при пад ник на ин форм
би ров ска ли ни ја и гра ѓан ска 
дес ни ца. Имал вр ски со Вен ко 
Мар ков ски.

В куп но 1902 стра ни ци, 
со 19 до си е ја, рас по
ре де ни во два де ла, 

им при па ѓа ат на умет ни ци
те што не би ле по ште де ни од 
ра бо та та на тај на та служ ба. 
Ри сто Ши шков, Ѓор ѓи Ко ло
зов, Пе тре М. Ан дре ев ски, Га
не То до ров ски и дру ги.

1. Ри сто ши шков, актер, 
ро ден во Сер, Егеј ска Ма
ке до ни ја. Во ден ка ко ма
ке дон ски на ци о на лист, 
под псев до ни мот Та ба ке ра, 
кој иста пу вал на ли ни ја на 
на ци о на ли стич кошо ви
ни стич ка про па ган да, под
не се на кри вич на при ја ва 
и каз нет е за иста та. Де ре
ги стри ран е ко га по чи нал. 
Врз не го се вр шел огро мен 
при ти сок, по што бил склон 
кон ал ко хол. Те ле фон ски те 
раз го во ри му се прис лу шу
ва ни и по себ но вни ма ние 
обр нав ме на исти те за да се 
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7. ѓор ѓи Ко ло зов, ар тист од Ку ма
но во. Из вр ши тел на ус на не при
ја тел ска про па ган да, фор ми ра но 
до сие од 1976 го ди на.

9. Ки рил Ма ке дон ски, ком по
зи тор. Не при ја тел ска деј ност: 
иста пу вал на про бу гар ска ли
ни ја под вли ја ние на Вен ко 
Мар ков ски, осу ден на 2 го ди ни. 
При пад ник на след ни ве ка те го
рии: сим па ти зе ри, по ма га чи и 
при пад ни ци на раз ни ор га ни за
ции и дви же ња на оку па то рот. 
Автор и учес ник во изра бо тка 
на памф ле ти, ле то ци и ки не
ње зна ми ња, ка ко и би ро крат 
 ета тист.

11. Ми ле Бе ло де дов ски, ро дум 
од Бе ро во, жи ве ел во Скоп
је и ра бо тел ка ко про фе сор. 
Вр шел ус на не при ја тел ска 
про па ган да, ли ни ја на ра бо
та од служ би те: анар хо ли бе
ра ли зам. Спо ред не го, СФРЈ 
би ла не ху ма но оп штес тво по
ра ди еко ном ски те раз ли ки и 
изра зу вал не за до волс тво од 
ју гос ло вен ско то ра ко водс тво.

13. Mиле Не дел ков ски, пи са тел, 
во ден по ли ни ја на гра ѓан ска 
дес ни ца (анар хо ли бе ра ли зам) 
и по вр за ност со раз уз на вач ка 
служ ба на Бу га ри ја, ек стре мен 
на ци о на лист. Јав но иста пу вал 
со ба ра ње за авто ном ност и не
ме ша ње на по ли ти ка та во умет
но ста, а осо бе но бил ек стре мен 
во иста пи те по ма ке дон ско то 
пра ша ње. 

17. Пе тар ши ри лов, но ви нар, 
ли ни ја на ра бо та: ма ке дон ски 
на ци о на ли зам и шо ви ни зам. 
Иста пу вал про тив др жав но то и 
пар ти ско то ра ко водс тво по пра
ша ње то за Егеј ска Ма ке до ни ја.

15. Ра до ван Пав лов ски, го сти ва
рец, по ет кој вр шел ус на не при
ја тел ска про па ган да, по бор ник 
за ка пи та лиз мот, вна тре шен не
при ја тел. До сие фор ми ра но во 
1958 го ди на. Го на па ѓал оп штес
тво то и перс пе кти ва та ја гле дал 
во ка пи та лиз мот.

Во соработка со Државен архив на Република Македонија

Стручен консултант: Д-р Филип Петровски

19. Бран ко ва рош ли ја, кни жев ник, 
из вр ши тел на ус на не при ја тел ска 
про па ган да, вна тре шен не при ја
тел, до сие фор ми ра но од служ би
те во 1952 го ди на, ко га служ би те 
сме та ат де ка поч нал да се со ли да
ри зи ра со ли ни ја та на ин форм би
ро, одо бру вај ќи ги ста во ви те на 
источ ни те зем ји. 

8. јо ван Ко тев ски, но ви нар, се во ди 
ка ко ма ке дон ски на ци о на лист, вна
тре шен не при ја тел, при пад ник на 
иле гал на ор га ни за ци ја и су ден за 
суб вер зив нопро па ганд на деј ност. 
Ме ѓу дру го то, за бе ле жан е ка ко шо
ви нист, се па ра тист и хе ге мо нист. 
Мра зел сѐ што би ло срп ско. Збо ру
вал за са мо стој на Ма ке до ни ја би деј
ќи би ла рас цеп ка на и во тие ус ло ви 
не мо же ла да се соз да де ка ко та ква.

10. Ми хај ло Рен џов, прав ник 
од Штип. Дејс тву ва ње од ван
чо ми хај ло ви стич ки по зи ции, 
ма ни фе сти ра на не при ја тел
ска деј ност. Истак ну вал де
ка Вен ко Мар ков ски е наш 
нај го лем по ет, а ре ци ти рал 
и свои твор би со на ци о на ли
стич ки пре дис по зи ции.

12. Ду шко На нев ски, но ви нар 
ро дум од Кра то во. Ма ни фе
сти ра на не при ја тел ска деј
ност  со ра бот ник со Вен ко 
Мар ков ски. Автор на па ро ли, 
ле то ци, учес тву вал во ки не
ње зна ми ња. Ли ни ја на ра бо
та: бри кра ти зам  ета ти зам 
(ин форм би ро).

14. вла сти мир Ни ко лов ски, му зи
чар, из вр ши тел на ус на не при ја
тел ска про па ган да. По вра ќа ње
то од Ле нин град од шко лу ва ње 
поч нал не при ја тел ски да иста
пу ва, го сме та ле за под др жу вач 
на Вен ко Мар ков ски.

16. Пе тре Ан дре ев ски, кни жев ник 
и кни же вен кри ти чар од Де мир 
Хи сар. До сие фор ми ра но во 1957 
го ди на, по ли ни ја на ма ке дон ски 
на ци о на ли зам. Учес ник во мла
до на ци о на ли стич ка гру па, кој 
актив но ра бо тел за обе ди ну ва ње 
на Ма ке до ни ја. За бе ле жан ка ко ин
те ли ген тен, ко му ни ка ти вен, на
мет лив и склон кон ал ко хол.

18. Ро до љуб Ана ста сов, ли ко вен 
умет ник, из вр ши тел на ус на не
при ја тел ска про па ган да про тив 
Ју гос ла ви ја, осу ду ван на 3 го ди ни, 
до сие фор ми ра но во 1955 го ди на.
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Д о ктор Але ксан дар Ми тов 
е ма ги стер по јав но здрав
ство и во ин терв ју за „Ре

пуб ли ка“ го во ри ка ко ис хра на та 
ја на до пол ну ва те ра пи ја та на рак 
на про ста та.

 Но ем ври е ме сец на ма шко то 
здрав је. Ра кот на про ста та е нај-
че сто то ма лиг но за бо лу ва ње кај 
ма жи те. На ко ја во зраст ма жи те 

би тре ба ло да поч нат да вни ма-
ва ат на зна ци те на оваа бо лест?
Ми тОв: Ка ко и кај си те ма лиг
ни бо ле сти, во пр ва та фа за не ма 
мно гу јас ни зна ци кои ра но се ја
ву ва ат и кои мо же да го пре ду
пре дат па ци ен тот. Ра ни зна ци на 
рак на про ста та не ма. За тоа тре ба 
да се пра ви ехопрег лед. По сто
јат два на чи ни кои ме ди цин ски 
се пре по ра ча ни – пре ку фи зич ки 
прег лед кај уро лог и пре ку ту мор 
мар ке ри (ПСА) да се утвр ди да ли 
евен ту ал но по сто јат одре де ни 

про це си кои мо же да асо ци ра ат 
на ма лиг но за бо лу ва ње. Не ка де 
во 40та та го ди на од жи во тот е 
по треб но се кој маж да на пра ви 
ба зич но или ини ци јал но ме ре
ње на ПСА. Да се утвр ди ко ја е 
мо мен тал на та вред ност на ПСА, 
за по доц на, ко га по втор но ќе се 
ме ри, пос ле 10 или 15 го ди ни, да 
се ви ди да ли по стои не кој тренд, 
да ли има зго ле му ва ње или има 
ста бил на вред ност. Се пак, важ но 
е да се зна ат и симп то ми те. Не ма 
спе ци фич ни симп то ми кои ќе алу
ди ра ат са мо на рак на про ста та. 
Во симп то ми спа ѓа ат зго ле ме на 
по тре ба за мо кре ње, осо бе но на
ве чер, проб лем со из мо кру ва ње
то, па ци ен тот има чув ство де ка 
не мо же да го до вр ши мо кре ње то, 
бол ки во кар лич ни от дел, проб
ле ми со ерек ци ја, со еја ку ла ци ја. 
Се то тоа се нес пе ци фич ни симп
то ми кои би тре ба ло да го на те
ра ат чо ве кот да оти де на ле кар и 
да на пра ви прег лед.

 Да ли ис хра на та мо же да вли ја-
ат врз спре чу ва ње то, но и при ле-
ку ва ње то на ра кот на про ста та?
Ми тОв: За сре ќа, мно гу на уч ни 
сту дии, пред сѐ, епи де ми о ло шки, 
по ка жу ва ат де ка ис хра на та има 
свое дејс тво и при спре чу ва ње
то да не дој де до раз вој на рак на 
про ста та, но и кај те ра пи ја та. Од 
ас пект на спре чу ва ње то, нај де но 
е де ка ли ко пе нот, кој го има во 
до ма ти те, има мно гу сил но за
штит но дејс тво. Од дру га стра на, 
пак, нај де но е де ка хра на со мно гу 
ви сок про цент на кал ци ум, ка ко 
си ре ње, за си те ни ма сти и слич ни 
ви до ви хра на, мо же да при до не
се да се зго ле ми ри зи кот и да се 
по ја ви рак на про ста та. Пре по ра
ки те кај па ци ен ти кај кои ве ќе се 
по ја вил рак на про ста та се да се 
упо тре бу ва кол ку што е мож но 
по ве ќе хра на од рас ти тел но по
тек ло, да се на ма ли вне су ва ње то 
ма сти, осо бе но на за си те ни, и тоа 
до ми ни мум. Ту ка се по драз би ра 
ме со, мле ко и млеч ни про из во
ди. Исто та ка, мо ра да се на ма ли 
вне сот на ра фи ни ра ни ше ќе ри и 
ра фи ни ра но браш но. Се то тоа да 
би де под др жа но со до бар внес на 
теч но сти и со ре дов на фи зич ка 
актив ност.

 На што се те ме лат пре по ра-
ки те за ис хра на та кај рак на 
про ста та?
Ми тОв: Мно гу на уч ни сту дии 
во пос лед ни те 1525 го ди ни по
ка жу ва ат де ка хра на та има зна
чај но ме сто ду ри и во те ра пи ја та 
на рак на про ста та. Пр ва та сту
ди ја е пра ве на на тој на чин што 
е из бра на ед на гру па па ци ен ти 
кај кои се пла ни ра ло за че ти ри 
не де ли да би де из ва де на про
ста та. Че ти ри не де ли пред да 
им би де из ва де на про ста та, би ле 
ста ве ни на хра на до ми нант но 
ба зи ра на на рас те ни ја, со ни зок 
внес на ма сти, и три ла жи ци ле
не но се ме се кој ден. Отка ко им 
би ла из ва де на про ста та та, кај 
тие па ци ен ти би ле нај де ни две 
ра бо ти. Пр ва та е зна чи тел но на
ма лу ва ње на сте пе нот на про
ли фе ра ци ја на ма лиг ни кле тки, 
од нос но дош ло до за ба ву ва ње на 
раз во јот на ма лиг ни те кле тки. А, 
вто ра та по ка жу ва зго ле му ва ње 
на стап ка та на кле точ на смрт 
кај ма лиг ни те кле тки. Иста та 
на уч на сту ди ја е по вто ре на на 
пер и од од шест ме се ци, при што 
би ла зе ме на са мо би оп си ја, па ци
ен ти те би ле на рас ти тел на хра на 
и ле не но се ме. 

Шест ме се ци по пр ва та би оп си ја 
е на пра ве на вто ра би оп си ја за 
да се ви ди што се слу чу ва. На о
дот по втор но бил ист, од нос но 
по ка жал де ка до а ѓа до зна чи
тел но на ма лу ва ње на раз во јот 
на ма лиг ни те кле тки. Тре та та 
на уч на сту ди ја е на поз на ти от 
др Ор ниш, кој се сме та за еден од 
пи о не ри те во об ла ста ка ко хра
на та дејс тву ва во те ра пи ја та на 
бо ле сти. Во истра жу ва ње то на 
др Ор ниш учес тву ва ла гру па од 
93 па ци ен ти со рак на про ста та. 
По ло ви на од нив би ле ста ве ни на 
рас ти тел на ис хра на, со ре дов на 
фи зич ка актив ност и со тех ни ки 
за ре ла кса ци ја, а дру га та по ло ви
на би ла оста ве на да се хра ни по 
ста ро. Нај де но е де ка во пр ва та 
гру па би ло за ба ве но на пре ду ва
ње то на ту мо рот до 70 про цен ти. 
Тоа се фра пант ни број ки и жал но 
е што тие не се поз на ти не са мо 
во по ши ро ка та јав ност, ту ку и во 
струч на та јав ност.

 Ка ко вли јае фи зич ка та актив-
ност врз па ци ен ти те со ди јаг-
но сти ци ран рак на про ста та?
Ми тОв: Истра жу ва ња та по ка жу
ва ат де ка фи зич ка та актив ност 
до пол ни тел но мо же да го про дол
жи ве кот или ду ри да ја на ма ли 
ве ро јат но ста за по вто ру ва ње на 
ма лиг на та бо лест. Спо ред „Џон 
Хоп кинс“, поз нат уни вер зи тет и 
бол ни ца во САД, кај па ци ен ти со 
рак на про ста та се пре по ра чу
ва ба рем два и пол ча са не дел на 
фи зич ка актив ност. Од нос но пет 
де на во не де ла та по по ло ви на час 
бр зо оде ње. Мно гу на уч ни сту дии 
по ка жу ва ат де ка мо же да се зго
ле ми ве ро јат но ста за пре жи ву
ва ње то и да се зго ле мат шан си те 
да не се вра ти бо ле ста и до 50 
про цен ти. Фи зич ка та актив ност 
има ефект во хе мо те ри ја та би
деј ќи актив но ста во ди до до бра 
окси ге на ци ја на тки ва та. Сту ди ја 
на „Хар вард“ по ка жу ва де ка со 
фи зич ка актив ност пре жи ву ва
ње то се про дол жу ва. Кај рак на 
дој ка, про ста та и рак на де бе ло 
цре во ду ри мо же да се пре по ло ви 
ве ро јат но ста бо ле ста да се вра ти 
ако има фи зич ка актив ност од 
по ло ви на час на ден.

 По сто јат ли одре де ни пре-
хран бе ни про ду кти за кои е 
до ка жа но де ка по ма га ат во 
те ра пи ја та на рак на про ста та?
Ми тОв: Го спом нав ле не но то 
се ме, кое изо би лу ва со лиг на
ни. Важ но е па ци ен ти те да не го 
пер ци пи ра ат ка ко се ме или вид 
хра на што се до да ва во го тве ње
то. Тре ба да го пер це пи ра ат ка
ко лек во нај бу квал на смис ла на 
збо рот, кој се да ва во до зи и кој 
тре ба да се вне су ва на ре дов на 
ос но ва. Ка лин ка та е акту ел на во 
овој пер и од од го ди на та. Таа има 
мно гу си лен ан ти ту мор ски ефект 
и во спре чу ва ње то и во про ши ру
ва ње то на ме та ста зи ра ни те кле
тки. По тоа сле ду ва ат зе ле ни от 
чај, бро ко ли те, зе ле на та зел ка. 
При ро да та ни да ла мно гу ал тер
на ти ви ка ко ние при род но да по
мог не ме во од бран бе ни те ме ха
низ ми на на ше то те ло. По себ на 
те ма се ме ди цин ски те пе чур ки 
кои мно гу сил но го за јак ну ва ат 
иму ни те тот.

 Да ли има ин фор ма ции за ма-
шки от ин фер ти ли тет кај нас? 
Кол ку е чест?
Ми тОв: Ма шки от ин фер ти ли тет 
има тренд на по раст. По греш на е 
пер цеп ци ја та де ка неп лод но ста 
е по че ста кај же ни те откол ку кај 
ма жи те. Кај ма жи те, во пос лед ни
те 1520 го ди ни на свет ско ни во, 
пре ку ни за на уч ни сту дии е утвр
де но де ка до а ѓа до опа ѓа ње на 
ква ли те тот на спер ма та. Во деч ка 
во све тот во овие истра жу ва ња 
е Фран ци ја. Истра жу ва ња та по
ка жа ле де ка во пос лед ни те 16 
го ди ни до а ѓа до пад од 32 про
цен ти на ква ли те тот на спер ма та 
кај ма жи те.

 Ка ко ис хра на та е по вр за на со 
ма шки от ин фер ти ли тет?
Ми тОв: На ше то те ло е на пра
ве но са мо да се об но ву ва. Пра
ша ње то за ис хра на та е ка ко да 
го спо ре ди ме те ло то на чо ве кот 
со во зи ло. Ако на во зи ло кое во
зи на бен зин му ста ва те бен зин, 
мо же да оче ку ва те де ка ќе трае 
дол го и ќе ве слу жи. Но, ако му 
ста ва те ди зел, или, пак, од вре ме
на вре ме фр ла те и пе сок, то гаш 
е раз бир ли во де ка во зи ло то ќе 
стра да. Ако го вра ти те те ло то 
на ви стин ска та ис хра на, то гаш 
ќе има по зи ти вен ефект. Та ка и 
кај ма шки от ин фер ти ли тет. Ако 
за пет про цен ти се зго ле ми вне
сот на за си те ни ма сти, бро јот 
на спер ма то зо и ди те па ѓа за 38 
про цен ти. Тоа е сту ди ја ко ја е на
пра ве на на „Хар вард“ и е мно гу 
за гри жу вач ка. Таа по ка жу ва де ка 
ма шки от ин фер ти ли тет е по вр
зан со тоа што ја де ме, што пи е ме 
и да ли сме фи зич ки актив ни.

 Кои про ду кти и до да то ци во 
ис хра на та се пре по ра чу ва ат 
кај ма шки ин фер ти ли тет?
Ми тОв: Ли ста та е дол га. Ашва
ган да, аес цин, кој е при су тен во 
ди ви от ко стен, тре ба да се вне су
ва вни ма тел но под ме ди цин ски 
над зор, ко ен зим ку10, елкар ни
тин, цр но се ме, оме га 3, цинк, се
лен, ек стракт од остри ги. Ни за та 
е дол га и до бро тре ба да се на
пра ви за се кој па ци ент од дел но. 
И ту ка се пре по ра чу ва фи зич ка 
актив ност. 

на па ци ен ти те што има ат рак  
на про ста та им се пре по ра чу ва  
да упо тре бу ва ат кол ку што е мож но 
по ве ќе хра на од рас ти тел но по тек ло, 
да го на ма лат вне су ва ње то ма сти,  
осо бе но за си те ни, и тоа до ми ни мум, 
ве ли д-р Ми тов

Пра вил на та ис хра на е дел од те ра пи ја та за рак на про ста та
здраВjеД-Р АЛе КСАН ДАР Ми тОв, МА ГИ СТЕР ПО ЈАВ НО ЗДРАВ СТВО

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Де јан Стан чев ски

Ма шки от ин-
фер ти ли тет 
има тренд 
на по раст. 

По греш на е 
пер цеп ци-
ја та де ка 

неп лод но ста 
е по че ста 
кај же ни те 
откол ку кај 
ма жи те. Кај 
ма жи те, во 
пос лед ни те 

15-20 го ди ни 
на свет ско 
ни во, пре ку 
ни за на уч ни 

сту дии е 
утвр де но де-
ка до а ѓа до 
опа ѓа ње на 
ква ли те тот 

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

КулТуРА

се кој од нас има ра ко пис. 
мо јот ра ко пис се раз ли ку ва 
од ва ши от, ва ши от не е ист 
со на де јан, де јан не ма ист 
ра ко пис со ја на... итн. ко га 

го со чу ву ваш тоа во тво реш
тво то, а умет но ста е на ши от 
ра ко пис, на ше то авторс тво, 

и ко га го не гу ваш тоа твое 
ви ду ва ње, то гаш оста ну ваш 
свој. са кам да апе ли рам до 

мо и те ко ле ги да не потк лек
ну ва ат под еко ном ски те при
ти со ци и да не го на пу шта ат 
сопс тве ни от ра ко пис, бе лег

За да се жи вее во Њу јорк,  
тре ба да се би де дел од Њу јорк!

�  ве лат де ка ра бо та та на умет ни-
ци те е се бич на... Да ли би се сог ла-
си ле со тоа?
ПАв ЛОв СКА: На ша та ра бо та на ви сти
на е мно гу се бич на. Ве ба ра комп лет но 
сам. Јас го лем дел од вре ме то ми ну вам 
во ател је то и от та му про из ле гу ва го
ле ма та про ду ктив ност. 

�  По из лож би те во ви е на и во Па риз, 
по втор но ве по ви каа во овие два 
гра да да пре сто ју ва те и да соз да ва-
те. исто то се слу чи и со њу јорк, ка де 
што оста на вте до де не ска...
ПАв ЛОв СКА: Мо ја та из лож ба во Њу
јорк се одр жа во мај 2007 го ди на и 
мо е то тво реш тво бе ше за бе ле жа но 
од кри ти ка та, умет ни ци те и од га
ле ри сти те, та ка што по втор но бев 
по ка не та да се вра там со про ект. Ми 
бе ше по ну де но да дој дам во октом
ври, а та ква по ну да ни кој не би про
пу штил, и вед наш поч нав со ра бо тка 
со га ле ри ја та. Из ми нав долг пат. Да 
не ви рас ка жу вам кол ку ма ко трп но 
ра бо тев, не мав ател је, тре ба ше де нот 
да се пре жи вее, нов град, не поз на ваш 
ни ко го... Но, ко га се са ка, сѐ се мо же, 
па та ка по из вес но вре ме ус пе ав да 
до би јам про стор во кој ќе ра бо там и 
по ле ка ра бо ти те поч наа да си до а ѓа ат 

ПО ви е НА, ПА Риз и ПО БеР ЛиН, МА Ри јА ПАв ЛОв СКА жи вее и твО Ри вО гРА ДОт штО Ни КО гАш Не СПие

Ма ри ја Пав лов ска уште од ма
ли но зе зна е ла де ка ќе би де 
умет ни ца. Уште од нај ра но то 

дет ство ли сто ви те хар ти ја не би ле 
до вол ни за цр та ње, па се пре фр ли
ла на цр та ње по ѕи до ви те во до мот, 
а от та му во Сред но то умет нич ко 
учи ли ште, Фа кул те тот за ли ков на 
умет ност, во кла са та на про фе со рот 
Си мон Ше мов. Ма ги стри ра во Скоп је 

и уште со пр ва та из лож ба во Ма ке
до ни ја е за бе ле жа на ка ко сли кар
ка со автен ти чен израз. Сле ду ва ат 
са мо стој ни из лож би во рам ки те на 
„Скоп ско ле то“, во Му зе јот на со вре
ме на умет ност, Му зеј на град Скоп је, 
ре зи стен ци ја лен пре стој во Ви е на, 
Па риз, из лож би во Со фи ја, Бер лин, а 
пос лед ни те го ди ни жи вее и ра бо ти 
во Њу јорк.

на свое ме сто. Та ка сѐ до де нес жи ве ам 
на ре ла ци ја Скоп је  Њу јорк.

�  Од 2012 го ди на има те ре зи ден ци-
ја лен пре стој во њу јорк. што зна чи 
тоа? Ка ко ста са вте до не го? 
ПАв ЛОв СКА: Во 2012 го ди на ап ли
ци рав и до бив ре зи ден ци ја за ра бо та 
во еден од нај пре стиж ни те му зеи во 

Њу јорк и око ли на та. Ста ну ва збор за 
му зе јот „Ма на кон тем по ра ри“ (Мana 
Contemporary). Та му има шест ка та 
га ле ри ски про стор, ка де што се по
ста ву ва ат из лож би на врв ни авто
ри, има и два ка та ател јеа, кои им се 
до де лу ва ат на со вре ме ни умет ни ци 
за ра бо та, ме ѓу кои сум и јас. Јас сум 
единс тве на та умет ни ца од овие про
сто ри, од ју го и сточ на Евро па, и најм
ла да од си те што ус пе а ле да до би јат 
про стор во овој му зеј.

�  њу јорк во сти хо ви те од пес на та 
на Френк Си на тра е „гра дот што 
ни ко гаш не спие и ако ус пе еш во 
њу јорк, си ус пе ал се ка де“... Се сог-
ла су ва те ли со тоа?
ПАв ЛОв СКА: Точ но ка ко што ре ко вте, 
Њу јорк е експ ло зи ја од ин фор ма ции 
се којд нев но. Поч ну вај ќи од му зи ка, 
те а тар, Вол стрит, ме тро... искре но да 
ви ка жам  тоа се кој не мо же да го из
др жи. За да жи ве е те во Њу јорк, тре ба 
да сте дел од Њу јорк, но и да го из др
жи те тоа. Ви де те, има лу ѓе кои иа ко 
жи ве ат во Њу јорк, ни ко гаш не би ле во 
„Ме тро по ли тен“, кои и по 20 го ди ни не 
го збо ру ва ат анг ли ски от ја зик... Во таа 
смис ла: Јас жи ве ам во Њу јорк! Одам 
на отво ра ње на из лож би во му зе јот 
„Ме тро по ли тен“, член ка сум на му зе јот 
„Гу ген хајм“... со еден збор жи ве ам ка ко 
ви стин ски умет ник на Њу јорк. Да не 
ви ка жу вам кол ку е ска по да се из др
жи во Њу јорк, поч ну вај ќи од ме сто за 
жи ве е ње, обез бе ду ва ње га ле ри ја за 
ра бо та, членс тва... но, се то тоа е на
пра ве но да би де ска по за да не би де 
та му тој што не тре ба да би де. И мо рам 
да ка жам, не е лес но да се снај де те во 
таа сре ди на. Се кој ден е но ва бор ба, 
јас та му не мам ни ка ква под др шка, за 
сѐ са ма се бо рам.

�  Ка же те ни не што по ве ќе за ва ше-
то ател је во „Ма на кон тем по ра ри“ 
(Mana Contemporary).
ПАв ЛОв СКА: Ко га та му ќе до би е те 
ател је, до би ва те и при ват ност да ра
бо ти те ка ко во свое ател је, ме ѓу тоа 
има те и одре де ни об вр ски за тоа што 
сте ни вен умет ник, со нив на ре зи ден
ци ја. Про сто рот е фан та сти чен, со си
те по треб ни ус ло ви: вра му ва ње де ла, 
пре нос и па ку ва ње за из лож ба, се којд
нев ни пре да ва ња од врв ни мај сто ри 
на за на е тот, ку ра то ри. На отво ра ње то 
на из лож би те на „Ма на“ до а ѓа це ла та 
свет ска ели та од об ла ста на умет но
ста, та ка што со отво ра ње то на мо е то 
ател је во те кот на из лож ба та и мо и те 
де ла има ат мож ност да би дат ви де ни 
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култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

4
Срце на  

тротоарот
Адријана  
Ананиева

100 НАјУБАви СЛиКи НА Сите вРеМињА

  

ДоКтор Стренџ
Doctor Strange

Заработка: 85.000.000 $

жанр: трилер
режија: Скот Дериксон

актери: Бенедикт Камбербич, 
Рејчел Мекадамс

тролови
trollS

Заработка: 45.600.000 $

жанр: комедија
режија: Волт Дорн, Мајк Мичел

актери: Ана Кендрик,  
Џастин Тимберлејк,  

Зуеј Дешанел

гребенот на СпаСените
HackSaw riDge

Заработка: 14.800.000 $

жанр: драма
режија: Мел Гибсон

актери: Ендрју Гарфилд,  
Сем Вортајтон,  

Лук Брејси

бу! ноќта на  
вештерКите на МаДеа

Boo! a MaDea Halloween

ЗЗаработка: 7.800.000 $

жанр: трилер
режија: Тајлер Пери

актери: Тајлер Пери,  
Каси Дејвис,  

Патрис Ловли

инферно
inferno

Заработка: 6.300.000 $

жанр: акција
режија: Рон Хауард
актери: Том Хенкс,  

Фелисити Џонс,  
Ирфан Кан

ТоП 5 НајГледаНи филМа  
          во САД викендов

„Жената што седи со раширени нозе“  
на егон Шиле

1
Домот во кој...
Маријам 
Петросјан

3
Добриот 
љубовник
Стеинун 
Сигурдардотир

5
Љубавина
Ѓоко  
Здравески

2
Седумцрквие

Милош  
Урбан

од таа ели та, ко лек ци о не ри, ку ра то ри, 
а по тоа мо же да сле ду ва ат по ка ни за 
груп ни или са мо стој ни из лож би. 

�  Спе ци фич ни от умет нич ки израз е 
бе лег на ва ша та умет ност. што ве 
про во ци ра низ кри ва та и не мир на 
ли ни ја да ги рас ка жу ва те при каз-
ни те што ве оп кру жу ва ат?
ПАв ЛОв СКА: На јед но став но ќе го ка
жам ва ка: Се кој од нас има ра ко пис. 
Мо јот ра ко пис се раз ли ку ва од Ва ши
от, Ва ши от не е ист со на Де јан, Де јан 
не ма ист ра ко пис со Ја на... итн. Ко га 
го со чу ву ваш тоа во тво реш тво то, а 

умет но ста е на ши от ра ко пис, на ше 
авторс тво, и го не гу ваш тоа твое ви
ду ва ње, то гаш оста ну ваш свој. Апе ли
рам до ко ле ги те да не потк лек ну ва ат 
под еко ном ски те при ти со ци, да не го 
на пу шта ат сопс тве ни от ра ко пис, бе
лег. Во оној мо мент ко га не тре ба да 
ста вам пот пис на де ло то, а ќе се знае 
де ка е на Ма ри ја, ќе знам де ка сум 
дош ла автор ски на сце на та. 

�  што е за вас умет но ста, ка ко ја 
до жи ву ва те?
ПАв ЛОв СКА:Умет но ста е опас на 
про фе си ја. Умет но ста тре ба да е 

ви стин ска. Во умет но ста не тре ба 
да има ла га, тре ба да е ка жа но вре
ме то, чув ство то, она во кое жи ве
еш, она ка ка ко што е. Од не кол ку 
ми ли о ни умет ни ци, исто ри ја та го 
изд во ју ва она што е ви стин ско во 
мо мен тот на тво ре ње, зо што со неа 
има ме до ку мент на ед но вре ме. За
тоа авто рот е тој што тре ба да го 
ка же тоа ви стин ски: умет ник, му зи
чар, пи са тел... Умет но ста е ви сти на 
и ви сти на та е умет ност. За тоа кул
ту ра та на ед на зем ја е тол ку важ на 
би деј ќи од неа има ме до ку мент за 
раз во јот на таа зем ја. �

Во 1917 година Егон Шиле (1890
1918), австриски сликар, ја насликал 
својата жена Едит Хармс и своето дело 
го нарекол „жената што седи со ра-
ширени нозе“. 

Неговите дела се препознатливи по 
својот интензитет и по многуте авто
портрети. Неговата работа ја каракте
ризираат извртени форми на телото 
и експресивни линии, кои го обележу
ваат како ран претставник на експре
сионизмот. Денес оваа слика се наоѓа 
во националната галерија во Прага. �
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Дво ја зич ни от  
реч ник го ра бо тев ме 
осум на е сет го ди ни
Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска

Ни НА Ди Мит РО вА-шМи геР и РО ЛАНД шМи геР,  
АвтО Ри НА „гО Ле Ми От геР МАН СКО-МА Ке ДОН СКи РеЧ НиК“

�  Ко га е об ја вен „го ле ми от гер ман-
ско-ма ке дон ски реч ник“ и ка де мо-
же да се ку пи?
шМи геР: Реч ни кот бе ше об ја вен точ
но пред ед на го ди на во гер ман ска та 
из да вач ка ку ќа „Бу ске”. Тој мо же да се 
на ра ча ди рект но од из да ва чот или, пак, 
пре ку раз ни екни жар ни ци, ка ко, на 
при мер, „Ама зон”. Ме ѓу тоа, во пос лед но 
вре ме има ин те рес и од ма ке дон ски 
из да ва чи да ор га ни зи ра ат ди стри бу
ци ја на реч ни кот во Ма ке до ни ја, та ка 
што се на де ва ме де ка на ско ро тој ќе 
мо же да се нај де и во кни жар ни ци те 
во са ма та зем ја.

�  Со ста ву ва ње реч ник во че ти ри то-
ма е го ле ма, обем на, од го вор на и, 

Ни на Ди ми тро ваШми гер и Ро
ланд Шми гер се со пруж ни ци и 
авто ри на „Го ле ми от гер ман ско

ма ке дон ски реч ник“, кои жи ве ат и ра
бо тат во Бер лин, Гер ма ни ја. Не о дам на 
на нај го ле ми от са ем на кни га та, тој во 
Фран кфурт, бе ше про мо ви ра но нив
но то де ло на кое ра бо те ле це ли 18 
го ди ни. Реч ни кот има ре чи си 4.000 
стра ни ци и со пруж ни ци те Шми гер 
поч на ле да го ра бо тат за ра ди сопст  ве

ни по тре би. Ро ланд ра бо ти ка ко тол ку
вач и пре ве ду вач, а и сам обу чу ва ид ни 
тол ку ва чи. Ни на пре да ва ма ке дон ски 
ја зик на гер ман ски дип ло ма ти и учес
тву ва во обу ка та на тол ку ва чи. Но, по 
18 го ди ни ма ко трп на ра бо та, де нес 
со уни вер зал ни от реч ник мо же да се 
слу жат уче ни ци и сту ден ти, пре ве
ду ва чи и тол ку ва чи, но и на уч ни ци, 
струч ни ли ца од нај раз лич ни сфе ри 
и сто панс тве ни ци. 

�  Кои се ва ши те пла но ви за во ид-
ни на?
шМи геР:  За во ид ни на ќе про дол жи ме 
со те ков ни те ра бот ни об вр ски, ме ѓу тоа 
не ма да се на фа ти ме со нов по го лем 
ле кси ко граф ски про ект. Сме та ме де ка 
се га е вре ме дру ги, пом ла ди ко ле ги да 
ја пре зе мат таа уло га.

�  Мо же те ли да ни ка же те ка ко оде ше 
про це сот на со ста ву ва ње на реч ни-
кот? што со др жи тој?
шМи геР:  Ка ко пој до вен ја зи чен ма те
ри јал се во дев ме по гер ман ски от пра во
пи сен реч ник „Ду ден”. Ра бо тев ме бу ква 
по бу ква, од А до Z, и за се ко ја заг лав на 
еди ни ца на со че но ги ба рав ме ма ке дон
ски те екви ва лен ти. При тоа се слу жев
ме со мно гу број ни учеб ни ци, струч ни 
из да ни ја и ен цик ло пе дии. Освен оп
шти от збо ро вен фонд, реч ни кот со др
жи и струч ни тер ми ни од нај раз лич ни 
об ла сти, ка ко, на при мер, би о ло ги ја, 
хе ми ја, фи зи ка, еко но ми ја, ге о гра фи ја 
или ма те ма ти ка. Се ко гаш ко га во те кот 
на пре ве ду вач ка та ра бо та или во сло
бод но то вре ме ќе се со о чев ме со не кој 
ин те ре сен израз, го до да вав ме, та ка 
што реч ни кот по сто ја но се до пол ну ва
ше. Освен тоа, оп фа те ни се и изра зи од 
раз лич ни стил ски ни воа, од ви сок стил 

до раз го во рен ја зик и сленг, па ду ри и 
вул га риз ми. За раз ли ка од по ве ќе то 
по стој ни реч ни ци, во на ши от труд за 
се ко ја гер ман ска заг лав на еди ни ца и за 
се кој ма ке дон ски екви ва лент се да ва ат 
гра ма тич ки ин фор ма ции. На при мер, 
кон ју га ци ски те кла си на ма ке дон ски
те гла го ли се оз на че ни со ши фри кои 
пре пра ќа ат кон гра ма тич ки та бе ли на 
кра јот од че твр ти от том на реч ни кот. 
За по ве ќез нач ни те збо ро ви ну ди ме и 
бо гат ма те ри јал од при ме ри за нив на та 
упо тре ба со раз лич ни те зна че ња, но и 
фра зе о ло шки еди ни ци.

�  ин те рес но е што тој е со ста ву ван во 
вре ме пред ин тер не тот. Де неш ни те 
ге не ра ции те шко би го раз бра ле тоа. 
Ка ква ли те ра ту ра ко ри сте вте при 
со ста ву ва ње то? Да ли ку пу ва вте или 
чи та вте до пол ни тел на ли те ра ту ра?
шМи геР: Не мо же да се ка же де ка реч
ни кот е це лос но на ста нат во вре ме пред 
ин тер не тот. Но, ба рем за пр ва та по ло
ви на од вре ме то на на ша та ра бо та тоа 
е ви сти на или ба рем бро јот и ква ли те
тот на вебсај то ви те бе ше уште тол ку 
огра ни чен што не ма ше не ко ја го ле ма 
ко рист од не го. Со по сте пе ни от раз вој 
на ин тер не тот зна чи тел но и нам ни се 
олес ну ва ше ра бо та та. Ку пив ме огром

ни ко ли чи ни струч на ли те ра ту ра и ен
цик ло пе ди ски из да ни ја од нај раз лич ни 
сфе ри ка ко ма те ри јал за екс цер пи ра ње.

�  Реч ни кот не о дам на бе ше про мо ви-
ран на нај го ле ми от са ем на кни га та 
во све тот, тој во Фран кфурт. што оче-
ку ва те по про мо ци ја та?
шМи геР:  Мно гу ни бе ше дра го што 
бев ме по ка не ти од ма ке дон ски те из да
ва чи да го про мо ви ра ме на ши от реч ник 
на ма ке дон ски от штанд на фран кфурт
ски от са ем на кни га та. Со ог лед на тоа 
де ка реч ни кот е об ја вен од гер ман ска 
из да вач ка ку ќа, тој за се га стра да од 
не до ста то кот што те шко мо же да си 
го про бие па тот до ма ке дон ска та пуб
ли ка. А, се пак, сме та ме де ка по ве ќе то 
по тен ци јал ни ко рис ни ци се на о ѓа ат 
во Ма ке до ни ја. Са е мот во Фран кфурт 
прв пат ни да де шан са да ја за поз на
е ме по ши ро ка та ма ке дон ска јав ност 
со по сто е ње то на на ши от труд. Освен 
тоа, ма ке дон ски из да ва чи поч наа да 
про ја ву ва ат ин те рес да се до го во рат 
со на ши от из да вач за да ја пре зе мат 
ди стри бу ци ја та во Ма ке до ни ја. Се на
де ва ме де ка таа за мис ла ќе ус пее и де ка 
на ско ро реч ни кот ќе мо же да се нај де 
и по кни жар ни ци те во Ма ке до ни ја, за 
ка де е и на ме нет. �

пред сѐ, мно гу важ на ра бо та. Ка ко 
вам ви ус пеа да го сто ри те тоа? Кол ку 
вре ме ра бо те вте на реч ни кот?
шМи геР: На пр во ме сто мо ра ме да 
пре ци зи ра ме де ка не се ра бо ти за тол
ко вен реч ник, ту ку за дво ја зи чен, гер
ман скома ке дон ски реч ник. Не го ва та 
изра бо тка бе ше на ви сти на обем на ра
бо та и долг, ма ко тр пен труд. Вкуп но 
ра бо тев ме на реч ни кот око лу 18 го
ди ни. Проб ле мот се со сто е ше, од ед на 
стра на, во тоа што бев ме са мо двај ца и 
имав ме и ре дов ни ра бот ни об вр ски, па 
ра бо та та на реч ни кот мо же ше да се од
ви ва са мо во сло бод но то вре ме. Од дру
га стра на, се со о чив ме со те шко ти ја та 
што сè уште има мно гу мал ку струч ни 
реч ни ци за раз ни сфе ри на на у ка та и 

на тех но ло ги ја та, та ка што мо рав ме 
да ги ба ра ме со од вет ни те тер ми ни 
по раз лич ни учеб ни ци и струч ни из
да ни ја. Осо бе но во пр ви те го ди ни таа 
по тра га по нај со од вет ни те ма ке дон ски 
екви ва лен ти на гер ман ски те заг лав ни 
еди ни ци бе ше мно гу бав на и те шка би
деј ќи уште не по сто е ше ин тер не тот со 
сво и те зна чи тел но олес не ти мож но сти 
да се дој де до ин фор ма ции.

�  жи ве е те во гер ма ни ја, со пруж ни ци 
сте, а сте се за поз на ле во Ма ке до ни-
ја. Мо же ли да ни рас ка же те од ка де 
иде ја та да го со ста ви те овој реч ник?
шМи геР: Ро ланд е по про фе си ја тол
ку вач и пре ве ду вач, па по сто ја но се со
о чу ва ше со не до сти гот од по о бем ни и 
ква ли тет ни реч ни ци кои, освен се којд
нев на та ле кси ка, по кри ва ат и струч на 
тер ми но ло ги ја. Та ка што, реч ни кот, 
пред сѐ, поч нав ме да го ра бо ти ме за 
сопс тве ни по тре би.

�  Кол ку ви по мог на тоа што сте со-
пруж ни ци?
шМи геР: Ве ро јат но не по сто јат ти мо
ви што се во со стој ба да по ми нат по ве
ќе вре ме за ед но од ед на брач на двој ка. 
Во кое би ло вре ме од де нот имав ме 
мож ност по по тре ба да се кон сул ти
ра ме и да раз мис лу ва ме за ре ша ва ње 
проб ле ми по вр за ни со на ши от труд.

�  Ко му му е на ме нет овој реч ник?
шМи геР: Тој е пред ви ден за мно гу ши
рок круг на ко рис ни ци. Со не го мо же 
да се слу жат уче ни ци и сту ден ти, пре
ве ду ва чи и тол ку ва чи, но и на уч ни ци, 
струч ни ли ца од нај раз лич ни сфе ри 
и сто панс тве ни ци. Ние се тру дев ме 
во реч ни кот да оп фа ќа ме кол ку што 
мо же ме по ши рок спе ктар од ја зи чен 
ма те ри јал, та ка што сме та ме де ка со 
пра во мо же да се на ре че уни вер за лен.

ра бо тев ме бу ква по бу ква, од 
а до Z, и за се ко ја заг лав на 
еди ни ца на со че но ги ба рав ме 
ма ке дон ски те екви ва лен ти. 
при тоа се слу жев ме со мно гу
број ни учеб ни ци, струч ни из
да ни ја и ен цик ло пе дии. освен 
оп шти от збо ро вен фонд, 
реч ни кот со др жи и струч ни 
тер ми ни од нај раз лич ни об ла
сти, ка ко, на при мер, би о ло ги
ја, хе ми ја, фи зи ка, еко но ми ја, 
ге о гра фи ја или ма те ма ти ка, 
ве лат авто ри те

КулТуРА
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мо ја та пес на ни ко гаш  
не сме е те да ја за бра ни те

СЦЕнА

Со три пред но во го диш ни 
кон цер ти на 1, 2 и на 3 де
кем ври во Ма ке дон ски от 

на ро ден те а тар поч ну ва го ле ми
от ре ви ја лен про ект на Жељ ко 
Јо кси мо виќ. Ста ри те пес ни и ре
фре ни, оми ле ни на по го ле ми от 
дел од бал кан ска та пуб ли ка, во 
„Два све та“ до би ва ат нов звук, 
нов аранж ман, „пре об ле че ни“ во 
свинг, џез, ла ти но и во ре ви ја лен 
ка ра ктер.

Под др жан од око лу 40 про фе си
о нал ни му зи ча ри на сце на та и 
во со ра бо тка со три ди ри ген ти, 
срп ски от кан та втор и ком по зи
тор ве ту ва ин тим на ат мо сфе ра, 
при јат ни зву ци и но во го диш но 
чув ство кое ќе ве др жи дол го 
вре ме отка ко ќе си за ми не те 
од кон цер тот.

жељ КО јО КСи МО виќ

таж но е што му зи ка та стра да. би деј ќи си те ние сме ја на пра ви ле 
му зи ка та за на ро дот да ја слу ша. мис лам де ка тие за ко ни тре ба да 
се ре ша ва ат пре ку ин сти ту ци и те, но ни ка ко пре ку ва ков ра ди ка
лен на чин, ве ли Жељ ко јо кси мо виќ за за бра на та на замп

Пи шу ва | Ма ри на Ко стов ска
Фото | Александар Ивановски

�  Toa ќе би де ве чер ка ква до-
се га не сме има ле на Бал ка-
нот, не што ка ко кон цер ти те 
на Мајкл Буб ле, да ре че ме. 
Со се ма раз лич но од кон цер-
тот на аре на та „Фи лип вто ри“. 
Ова ќе би де не што со што ќе се 
по вр зе ме со пуб ли ка та, ќе си 
на пра ви ме му а бет. ва ков про-
ект зас лу жу ва и ва кво ме сто, 
те а та рот е со вр шен за да се 
чуе се кој му зи чар, се ко ја но та. 
гру па та ед но став но ќе ди ше – 
ве ли Јо кси мо виќ.

На пра ша ње то зо што ток му 
от ту ка трг ну ва со тур не ја та, Јо
кси мо виќ од го ва ра за тоа што 
го чув ству ва Скоп је ка ко сво ја 
си гур на зо на.

�  Скоп је ми ну ди чув ство де ка, 
ед но став но, оваа пуб ли ка са ка 
да ме чуе и ме не и мо и те пес ни. 
ед но став но, та ка чув ству вав – 
ве ли Јо кси мо виќ.

По крај пре ра бо тка та на не го
ви те пес ни, кои ќе за фа тат 40 
про цен ти од ре пер то а рот, Јо кси
мо виќ пре ра бо ти и пес ни од не
го ви ко ле ги.

�  Са кав да се пес ни кои ни на 
крај па мет не би ви пад на ло 
де ка мо же да би дат из ве де-
ни во тој стил. На при мер, 
„елек трич ни ор га зам“, то зо-
вац, „Пла ви ор ке стар“, а има 

и две ма ке дон ски пес ни кои 
ед вај че кам да ги чу е те – ве ли 
пе ја чот.

Јо кси мо виќ ве ли де ка оче ку ва 
од пуб ли ка та да дој де до те ра на, 
не са мо од над вор, ту ку и од на
тре, под го тве ни за еден ва ков 
вид ре ви јал на ве чер, пол на со 
евер грин.

�  ќе има ме и ма ла па у за за да 
мо же пуб ли ка та, а и бен дот, 
да здив не, да наз дра ви, да го 
впие она што до се га го слуш-
на ла. Ова е ви стин ско то вре ме 
за ва ков звук  ве ли Јо кси мо виќ.

За Јо кси мо виќ оваа ве чер е по
твр да за тоа де ка бал кан ска та 
му зи ка е ква ли тет на и мо же да 
се но си со свет ска та.

�  и дру ги те на ро ди ќе чу јат де-
ка и ние има ме му зи ка но во-
го диш ни евер гри ни, за свинг 
ве чер... Мис лам де ка сме мно гу 
по бо га ти кул тур но и му зич ки, 
на ше то нас ледс тво е не пре-
суш но. Са мо пра ша ње е ка ко 
и да ли не кој ќе вле зе во таа 
при каз на, да ли ќе има сме лост 
и хра брост, нер ви и вре ме да 
го под го тви и за вр ши тоа, да-
ли во оп што ќе се осу ди. јас ја 
имав таа си ла, сво ја та дол го-
го диш на жел ба и иде ја да ја 
ре а ли зи рам и да ја спро ве дам 
на де ло – ве ли Јо кси мо виќ.

Јо кси мо виќ е ка те го ри чен во 
сво јот став за за бра на та на бал
кан ска та му зи ка во ма ке дон ски
от етер. Спо ред не го, пес на та е 
сопс тве ност на на ро дот, и ни таа 
ни на ро дот не сме ат да тр пат, а 
ва кви те проб ле ми се ре ша ва ат 
на дру го ни во.

 таж но е што му зи ка та стра-
да. Би деј ќи си те ние сме ја на-
пра ви ле му зи ка та за на ро дот 
да ја слу ша. Мис лам де ка тие 
за ко ни тре ба да се ре ша ва ат 
пре ку ин сти ту ци и те, но ни-
ка ко пре ку ва ков ра ди ка лен 
на чин. јас ре ков де ка не мам 
проб лем мо ја та му зи ка да се 
слу ша, јас ја на пра вив за на-
ро дот да ја кон су ми ра. е се-
га, да му за бра ниш на не кој 
не што, не ко ја пес на на ко ја 
тој ја за поз нал сво ја та нај го-
ле ма љу бов... тој вид емо ци ја 
и се ќа ва ње на лу ѓе то не смее 
да им се бра ни. знам де ка си-
те мо же ме да си ги пу шти ме 
тие пес ни до ма, но зо што да 
не ја слуш не таа пес на од не-
ка де и да се по тсе ти... зна чи, 
вие им ја уки ну ва те емо ци-
ја та на лу ѓе то. тие аген ции 
се за ни ма ва ат со за шти та за 
нас, авто ри те, но ако из би рам 
да ли не кој ќе ме бра ни и ќе ја 
за бра ни мо ја та пес на, то гаш 
ве лам де ка мо ја та пес на ни ко-
гаш не сме е те да ја за бра ни те 
– сме та Јо кси мо виќ. �

Скоп је ми 
ну ди чув ство 
де ка, ед но-
став но, оваа 
пуб ли ка са ка 
да ме чуе и 

ме не и мо и те 
пес ни. Ед но-
став но, та ка 
чув ству вав
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БРЕнД КонЦЕПТИ | иКО Ни НА Сти ЛОт

ИДЕ Ал нА ЕД но СТАВ но СТА И нА ЕлЕ ГАн ЦИ ЈА ТА
Пишува |  Сотир Костов 

Одри Хеп берн е обо жа ва на актер
ка, стил ска ико на, по све те на мај
ка, ху ма ни тар ка и порт па рол ка 

на си те де ца во све тот. Се ка ко, таа е 
си но ним за еле ган ци ја, женс тве ност, 
неж ност и стил. Со ед но ста вен изг лед 
и скром но од не су ва ње ги освои ср ца та 
на ми ли о ни лу ѓе во све тот и ста на ед на 
од нај поз на ти те и нај са ка ни те да ми 
од све тот на шоубиз ни сот. Има ше сјај 
во неј зи ни те очи, по зи тив на енер ги ја 
во неј зи на та нас ме вка и не што ма
гич но во неј зи на та вон вре мен ска и 
при род на еле ган ци ја. Го ино ви ра ше 
сти лот кој пре диз ви ка ре во лу ци ја во 
кон вен ци о нал ни те идеи за уба ви на во 
Хо ли вуд и во све тот. Кра тка ко са, ка при 
пан та ло ни, ма шки крој на са ко а та, ба
ле тан ки и го ле ми очи ла за сон це – се 
са мо не кои од неј зи ни те при до не си 
за мод на та исто ри ја. Си те зна е ме де
ка неј зи ни от стил не бе ше на мет нат 
од сти ли сти те. Во су шти на, сти лот ѝ 
бе ше одраз на неј зи ни от ка ра ктер, а 
неј зи ни от ка ра ктер, пак, по се ду ва ше 
дла бо чи на од ко ја из ви ра ат си те неј
зи ни вред но сти. 

Сја јот на оваа со фи сти ци ра на и неж на 
филм ска ди ва не е изб лед нет ни ту 
де нес, по ве ќе од две де це нии по неј
зи на та смрт. Тен ка, еле гант на, урам
но те же на. Ед но став но, таа е не над
ми на та прин це за на сти лот. Има ше 
од не су ва ње на прин це за. Прин це за со 
гра ци оз ност, пре фи не тост, еле ган ци ја 
и не вин изг лед Пре фи не то ста на Одри 
има ше за чу ду вач ки при род на, ед но
став но одраз на неј зи ни от ка ра ктер. 
Бе ше и оста на нај до бар за шти тен знак 
на мод на та мар ка „жи ван ши“. Сим бол 
на еле ган ци ја и шарм, но и не у мо рен 
ам ба са дор на УНИ ЦЕФ. Де нес неј зи ни
от стил го пра кти ку ва Гви нет Пал троу. 
Ед ни ја на ре ку ваа нај е ле гант на та же
на на си те вре ми ња, а дру ги ве леа де ка 
тра ги те што ги оста ви таа се ап со
лут но при сут ни на се ка де, па таа ќе 
се па ме ти ка ко же на та со нај ва жен 
изг лед на 20 век. По точ но, таа е мод на 
ико на на си те вре ми ња. Сè уште не се 

над ми на ти го ле ми на та и вли ја ни е то 
што Одри Хеп берн ги има во све тот 
на мо да та. Одед наш и од ни ка де се 
по ја ви во фил мот „Праз ник во Рим“ 
во уло га на прин це за ко ја по се ко ја 
це на са ка ше да ви ди ка ков е жи во
тот на обич ни те смрт ни ци. Се пак, 
за се ко гаш оста на прин це за. 

И денде нес ја па ме ти ме со ма ли от 
црн фу стан и ма че шки очи ла за сон це 
во култ ни от филм „По ја док кај Ти фа
ни“. Овој филм, де фи ни тив но, ја во сто
ли чи ка ко не при кос но ве на кра ли ца 
на сти лот. Тоа бе ше вре ме ко га во Хо
ли вуд бе ше во мо да сти лот на ди ви те 
ка ко Ме ри лин Мо нро, Ри та Хеј ворд и 
Ава Гард нер. За раз ли ка од дру ги те 
слав ни актер ки, таа бе ше не на мет
ли ва, све жа и единс тве на. Со сво ја та 
тен ка и ви со ка по ја ва им пр ко се ше на 
то гаш ни те стан дар ди за уба ви на, а со 
сво јот не на мет лив шик им се спро тив
ста ву ва ше на си те мод ни пра ви ла на 
то гаш на та хо ли вуд ска ма ши не ри ја. А, 
од дру га стра на гле да но, пак, изг ле да

се ле ген дар ни. Од мал црн фу стан и 
ма че шки очи ла во „По ја док кај Ти
фа ни“, до дол ги здол ни шта со ре мен 
во „Праз ник во Рим“. Одри ќе би де 
за па ме те на по го ле ма та до за женс
тве ност, што про сто зра че ше од неа, 
и по еле гант на та об ле ка кре и ра на од 
неј зи ни от оми лен кре а тор Жи ван ши. 

Ко га на 20 ја ну а ри 1993 го ди на ја за
гу би би тка та со ра кот, за неа та гу ва ше 
це ли от свет. На неј зи ни от по греб, во 
бли зи на та на Ло за на, во Швај ца ри ја, 
ка де што ги жи ве е ше пос лед ни те го
ди ни од жи во тот, по крај чле но ви те 
на се мејс тво то, беа си те чел ни лу ѓе на 
УНИ ЦЕФ, неј зи ни те двај ца по ра неш ни 
со пру зи и го лем број ко ле ги од филм
ска та ин ду стри ја и од шоубиз ни сот. 
До де ка Гре го ри Пек ја ре ци ти ра ше 
неј зи на та оми ле на пес на „Љу бо вта ни
ко гаш не пре ста ну ва“ од Ра бин дра нат 
Та го ре, на неј зи ни от гроб пос лед на та 
ру жа ја по ло жи Ибер Жи ван ши, неј
зи ни от нај до бар дру гар. Што по ве ќе 
да се ка же за оваа ми ле нич ка на љу
би те ли те на фил мот и му за на мно гу 
мод ни кре а то ри?  Без дво у ме ње без
вре мен ска мод на ико на број еден. На 
кра јот, таа е му за што инс пи ри ра и 
прив ле ку ва со моќ на маг нет. 

Актер ка  хе ро и на на љу бо вта
Одед наш и од ни ка де се по ја ви во фил мот „Праз ник во Рим“ во уло га на прин
це за ко ја по се ко ја це на са ка ше да ви ди ка ков е жи во тот на обич ни те смрт ни ци. 
Оваа лир ска ко ме ди ја ѝ до не се „Оскар“, но и ја на пра ви ед на од нај по пу лар ни те 
актер ки во Хо ли вуд. Ли кот  го тол ку ва ше со до то гаш не ви ден шарм и, ед но
став но, од неј зи на та лич ност сја еа ве дри на и не ви на ра дост. Со нив, ве дри на та 
и ра до ста, ка ко да ја за си ту ва ше по тре ба та од за шти та што се ба ра во љу бо вта 
ко ја исто вре ме но е тол ку до стап на, но, се пак, не до фат ли ва. И неј зи ни те оста
на ти ли ко ви, ка ко Са бри на, во исто и ме ни от филм на Б. Вајд лер, На та ша од 
„Вој на и мир“, на К. Ви дор, но и оние од фил мо ви те „Смеш но ли це“ на С. До нен 
и „Љу бов нап лад не“ на Б. Вајд лер, се ко гаш три ум фи раа во љу бо вта на са ка ни от 
чо век. Слич ни по тем пе ра мент, чув стви тел ност и по тре ба за љу бов се и неј зи
ни те ли ко ви во фил мо ви те „По ја док кај Ти фа ни“, на Б. Вајд лер, „Ша ра да“ на С. 
До нед и „Са ма во тем ни на та“ на Т. Јанг, во кои таа ус пе ва да ја спа си љу бо вта 
што ѝ зна че ше сѐ во жи во тот. Во си те овие филм ски хи то ви таа бе ше сим бол 
на љу бо вта ко ја по бе ду ва, па мо же да се ка же де ка не са мо што ја обе ле жи епо
ха та во ко ја жи ве е ше и глу ме ше, ту ку ста на и трај но оста на мер на еди ни ца за 
женс тве ност, гра ци оз ност, со вр шен изг лед, до бри на и ху ма ност. �

ше ка ко лик од филм: чув стви тел на, 
неж на, ро ман тич на, но исто вре ме но и 
хра бра же на. Со не ви де на та женс тве
ност и ед но став но ста на сти лот, си те 
беа раз о ру же ни, но и фас ци ни ра ни 
до ма кси мум. На по че то кот, ме ди у
ми те и  мод ни те кри ти ча ри ја на ре
коа мо дер на на не мо де рен на чин за 
по тоа со пра во да би де прог ла се на 
за мод на ико на на си те вре ми ња. Ги 
по се ду ва ше си те не шта за ед на мод на 
ико на: шарм, не ви ност и та лент. Се ка
ко, еле ган ци ја та и сти лот беа врв на 
сè. Неј зи ни от изг лед отсе ко гаш бе
ше про ек ци ја на женс тве ност, а не на 
отво рен и наг ла сен се кса пил. И де нес, 
ко га таа одам на не е ме ѓу жи ви те, таа 
сè уште е мод на ико на и без мал ку си те 
од све тот на мо да та се оби ду ва ат да 
до ло ват ба рем мал дел од неј зи ни от 
стил, уба ви на и дух. Ка ко и да гле да ме, 
кол ку и да ана ли зи ра ме, таа и по тол
ку вре ме од неј зи но то по ја ву ва ње на 
филм ско то плат но оста ну ва си но ним 
на женс тве ност и стил, а си те фил мо
ви во кои глу ме ше ста наа и сè уште 
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СтРАНци вО МАКеДОНијА

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Во ма ке до ни ја го ис пол нив сво јот дет ски сон, да из гра дам еко ло шка ку ќа

� Ко га прв пат дој до вте во Ма ке до-
ни ја?
ХОР НеР: Прв пат дој дов пред по ве ќе од  
де сет го ди ни со ед на ор га ни за ци ја што 
не по стои ве ќе,а се ви ка ше ЦЕЕ му зич
ки те а тар. Ор га ни за ци ја та бе ше ка ко 
под др шка на опер ска му зи ка во овој 
ре ги он. То гаш ја ре жи рав „Ита ли ја нец 
од Ал жир“, та ка пре ку ра бо та та ја про
нај дов и сво ја та љу бов, се вљу бив, ов де 
го нај дов мо јот со пруг. Во тој пер и од 
ра бо ти те за ме не поч наа, на ви сти на, 
да се ме ну ва ат. Ќер ка ми ма ту ри ра ше, 
таа е про фе си о нал на ба ле ри на, до би 
ра бо та и бе ше це лос но не за вис на. Та
ка што се га мо жев и јас да раз мис лу
вам да поч нам нов жи вот, та ка ре шив 
да жи ве ам ов де. Ме не, на ви сти на, ми 
од го ва ра ше, би деј ќи ов де жи во тот е 
на ви сти на по е втин, ов де со мо ја та за
ште да мо жев да си ку пам стан, до де ка 
во Ав стри ја тие средс тва мо жев да ги 
пла ни рам са мо за стан под на ем.

� вие се га во Ма ке до ни ја ва жи те за, 
на ви сти на, ре но ми ра но име во све-
тот на опе ра та, кол ку про фе си ја та 
бе ше таа што ве за др жа ов де?

Ур су ла Хор нер е ав стри ска ре жи сер ка, ко ја ве ќе де сет го ди ни жи-
вее во Скоп је, а на ма ке дон ска та пуб ли ка та ѝ е до бро поз на та би-
деј ќи ги по ста ви ед ни од нај по се ту ва ни те прет ста ви во МОБ. Неј зи-
на та спе ци фич ност во ре жи ра ње то на опе ри те ја пра ви, на ви сти на, 
уни кат на, си игра со ли ко ви те, сце но гра фи ја та, со ко сти ми те, по 
што ре зул та тот е ди на мич на по ста вка на ед на од нај по пу лар ни те 
опе ри во кла си ка та. По крај про фе си о нал но ис пол нет жи вот, таа 
во Ма ке до ни ја го на о ѓа и сво јот жи во тен со пат ник, со ко го за ед но, 
ка ко што откри ва за „Ре пуб ли ка“, го ре а ли зи ра сво јот дет ски сон, 
да има сво ја ку ќа ка де што го на о ѓа спо ко јот

ХОР НеР: И за ме не бе ше из не на
ду вач ки на по че то кот ко га ре шив 
и про фе си о нал но да про дол жам со 
ре жи ра ње опе ри во Ма ке до ни ја и да 
тво рам во овој опер ски свет би деј ќи 
за ме не ова не е са мо за на ет, не е са мо 
про фе си ја, тоа е, исто та ка, и го ле ма 
љу бов, страс кон тоа што са кам да го 
ра бо там. Не мо же да се ра бо ти во овој 
жанр без та ква емо ци ја. Ту ка ви дов 
де ка мо жам мно гу да да дам од се бе, 
во Евро па ве ќе сѐ е ви де но, до де ка 
ту ка ре чи си сѐ што пра вев бе ше не
што но во. Ов де на пра вив про ект за 
најм ла да та пуб ли ка, за де ца од три 
до шест го ди ни. Јас са кам да ра бо там 
со мла да пуб ли ка, ние си те има ме 
не што од де те то во се бе. За тоа не 

тре ба да го по тис ну ва ме тоа, тре ба да 
би де ме свес ни де ка тре ба да ужи ва ме 
во жи во тот, во мо мен тот, исто ка ко 
де ца та. Ов де имам отво ре ни ра це да 
ре жи рам опе ра за си те ге не ра ции и 
тоа, на ви сти на, ме ис пол ну ва.

� Кол ку на по че то кот ви бе ше те шко 
да се прис по со би те на на чи нот на 
жи ве е ње ов де?
ХОР НеР: Од по че ток имав сре ќа вед
наш да нај дам при ја те ли, кои и де нес 
ми се мно гу до бри при ја те ли. Со нив 
и лес но се на вик нав на жи во тот ов де. 
Јас ка ра ктер но сум мно гу ко му ни ка
тив на лич ност. Ов де имам тим со кој 
раз мис лу ва ме мно гу исто и де сет го ди
ни со ра бо ту ва ме бес пре кор но. Мо е то 
спри ја те лу ва ње со Ма ке дон ци те не 
бе ше те шко, но со те кот на вре ме то 
тие што би ле ви стин ски при ја те ли 
оста ну ва ат, дру ги, ка ко и се ка де во 
све тот, се са мо поз нај ни ци.

� Мно гу ми на стран ци зна ат да ка жат 
де ка ма ке дон ски от ја зик не е ле сен 
за уче ње, кој е ва ши от став за тоа?
ХОР НеР: Во пр ва та го ди на јас збо ру
вав са мо анг ли ски ја зик, ма ке дон ски

от ја зик не го раз би рав, но со те кот 
на го ди ни те на у чив да збо ру вам ма
ке дон ски, иа ко сѐ уште пра вам не кои 
гре шки.  Не сум по се ту ва ла шко ла за 
ја зи кот. Ма ке дон ски от ми е пр ви от 
ја зик што го на у чив пре ку ко му ни ка
ци ја со лу ѓе ов де. Сѐ што са ка чо век 
да на у чи, мо же, тре ба са мо да се има 
жел ба. Ме не ми бе ше јас но ко га ре
шив да жи ве ам ов де де ка за нај кра тко 
вре ме тре ба да го на у чам ја зи кот.

� Ка ко про фе си о на лец, што мис ли те 
за ква ли те тот на опер ски те пе ја чи 
во Ма ке до ни ја?
ХОР НеР: Ма ке до ни ја има мно гу 
му зи ка лен на род. Јас имав чест да 
ра бо там со ед на гру па ма ке дон ски 
про фе си о нал ци, кои се га се ве ќе во 
Гер ма ни ја и во Ав стри ја. Сѐ уште „жа
лам“ по нив. Но, со се кој нов про ект, 
про би, ау ди ции со во лон те ри или во 
хо рот се изд во ју ва ат из ве ду ва чи на 
кои прет ход но си мис лел де ка не ма 
да на и деш. Ов де има не кол ку ми на, 
на ви сти на, ус пеш ни опер ски пе ја чи 
за кои во ид ни на мно гу ќе слу ша ме. 

� По стои ли не што ма ке дон ско што 
би го изд во и ле ка ко единс тве но?
ХОР НеР: Де фи ни тив но, ма ке дон ска
та ра ки ја. Јас ја обо жу вам, а и мо и те 
при ја те ли од Ав стри ја, исто та ка. На 
при мер, кај нас има ра ки ја со раз
лич ни вку со ви, но не по стои не што 
ка ко што е вку сот на ма ке дон ска та 
ра ки ја. Мно гу ми се до па ѓа и ма ке
дон ско то пи во. Мо рам да истак нам 
де ка и ај ва рот е, на ви сти на, убав, 
оваа го ди на прв пат го под го тву ва ме 
и до ма. Ка ко ве ге та ри јан ка, са кам 
да ка жам де ка Ма ке дон ци те се, на
ви сти на, среќ ни што сѐ уште има ат 

здрав зе лен чук, ко га го ја деш зна еш 
де ка не е пла сти ка. 

� ги спо ме на вте при ја те ли те што ви 
до а ѓа ат од странс тво, ка ко го ми ну-
ва те вре ме то со нив ко га се ов де?
ХОР НеР: Иа ко ре тко, тие зна ат да 
ме по се тат. Со нив најм но гу са кам 
да се дру жам во до маш на ат мо сфе ра, 
но и тие, ка ко и јас, мно гу са ка ат да 
по ми нат вре ме во Охрид. Јас тоа го 

са кам, мо же би, би деј ќи сум ро ман
ти чар, Охрид е гра дот ка де што сѐ 
поч на со мо јот со пруг, а тие по ра ди 
уни кат но ста, умет нич ка та ни шка и 
уба ви на та што ја има. Мис лам де ка 
не ма чо век што го по се тил и оста нал 
рам но ду шен на овој град.

� Мал ку ми на зна ат де ка вие сте бо-
рец за здрав жи вот и за еко ло шка 
сре ди на, во Ма ке до ни ја ја из гра ди-
вте и ва ша та еко ло шка ку ќа, ка ко 
дој до вте до оваа иде ја?
ХОР НеР: Јас и мо јот со пруг цел жи вот 
прет ход но жи ве ев ме во стан, а од де
ца и двај ца та со ну ва ме да жи ве е ме во 
ку ќа. Еко ном ски бе ше из вод ли во. За 
сре ќа, овој сон ни се ис пол ни и ов де го 
ре а ли зи рав ме.  Јас сум чо век што са ка 
од ре цик ли ра ни ма те ри јал да на пра ви 
не што ко рис но, сме там де ка тре ба да 
се ште ди и на еле ктрич на енер ги ја, 
за тоа ко ри сти ме и со лар на, во ку ќа та 
ду ри на пра вив ме и свое езер це ка де 
што има ме пум па што ја про чи сту ва 
во да та исто ка ко да е но ва. Има ме сво ја 
гра ди на. Во Ра ди ша ни е мо јот рај. � Ур су ла со 

сопругот

Семејната 
куќа  

Шиење со 
внуката Руби и 
мачето Роња

Медитација  
пред оган
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да нај де те но ќе ва ње без по ја док во 
хо тел за 3.329 де на ри, но и це ни кои 
поч ну ва ат од 4000 до 5000 ил ја ди 
де на ри по ноќ, вклу чу вај ќи и по ја
док. Ус лу га та што се ну ди во хо те
ли те е на ви со ко ни во, а ако сте во 
план по ве ќе да по тро ши те, по стои и 
мож ност на ус лу га со сѐ вклу че но. � 

Мон шау е еден од  
ре т ки те гра до ви во  
Гер ма ни ја што оста на ле 
не до пре ни за вре ме на 
Вто ра та свет ска вој на, 
па ток му за тоа се  
сме та и за нај у бав  
град во овој ре ги он

Пи то реск но то гер ман ско грат че 
Мон шау е сме сте но во па ди ни те 
на пла нин ски от пре дел Ај фел, 

и тоа са мо на два ки ло ме три од бел
ги ска та гра ни ца. Ин те ре сен е фа ктот 
де ка во ова ма ло ме сто мо же те да при
стиг не те са мо со сопс тве но во зи ло 
би деј ќи ту ка не ма во зо ви и авто бу си.

Исто ри ски гле да но, грат че то прв пат 
се спо ме ну ва во кни ги те во 1198 го
ди ни, а би ло фор ми ра но од то гаш на та 
ари сто крат ска фа ми ли ја Ју ли ча. Тие 

го из гра ди ле пр ви от дво рец во ме
сто то, кој и до денде нес е ту ри стич ка 
атрак ци ја. Дво ре цот не кол ку па ти бил 
раз ур ну ван во те кот на не го во то по
сто е ње, но бил и об но ву ван.

Мон шау е еден од ре тки те гра до ви 
во Гер ма ни ја што оста на ле не до пре
ни за вре ме на Вто ра та свет ска вој на, 
па ток му за тоа се сме та и за нај у бав 
град во овој ре ги он. Мон шау е сме
стен во пла нин ски пре дел кој пру
жа пре крас ни пеј за жи и е убав да се 

по се ти во кое би ло го диш но вре ме. 
Ка ра кте ри стич ни се уба ви те ку ќи 
кои се сме сте но вдолж ре ка та Рур.

Це ли от град бу квал но жи вее од ту ри
зам, а изо би лу ва со хо те ли, ре сто ра ни, 
ка фу ли ња и со про дав ни ци за су ве ни
ри. Ви но то во ова ме сто е не што што 
не тре ба да про пу шти те да го про ба те 
иа ко и хра на та ко ја се ну ди во Мон шау 
не ма да ве оста ви рам но душ ни. Ар хи
те кту ра та на ви сти на оста ва без здив. 
Во са ми от цен тар на грат че то се на о ѓа 
огром на ба рок на згра да „Ро те ха ус“. За 
по се ти те ли те се до стап ни че ти ри од 
осум ка та кои, всуш ност, се при лич но 
рас кош но уре де ни. А со ба та што по себ
но се истак ну ва во це ли от комп лекс е 
пр ва та со ба од ле ва та стра на ко га ќе се 
вле зе во згра да та. Ина ку, не ма не кои 
по себ ни на зи ви ни ту исто ри ско зна

че ње, единс тве на е са мо по тоа што 
е пре пол на со сли ки, а си те сли ки се 
без др ве ни рам ки, од нос но рам ки те 
се нас ли ка ни на ѕи до ви те око лу нив.

Ко га ќе стиг не те во ова грат че, ќе 
се по чув ству ва те ка ко да сте дел од 
бај ка. Ту ри сти те што ве ќе би ле ов де, 
по са ку ва ат по втор но да се вра тат.
Иа ко во те кот на сво е то по сто е ње 
овој град пре тр пел мно гу број ни гра
бе жи и раз о ру ва ња, ус пе ал да го об
но ви сво јот шарм. Тоа што го пра ви 
ова ме сто по себ но се не го ви те тес ни 
улич ки вра ме ни со ку ќич ки ка ко од 
бај ка, пог ле дот на ре ка та Рур и са ма
та па но ра ма на гра дот од бли ски те 
пла нин ски вр во ви.

Сме ту ва ње во Мон шау мо же да нај
де те пре ку аген ци ја, но по е вти на 
оп ци ја би ви би ло да из вр ши те ре
зер ва ции пре ку ин тер нет. По сто јат 
по ве ќе по ну ди на хо те ли, а це ни те 
им се раз лич ни. Од нос но, сѐ за ви
си од тоа кол ку де на пла ни ра те да 
оста не те во хо те лот би деј ќи ну дат 
и по пуст, но и на ко ја ло ка ци ја од 
гра дот се на о ѓа. Во овој град мо же 
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мон шау, гра дотбај ка ка де што 
не со о бра ќа ат во зо ви и авто бу си
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Здол ни шта та од те ксас оваа есен се ед ни 
од за дол жи тел ни те пар чи ња об ле ка. 

Освен што се мно гу пра ктич ни, исто ка ко и 
фар мер ки те, мо же да ги но си те во раз лич ни 
ком би на ции – од оние де лов ни те, со ко шу ла, 
еле гант на ма и ца, пал то и ви со ки пот пе ти ци, 
пре ку ле жер ни ком би на ции со ба ле тан ки и 
во спорт ска ком би на ци ја – со па ти ки.

За тоа, за дол жи тел но по ба рај те здол ни
ште од те ксас кое ќе ви при ле га не са мо 
на ва ши от вкус, ту ку и на об ле ка та и на 
чев ли те што ги има те.

Здол ни шта та од те ксас оваа есен мо же 
да се нај дат во раз ни дол жи ни и кро е ви, 
од кла сич ни до аси ме трич ни. Осо бе но 
се акту ел ни здол ни шта та во раз лич ни 
ва ри јан ти на дол жи ни, фор ми, ни јан си 
и де зе ни. На при мер ми низдол ни шта 
со ед но ред но за коп чу ва ње, ма ксифу
ста ни те од те ксас, здол ни шта та на 
прек лоп.

Здол ни шта та од те ксас ги пред ла га ат 
мно гу ди зај нер ски ими ња, ка ко што се 
Фен ди и Сте ла Ме карт ни. Во 90ти те 
го ди ни на ми на ти от век беа мно гу по
пу лар ни Акро е ви те, чи ја што дол жи на 
бе ше под ко ле на, а на пред се за коп чу ваа 
по це ла та дол жи на со ме тал ни коп чи ња. 
От то гаш по ми наа 20 го ди ни и де нес 
ова здол ни ште е ре ин тер пре ти ра но 
на не кол ку на чи ни. Не кои ди зај не ри 
ги укра си ја со цве ќе или со нит ни, а 
во ши ро ка та ле пе за на по ну ди мо же 
да нај де те се ка ква дол жи на – од ми ни, 
пре ку ми ди, до ма кси. �
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П а ту ва ње то од ед но до дру го ме сто 
кои се од да ле че ни не кол ку сто ти
ни ки ло ме три, за што на нор ма лен 

те рен би би ле по треб ни не кол ку ча са, во 
Нор ве шка мо же да трае и еден цел ден.

При чи на та за тоа е те ре нот, кој е пре
кри ен со фјор до ви и со во де ни преч ки. 
Фјор до ви те оне воз мо жу ва ат про би ва ње 
пра ва дел ни ца, а ло ши те ус ло ви го отеж
ну ва ат или оне воз мо жу ва ат па ту ва ње то 
со во зи ло на одре де ни ме ста и ги при си
лу ва ат лу ѓе то да па ту ва ат со тра е кти, 
што од зе ма мно гу вре ме за на то ва ру
ва ње, па ту ва ње и за исто ва ра ру ва ње, а, 
се ка ко, и чи ни по ве ќе.

Се пак, ин же не ри те од Нор ве шка сме та ат 
де ка, ко неч но, има ат ре ал но ре ше ние кое 
ќе овоз мо жи да ле ку по бр зо па ту ва ње низ 
ва кви те скан ди нав ски при род ни ус ло ви, 
а тоа се  под вод ни ту не ли што пло ват.

Ста ну ва збор за ту не ли кои ќе би дат 
изра бо те ни од мно гу ква ли тет ни и 
цвр сти ма те ри ја ли, но, се пак, ќе би
дат до вол но фле кси бил ни за да мо
жат да „пло ват“ под во да со по мош 
на но сеч ки еле мен ти што пли ва ат 
над во да. Тие ќе би дат при ка че ни за 
нив на по вр ши на та, а низ нив мор ски
от со о бра ќај ќе се од ви ва не пре че но. 
По ста ве но ста на ту не ли те под во да ќе 
ги на пра ви иму ни на мно гу од над во
реш ни те не га тив ни ус ло ви, ка ко снег, 
бу ра и ек стрем но сон че во зра че ње, а 
тро ше ње то на ма те ри ја лот ќе би де 
све де но на ми ни мум пре ку одр жу ва
ње по сто ја на тем пе ра ту ра врз не го.

Иде ја та е овие ту не ли да вле гу ва ат 
во мо ре то на раз лич ни по зи ции, ка
де што обич но се па ту ва со тра ект и 
та ка да го скра тат вре ме то на че ка
ње брод и сè оста на то што сле ду ва 

со та кви от тип транс порт. Та ка, 
па ту ва ње то од Кри сти јан санд до 
Тронд хајм би тре ба ло да се скра
ти од 21 ча са на 10 ча са, што е 
на ма лу ва ње на по треб но то вре
ме за па ту ва ње за по ве ќе од 50 
про цен ти.

Пред ви де но е тие да би дат по зи
ци о ни ра ни не ка де на 2030 ме три 
под мор ска та по вр ши на, ка де што 
ќе не ма шан са за ни ка ков кон такт 
со бро до ви те кои ќе ми ну ва ат от
та му. Се кој ту нел е ди зај ни ран да 

Во за чи те ќе мо жат да ми нат
НАУКА и теХНОЛОгијА

за да ја ми не те европ ска та со о бра ќај ни ца 
е39, ко ја се на о ѓа на крај бреж је то на скан
ди нав ски от по лу о стров, чиј што по го лем дел 
е во нор ве шка, а за вр шу ва во дан ска, ќе тре
ба со ва ше то во зи ло ду ри де вет па ти да се 
ка чи те и да се сим не те од тра ект. овие 1.300 
ки ло ме три со си гур ност се ме ѓу нај те шки те 
за ми ну ва ње во евро па, а се то тоа се дол жи 
на фјор до ви те и на те ре нот за па ту ва ње во 
нор ве шка, кој е при лич но те жок

има по три со о бра ќај ни лет ни, две 
за па ту ва ње и ед на ко ја ќе им ко
ри сти на служ би те за одр жу ва ње.

Пр ва та ва ква стру кту ра (на со о
бра ќај на та ли ни ја ме ѓу Опе дал и 
Ла вик) ќе би де на пра ве на од две 
пар чи ња ту нел дол ги по 1.200 
ме три, кои со но сеч ки еле мен ти 
што пли ва ат над во да ќе би дат 
одр жу ва ни ни ско под вод на та по
вр ши на. На по вр ши на та на мо ре
то е пред ви де но да има го ле мо 
рас то ја ние по ме ѓу пло вки те за да 

мо жат во тие про сто ри не пре че но 
да по ми ну ва ат бро до ви.

Сту ди ја та за оправ да ност за овие 
ту не ли ве ќе е на пра ве на од стра на 
на Нор ве шка та аген ци ја за јав ни 
па ти шта, спо ред ко ја би ло про це не
то де ка ова е нај е фи кас ни от на чин 
за да се пре мо стат фјор до ви те. Во 
овие про сто ри рас то ја ни е то по ме
ѓу коп но то од ед на та до дру га та 
стра на е прем но гу го ле мо, а во да та 
прем но гу дла бо ка за да мо жат да 
се по вр зат со кла сич ни мо сто ви.

Спо ред ин же не ри те што ра бо тат 
на овој про ект, со ог лед на тоа што 
ре ше ни е то се ра бо ти кон крет но 
за овој скан ди нав ски ре ги он, ка
де што тем пе ра ту ра та мо же да се 
спу шти зна чи тел но под ну ла та, 
бит но е да се за бе ле жи де ка ка кви 
би ло вре мен ски ус ло ви, ни ту, пак, 
сил ни бра но ви или мор ски струи, 
не ма да вли ја ат на си гур но ста на 
ова ре во лу ци о нер но под вод но со
о бра ќај но ре ше ние.

Освен кра те ње то на па ту ва ње то 
на спо ме на та та со о бра ќај ни ца, со 
под вод ни те ту не ли ќе се овоз мо
жи и да ле ку по до бра ко му ни ка
ци ја со ме ста та во Нор ве шка кои 
се те шко при стап ни и ка де што 
во ит ни си ту а ции се пра ќа ле хе
ли коп те ри со бр за по мош за да 
ги пре не сат лу ѓе то во не вол ја до 
најб ли ска та бол ни ца. 

низ нор ве шки те фјор до ви пре ку  
под вод ни ту не ли
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Подготви | Бојан Момировски

рекреациjа

К ога сме во стресен период, кога размислуваме 
за својата иднина, можностите и решенијата за 
животот и за иднината, излез од менталната 

криза може да најдеме во јогата, која е комбинација 
на медитацијата и на вежби, односно асани.

Јогата е склоп на ментални индивидуални вежби кои за 
секој човек значат прочистување на духот, карактерот 
и на личноста. Преку јогата човекот дополнително 
ги осознава своите можности, своите карактерни 
особини, своите физички предиспозиции.

Освен што е гимнастика за духот, јогата претставува 
и комплетна вежба за телото. Во минатото една 
од главните особини на човекот претставувала 

и психолошката подготвеност за сѐ што 
го очекува, за сѐ што следува или 

претставува предизвик.

Јогата е еликсир на животот, спознавање 
на неискористениот потенцијал, вежба за 
справување со секојдневниот стрес, за 
мудра и мирна мисла, мевлем на целото 
здравје.

Во денешното интензивно и стресно жи-
веење, најдобриот начин за релаксација 
на човекот е јогата, со која може да се 
отпушти целиот организам и да се зајакне 
менталниот склоп на човекот, а, секако, 
и телото.

Постојат голем број вежби кои го прочис-
туваат духот и со тоа да му овозможат на 
поединецот да се чувствува релаксирано, 
моќно и со голем елан.

Постојат повеќе вида јога, со различни 
вежби кои се практикуваат во секакви 
средини, но најчесто бараат мир, спокој 
и почитување меѓу поединците.

Во последно време во земјава многу често 
можеме да сретнеме групи луѓе кои веж-
баат јога. Тоа во светот е распространето 
многу одамна, а во нашата земја земја сѐ 
поголем замав. Јога најчесто се вежба во 
група која ја раководи овластен инструк-
тор, а многу често во природата или во 
салите за вежбање можеме да сретнеме и 
поединци кои сами се обидуваат да дојдат 
до посаканите резултати.

Исто така, актуелна е и јогата за трудници, 
која им помага на трудниците да одржат 
добра психофизичка состојба.

Во нашата земја има повеќе центри и шко-
ли за јога кои се посетени од голем број 
следбеници. 

Ментална  
гиМнастика  
за секого
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П о го ле ма фи нан си ска по
мош за спорт ски те фе
де ра ции, ан га жи ра ње 

врв ни тре не ри, да ноч ни ос ло
бо ду ва ња за фир ми кои ќе ин ве
сти ра ат во спор тот и фи нан си
ра ње спор то ви без сво ја ли га се 
мер ки те што не о дам на ги нај а ви 
Вла да та, а чи ја што цел е да по
мог нат во раз во јот на до маш
ни от спорт, да го кре нат ба рем 
ед но ни во по ви со ко и поб ли ску 
до врв ни ре зул та ти.

Пр ви от спорт што ќе ги по чув
ству ва бла го да ти те од пос лед на
та спом на та мер ка и ди рект но ќе 
до бие фи нан си ска ин јек ци ја ќе 
би де бо ксот. Ка ко спорт кој во 
Ма ке до ни ја сѐ уште не ма про
фе си о нал на ли га, спорт ски те 
ра бот ни ци и спор ти сти те кои 
се за ни ма ва ат со бокс ве ќе се 
мо би ли зи раа и поч наа со актив
ни под го то вки за но ви ни те во 
нив на та бран ша.

Пре тсе да те лот на Бо ксер ска та 
фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја за 
нај а ве ни те мер ки ве ли де ка се 
не што што му би ло по треб но на 
овој спорт и де ка оче ку ва тие да 
го зго ле мат бро јот на бо ксер ски 
клу бо ви во зем ја ва, но и да го 
по диг нат бо ксот на пи е де ста лот 
на кој зас лу жу ва да би де.

- Бо ксот е олим пи ски спорт кој тре ба да се раз ви-
ва во оваа др жа ва и да за ста не та му ка де што му 
е ме сто то. Спо ред ве ту ва ње то, кое со си гур ност 
ќе би де ре а ли зи ра но, да се фор ми ра бо ксер ска 
на ци о нал на ли га ко ја ќе опе ри ра од 2017 го ди на, 
си гу рен сум де ка ќе го вра ти ме бо ксот на ни во то 
на кое тре ба да би де. Со имп ле мен та ци ја та на 
мер ки те оче ку ва ме зго ле му ва ње на бро јот на 
бо ксер ски те клу бо ви и на бо ксе ри те во зем ја ва, 
а со кван ти те тот си гу рен сум де ка ќе се дој де и 
до ква ли тет  ве ли Игор Зла тков, пре тсе да тел на 
Бо ксер ска та фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја.

- Бо ксер ска та ли-
га, ко ја ќе за поч не 
да функ ци о ни ра 
од след на та го ди-
на, ќе би де офор-
ме на та ка што ќе 
има осум нај ква-
ли тет ни клу ба 
во пр ва та и уште 
осум во вто ра та 

бо ксер ска ли га. Кри те ри у мот 
спо ред кој ќе би дат рас по ре-
де ни клу бо ви те ќе би де ква ли-
фи ка ци о нен тур нир на кој си те 
клу бо ви што ќе се при ја ват, ќе 
има ат мож ност да го по ка жат 
сво јот ква ли тет и спо ред тоа 
да би дат сме сте ни во по ква-
ли тет на та или во вто ра та ли га 
 об јас ну ва Зла тков.

Спо ред нај а ви те на про е ктот, 
фи нан си ра ње то на ли га та ќе се 
од ви ва на тој на чин што се кој 
бо ксер што ќе по бе ди во нат пре
вар, ќе до бие 350 евра. Се кој по
раз ќе би де на гра ден со 150 евра, 
за не ре шен ре зул тат бо ксе рот ќе 
до бие 200 евра. До пол ни тел но 
ќе има фи нан си ски средс тва за 
тре не ри те по 200 евра од нат
пре вар, ка ко и за су дии, де ле
га ти и ле ка ри, и по 100 евра за 
по мош ни от пер со нал што ќе 
учес тву ва на нат пре ва рот.

Ка ко што ин фор ми ра Зла тков, во 
Ма ке до ни ја мо мен тал но има 30 
ре ги стри ра ни бо ксер ски клу ба, 
од кои 18 се актив ни. Во нив има 
око лу 80 ре ги стри ра ни бо ксе ри, 
но со нај а ве ни те мер ки овој број 
нај ве ро јат но ќе по рас не.

За го ле ми те нат пре ва ру ва ња и за 
оче ку ва ња та од на ши те бо ксе ри 
за Олим пи ски те игри во То кио во 
2020 го ди на, Зла тков ве ли де ка мо
же би 2020 го ди на е прем но гу бр гу 
за тоа што ак цент се га ќе тре ба да 
се ста ви на најм ла ди те. Ме ѓу тоа, 
во 20242028 го ди на, се чи ни, ќе 
мо ра да се оправ да сѐ на што се га 
ра бо тат ка ко фе де ра ци ја.

Пред ви де ни те мер ки и ди рект ни те 
ин ве сти ции за уна пре ду ва ње на 
спор тот во Ма ке до ни ја, кон крет
но и во бо ксот, ка ко ви стин ски и 
по тре бен пот тик и под др шка ги 
оце ни и Оли вер Стан ков, пре тсе да
тел и тре нер во бо ксер ски от клуб 
Апер кат од Скоп је, кој ве ќе дол ги 
го ди ни е акти вен на до маш на та 
бо ксер ска сце на.

- На ја ве ни те мер ки за ин ве сти-
ции во спор тот мо жам да ка жам 
де ка се на ви сти на по треб ни и 
би ги оце нил ка ко не што што 
му бе ше не оп ход но на бо ксот 
во Ма ке до ни ја. јас лич но би бил 
за до во лен по ло ви на од тоа што 
е пред ви де но да се ре а ли зи ра 
за тоа што и тоа би има ло од ли-
чен ефект. Пред ви де ни те мер ки 
и фор ми ра ње то про фе си о нал-
на ли га, на ви сти на, ќе на пра ват 

чу до за бо ксот во Ма ке до ни ја. 
Овој спорт мо же да се ка же де ка 
стаг ни ра ре чи си ед на де це ни ја 
во на ша та зем ја, а пос лед ни бо-
ксе ри кои за бе ле жа ле  ре зул та ти 
во бо ксот се ве ли Му мин и При-
мис лав Ди мов ски, од ко га по ми-
на до ста вре ме. Со пред ви де ни те 
ин ве сти ции бо ксот со си гур ност 
ќе го ка чи ме на по ви со ко ни во. 
Бо ксер ски те клу бо ви ве ќе се 
мо би ли зи раа и поч наа да ра бо-
тат со за си ле но тем по, на прив-
ле ку ва ње но ви чле но ви од си те 
во зрас ни ка те го рии. Спорт ски те 
ра бот ни ци во бо ксот ка ко да до-
би ја елан и из ми на ти от пер и од 
се акти ви раа по ве ќе од ко га би-
ло  ве ли Стан ков.

- Уште пред да би дат нај а ве ни 
вло жу ва ња та и мер ки те за под-
др шка на бо ксот, јас и уште пет 
тре не ри кои ра бо ти ме во до маш-
ни те клу бо ви бев ме на обу ка на 
Аи БА, ка де што ус пеш но го ми-
нав ме про це сот и се здо бив ме со 
приз на ни ја. Со по диг ну ва ње то на 
ни во то на бо ксот во Ма ке до ни ја, 
са мо еден од пла но ви те за раз вој 
на спор тот е да се ан га жи ра ат 
спорт ски пси хо ло зи кои ќе ра бо-
тат со бо ксе ри те и ќе им по мог нат 
во тре нин зи те  за вр шу ва тој.

Со фор ми ра ње  
про фе си о нал на ли га, 
бо ксот ќе се нај де  
та му ка де што му е 
ме сто то

НА јА ве Ни те МеР Ки зА ПОД ДРш КА НА СПОР тОт  
ги МО Би Ли зи РАА БО КСе Ри те

Со пред ви де ни те 
ин ве сти ции, бо ксот со 
си гур ност ќе го ка чи ме 
на по ви со ко ни во. 
Бо ксер ски те клу бо ви 
ве ќе се мо би ли зи раа и  
поч наа да ра бо тат со  
за си ле но тем по.  
Спорт ски те ра бот ни ци  
во бо ксот до би ја елан  
и из ми на ти от пер и од  
се акти ви раа по ве ќе  
од ко га би ло

Подготви | Горан Зивчевски

За по че то ци те на ма ке дон ски от бокс и за „Злат ни от гонг“

Пр ви от чо век на Бо ксер ска та фе де ра ци ја ве ли де ка бо ксер ски от спорт во на ша та 
зем ја ги имал сво и те пр ви че ко ри пред по ве ќе од еден век, а откри не што по ве ќе и 
за пла но ви те и за ор га ни за ци ја та на тур ни рот „Зла тен гонг“.

- бо ксот сво и те по че то ци на те ри то ри ја та на ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ги бе ле жи не-
ка де од 1903 го ди на. Се сме та де ка пр ви те бо ксер ски ра ка ви ци ги до нел до ктор 
што сту ди рал во швај ца ри ја, а бил би тол ча нец. бор би те се одр жу ва ле по спорт-
ски те са ли, а нат пре ва ру ва чи би ле на пред ни те сту ден ти кои се вра ќа ле од сту дии, 
ка ко и мла дин ци те во Ма ке до ни ја што по ка жу ва ле ин те рес за овој спорт. раз во јот 
на бо ксер ски от спорт во Ма ке до ни ја е по вр зан со име то на Стра хил ан дре ев ски, 
кој ка ко пе чал бар бил во еги пет, Си ри ја, иран и ли би ја, ка де што се за поз нал со 
бо ксер ска та ве шти на. тој бе ле жел ус пе си во сво и те на ста пи, а по вра ќа ње то во 
Ма ке до ни ја поч ну ва со ра бо та на офор му ва ње на пр ви те бо ксер ски клу бо ви и со-
би ра ње на бо ксер ски те та лен ти. ги обу чу ва и им ја пре не су ва тај на та на ве шти на та. 
по тоа на на ша та те ри то ри ја се по ја ву ва ат од лич ни нат пре ва ру ва чи.

- „Зла тен гонг“ се га е тур нир од ви сок ранг, ме ѓу тоа има ло мо мен ти ко га не бил на 
пре поз нат ли во то нај ви со ко ни во. тоа врв но ни во ќе би де ре пер за се кое не го во 
след но из да ние и „Зла тен гонг“ ќе би де ре пре зент за зем ја та на бо ксер ска та ма па, 
а бо ксот ка ко на ци о на лен спорт ќе ја истак не мо ќта на на ша та на ци ја. на по ви док 
е и фор ми ра ње ре ги о нал на ли га на ко ја ќе учес тву ва ат бо ксе ри од по ра неш ни те 
ју гос ло вен ски ре пуб ли ки, ме ѓу кои и Ма ке до ни ја. те ме ли те на ли га та ќе се по ста-
ват за вре ме на след ни от „Зла тен гонг“, ка де што се по ка не ти (а ве ќе го по твр ди ја 
при сус тво то) прет став ни ци од ре ги о нот - за вр шу ва Зла тков. 

спорт
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�  11 ноември 1944 година
 Во центарот на Гостивар албан-

ските балисти стрелале шестмина 
македонски патриоти: Киро Рис-
товски-Дрнц, Васил Пејчиновски, 
Баренко Георгиевски, Изре За-
фировски, Сократ Павловски и 
Павле Петрески.

�  11 ноември 1990 година
 Во Социјалистичка Република 

Македонија се одржаа првите 
слободни повеќепартиски избори.

�  11 ноември 1821 година
 Во Москва е роден Фјодор 

Михајлович Достоевски, еден 
од најголемите руски и светски 
писатели, основач на книжевни-
от реализам. 

�  8 ноември 1878 година
 Во Кукуш е роден Димитар Вла-

хов,  револуционер, општестве-
ник и државник. Бил деец на 
МРО, Народната федеративна 
партија, Солунската социјалис-
тичка федерација, ВМРО (Авто-
номистичка), ВМРО (Обединета), 
Бугарската комунистичка пар-
тија, Комитерната и КПЈ. Умрел 
во Белград на 7 април 1953 го-
дина.

�  12 ноември 1933 година
 Хитлеровата Национал-соција-

листичка работничка партија дој-
де на власт во Германија, со што 
започнува најмрачното движење 
во поновата историја на светот - 
нацизмот, кое доведе до Втората 
светска војна.

�  14 ноември 1944 година
 Група македонски артисти ор-

ганизирани во полупрофесио-
налниот ансамбл „Кочо Рацин“ 
во Битола, на македонски јазик 
ја одиграле едночинката „Ѓоре 
Магаревски“, од Владо Малески. 
Со тоа било означено раѓањето 
на Народниот театар во Битола 
и раѓањето на драмската умет-
ност во Македонија. 

�  16 ноември 1962 година
 Скопје го зафати катастрофал-

на поплава. 
�  17 ноември 1991 година
 Усвоен е Уставот на Република 

Македонија, прв по прогласу-
вањето сувереност и самостој-
ност. 

ВремеПлоВ

д в о г л е д
ЗАЕВ ЈА СмЕнИ ИЗЈАВАТА:  

„нЕ Е ТоЧно ДЕКА САКАВ ХИлАРИ ДА ПоБЕДИ,  
ЈАС Сум ЗА ДонАлТ РАмП оД ПРАДЕДо До ДЕнЕС“

Зоран Заев попладнево (9.11.2016 
година) ја посети американската 
амбасада во Скопје за да ја смени 

изјавата што ја даде на самиот ден на 
изборите во САД во интервју на ТВ „24 
вести“.

Заев на неколку часа пред затворање 
на избирачките места во Америка, во 
емисијата „24 анализа“ на ТВ „24 вести“ 
изјави: „ние навиваме за демократите и 
се надеваме дека за првпат САД ќе до
бијат жена за претседател“.

Откако утрово во траорна атмосфера 
помина настанот во хотелот „Алексан
дар палас“ по повод претседателските 
избори во Америка, организиран од Ам
басадата на САД во Македонија, Зоран 
Заев замина на партиски консултации 
во седиштето на СДСМ. Неколку часа 
подоцна тој замина кон Кале во седиште
то на Амбасадата во Скопје и таму даде 
изјава за медиуми.

� „Видете, значи не е точно дека ние бев
ме за Хилари Клинтон. Да, имаше една 
таква изјава дека навиваме за демокра
тите и дека Зоран Заев сакал да има жена 
претседател во Америка, но јас не сум 
знаел дека Доналт Рамп не е жена. Значи 
јас на Доналт Рамп мислев кога кажав 
дека сакам жена да е претседател, а кога 
кажав дека сме за демократите мислев 
дека сме за републиканците, бидејќи и 
републиканците се демократи. И навис
тина се шокирав кога ме обвинија дека 
сум за Хилари, таа е лоша и добро е што 
загуби. Срам да ти е Хилари! Тоа што си 
го направила со мејловите што е аферата 
ќе видиме со една пријателка, која има 
Специјално јавно обвинителство отворе
но, да го истраже и да го отворе случајо 

’Тртење‘ и да истражи па да завршиш 
во затвор Хилари“, изјави Заев, кој пред 
амбасадата на САД дојде со руса перика 
и со маичка со ликот на Трамп.

Тој додаде дека, сепак, за да ги спречи 
неточните озборувања дека СДСМ и тој 
навивале за Хилари Клинтон и се наде
вале на нејзина победа, за секој случај 
дошол во американската амбасада за 
да ги расчисти работите.

� „Вака значи, дојдов тука, каде што сме, 
јас како лидер на опозицијата во Маке
донија за да ја сменам, поточно појаснам 
изјавата што ја дал Зоран Заев синоќа 
на телевизија дека навива за Хилари 
Клинтон и сака Хилари да е претседател 
на Америка“, рече Заев.

�  „Тоа не е точно, и да било, веќе не е така. 
И сакам новиот претседател на Америка 
господино Доналт Рамп да биде убеден 
дека јас сум за него, значи Заев е толку за 
него што дури и сакав да гласам за него. 
Абе седам дома така синоќе, ги гледам 
изборите, како луѓето си избират и си 
викам „Мале, мале Зоки, вииш како убаво 
си избират луѓето на фер демокрацки из
бори“. Абе една милина кога ме опфате. 
Па го слушах како говоре човеко Рамп и 
така убаво ми дојде кога кажуваше дека 
ќе ги укине Соросовите невладини значи 
алал да му е. И како ќе ја промени надво
решната политика на Америка дека ќе 
се фокусира на внатрешната политика, 
а не на малите земји како нас. Абе солзи 
ми течеја од радос и восхитенос! И морав 
да гласам за него, морав. И излеваф од 
дома, но за жал не беше отворено ниту 
едно гласачко место во Струмица, а баш 
се прошетав да проверам ако може да 
гласам за господино Рамп“, рече Заев.

� „Значи ние, Зоран Заев и СДСМ сме 
за Рамп од праисторијата, од нашите 
прадедовци до денес и секогаш сме 
биле и секогаш ќе сме за господинот 
Долант.. Доналт Рамп бидејќи тој е еден 
џентлмен и многу јак господин и пора
ди што има жена Југословенка, а ние 
сме како што се знае наследници на 
Комунистичката партија што значи да 
не бевме ние на Меланија Рамп нема
ше да има аеродроми кој да ѝ направе 
од кои ќе летне за Америка за да се 
сретне со Доналт и тој немаше да биде 
претседател и тој треба тоа да го знае“, 
изјави Заев.

Додаде дека планира инвестициски 
циклус што ќе ја прослави победата на 
Трамп во Америка.

� „Во Струмица ќе ставејме споменик на 
Доналт Рамп, значи или нов ќе напра
вејме, или на тај шо е на некој си... како 
се викаше... Гоце Делчев, кој никогаш 
не е бил прецедник на Америка, значи 
неважен, ќе му ставеме руса перика и 
ќе го облечејме подобро и ќе си е саа 
на Доналт Рамп, шо. Еми ние, јас Зоран 
Заев и СДСМ и Струмица секогаш сме 
велејле дека сме за господино Рамп“, 
заврши Заев.

По изјавата Заев најави дека и на карне
валот во Струмица ќе се маскира во 
Доналд Трамп, а неговата сопруга во 
Меланија Трамп, за барем на карневалот 
во Струмица да се почувствуваат како 
победници на избори. �

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%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%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%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%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/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%98%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%98%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
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%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%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%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%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%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%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%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1


# 500 гр пи ле шки стек

# 250 гр фе та 

# ко ра од 2 ли мо на

# 10 зр на цр вен пи пер 
(или по жел ба)

# 1 ра ка оре ви

# 1 кг ком пи ри

# 6 чеш ни ња лук

# 1 ра ка зе ле на бо ра ни ја

# Во се кое пар че пи ле шки стек на пра ве те џеб. Во сад из ме
шај те ја фе та та со ко ра та од ли мон и до дај те ги исеч ка ни
те оре ви и цр ве ни от пи пер.

# Лу кот и ком пи ри те ста ве те ги во зо ври е на во да и оста ве
те ги да се ва рат 1520 ми ну ти.

# Сте ко ви те на пол не те ги со сме са та и пр же те ги од две те 
стра ни по две ми ну ти. По тоа пре фр ле те ги во та ва за пе
че ње и пе че те ги 15 ми ну ти на 200 сте пе ни.

# Ста ве те ја бо ра ни ја та во во да да про врие, но вни ма вај те 
да не се пре ва ри за тоа што тре ба да е мал ку крц ка ва. Од 
ком пи ри те на пра ве те пи ре и пос лу же те.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Фи лот од фе та, ко ра од ли мон, оре ви и цр вен пи пер мо же 
да се ја де и не пе чен, ка ко са ла та или крем со со ле но пе чи во.

 Пи ле шко со фил од фе та 
и пи ре со лук
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