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Вовед 
 
Насловот на книгата Што е „шарената револуција― е наслов на еден од (за мене) 
ударните текстови во истата односно се однесува на, за Македонија дотогаш 
невидениот феномен наречен „Шарена револуција― кој што татнеше  низ Скопје, но 
и низ државата неколку месеци. И бидејќи тој феномен на многу начини ја обележа 
македонската 2016 година, но и голем дел од моите текстови, мислам дека сосема 
заслужено ја добива „честа―.     
Се‘ уште мислам дека тој феномен допрва ќе биде проучуван од многу аспекти, иако 
некои се обидуваа на сите начини да го омаловажат, да го сведат на некаква 
младешка забава, дури на џихадизам. Се разбира дека денес е сосема јасно зошто 
и како беа пуштани таквите гласини, и од кого. Имаше и такви обиди да се 
филозофира околу поимот „револуција―, како да двигателите на истата – грото 
факултетски образовани момци и девојки – не го знаат или не го разбираат 
значењето на поимот револуција. Но и тоа беа само бедни обиди да се омаловажи 
едно извонредно важно за нас движење, дури и со предимензиониран наслов. 
Зашто, се разбира, најголемиот дел од учесниците точно знаеа, и знаат, какви беа / 
се разликите помеѓу една реална револуција и она што во нивна режија се 
случуваше низ македонските улици. Но тие (претпоставувам) сакаа нивниот протест 
да го издигнат едно скалило погоре, да му дадат малку поширока и посилна 
општествена димензија, веројатно надевајќи се дека придавката („шарена―) и 
самите дејствија на теренот ќе го дообјасни карактерот на нивната „револуција―. И 
беа во право! А резултатите од нивната „револуција― денес ги уживаме сите, па дури 
и нивните критичари! 
 
Како визуелен материјал за книгата е искористена богатата фото архива на нашиот 
фото уметник Александар Кондев, за што посебно му благодарам. Тој беше 
неуморен, секојдневен сведок на сите акции (не само) на „Шарената револуција―, 
препознаван и поздравуван од учесниците. Се разбира, ова е само еден мал можен 
избор од мноштвото фотографии на Кондев кои што, се надевам, во некоја друга 
прилика ќе доживеат интегрално издание. 
 
Од авторот 
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ПРАЗНИ ЗБОРОВИ 
 
 
 
Не знам зошто г-дин Тричковски се откажа (се надевам привремено) од неговите 
инвентивни споредби на Македонија со Северна Кореја, на Скопјанг со Пјонгјанг, на 
Ким Џонг Ун со нашиот Гру ев ски, ама неодамнешниот прес на Министерството за 
(не)култура, во полн состав, беше само уште една потврда за исправноста на 
неговите споредби. Зашто, ни помалку ни повеќе, актуелниве ни (не)културњаци, на 
чело со националната министерка за (не)култура, не‘ просветлија дека тие ја 
исполниле нивната годишна програма за цели 98 проценти! Па таков процент 
навистина не остварува ни малион Ким, а нашиов Гру може само да сонува. И не 
само тоа, туку тие да ти реализирале цели 2.000 проекти во изминатата година, што 
со проста математика покажува импозантни (речиси) 5,5 проекти дневно!  
Извинете, ама ова го нема ни во Франција, ни во Германија, за Америка муабет да 
не правиме зашто тие и немаат такво министерство туку кај нив културата е, 
изгледа, препуштена на улицата. И ако повторно употребите проста математика, 
испаѓа дека онака седнатото раководство - министер, заменик министер, државен 
секретар (за кого искрено се чудам што бара во такво друштво?)  - дневно 
реализирале по (околу) 1,5 проекти дневно. (Онаа половинка што преостанува ја 
оставаат на нивните бирократски глувчиња, да се радуваат дека нешто прават!). 
Ваква невидена ефикасност на едно министерство е несомнено за почит.  
Само не знам дали тука влегуваат и оние проекти што ги работат заедно со владата 
односно со нашата копија на Ким Џонг Ун. На пример како онаа „славна― едиција 
што никој не ја чита - зашто нивните изданија се буквално нечитливи - а овие 
(заедно) ја промовираа пред некој ден. И тоа, се разбира, е убава прилика и нашиот 
Гру ев ски да (се) покаже дека се грижи за културата. Како впрочем и малион 
Кореанец, кој се појавува дури и на  концерти во Пјонгјанг, на пример на Рускиот 
оркестар на 21от век, на Моранбонг државниот оркестар, посетува забавни паркови, 
стадиони итн. А ако ја гледате сценографијата - иста, плукната, пресликана! Само 
што Ким е многу попристојно облечен.  
 
И човек просто не разбира како не им е срам. После се‘ што направија, после 
целава катаклизма во македонската култура изминативе години, после општата 
партиско профитерска пљачка во континуитет, тие онака седнати ко на лаф-муабет 
даваат годишен извештај за тоа што и како направиле, како (да простите) сјебале 
толку пари. И тоа - на збор, без еден лист хартија, без сериозен документ што би се 
нарекол извештај за работата на Министерството за (не)култура, тие ни 
раскажуваат бајки за тоа како тие (повторно да простите) сјебале цел еден годишен 
буџет.  И тоа се повторува од година в година: седнува „госпожа― министерка, 
придружена (или не, како кога) од земјоделецот преоблечен во културен работник, и 
ни раскажуваат нивни скаски како, со крајни напори, успеале - а секогаш успеваат - 
да ги потрошат сите пари, до денар, на нивни будалаштини. Ете, овој пат, за цели 
две илјади „проекти―! И таму да ти има се‘ и сешто: од четири долгометражни 
филмови, преку 84 премиери во театрите ширум театарскава орденосана земја, па 
учество на саеми на книги, други гостувања во странство ... една (не)култура од која 
што боли глава. Буквално! Но тие тоа го гледаат и ни го продаваат како не-знам-
каков успех, како нешто досега невидено - како да е многу тешко да потрошиш толку 
пари на глупости - како тие се, ете, оние кои се сетиле оваа земја да ја изнесат од 
некогашниот комунистички мрак пред светлото сонце од Вергина ... Тие дури се 
фалат и со тоа од што нормалните, цивилизираните земји би се срамеле. Односно 
тие се фалат со фактот дека  „За  две години (2014 и 2015) се инвестирани 
96.400.000 денари за стимулирање во сите дејности: откупи на уметнички дела, на 
композиции од класичната музика и на драмски текстови, како и субвенции 
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на странски издавачи кои ќе објават македонски дела―, а што всушност 
претставуваше директно и типично цензорско мешање на државата во уметноста, 
дерогирајќи ги притоа законските ингеренции на одделни институции. Кан чев ска, 
во стилот на превеана пролеткулт првенка, знае што и како им треба на 
институциите, знае што е вредно во македонската уметност, музика, театар, 
издаваштво, и тоа го посочува како „вистински модел за стимулирање на 
уметниците―! Кога навистина би можела да разбере што всушност кажува, со каква 
глупост се фали! 
А директорите на националните институции седат и блеат пред македонската 
министерска тројка. Ај што блеат тие зашто се и платени тоа да го прават, ама на 
еден новинар да не му текне да побара бројки, елементарни цифри за 
реализацијата на таа фамозна годиншна програма на тоа фамозно Министерство 
кое се‘ работи на жими мајка, некој да побара нормален пишан извештај со 
финансиски показатели?! И никој да праша како тоа сите други се обврзани да 
доставуваат секакви извештаи до тоа Министерство, дури од таму да добиле и пет 
пари, ама тие од Господа дадени национални „културњаци― не трба никому да 
поднесат извештај за милијардите потрошени државни пари? Или, ако не повеќе, 
некој барем да праша што навистина сработило тоа Министерство зашто сето 
наведено се програми на институциите. Или „госпожа― министерка мисли дека нивна 
работа во Министерството е само да трансферираат пари од буџетот до 
институциите? И да се фалат со тоа како нивен најголем дострел? 
 
Но ние изгледа научивме да (им) веруваме на збор. Та нели се избрани од народот? 
И можат да прават што и како сакаат зашто како народни избраници тие знаат што 
треба да прават? А тие пак помислија дека е тоа вистина и се соживеаа со таа и 
таква улога. Нашите мали Шоиќи, нашите улични битанги и понављачи 
самопромовирани во министри и премиери, со купени или којзнае како стекнати 
дипломи, магистериуми за сенишни невени и докторати за инвестиции на Северниот 
пол, тие што секојдневно откриваат дека постоеле книги, па дека постоела 
уметност, па дека постои театар, е тие наши мали Шоиќи влегоа во филм дека 
разбираат и што е тоа култура. И пљампаат ли пљампаат за нешта што ни ги знаат 
ниту пак ги разбираат, редат празни зборови и мислат дека нешто - создаваат. 
И, повторно на збор, в година буџетот ќе ги награди со нови 3,8 милијарди денари! 
Онака, ситно, да имаат за трошок, да се прошетаат повторно „да им дупе види пут― и 
да ја „промовираат― македонската култура и да обноват по некое парче од 
гардеробата. За тоа време блејачите ќе седат во директорските фотелји и ќе мислат 
дека и тие, ете, придонесуваат во развојот на фамозната „нова― македонска култура, 
онаа на празни зборови и полноустни ветувања.  
 
 
Книги за ладно време 
 
Како не се изморија цели десет години убедувајќи не‘ дека којзнае што прават за нас 
и за земјата, иако ние од тоа ништо не можеме да видиме. Упорни се ко муви 
зунзари во брмчењето за некакви нови почетоци, за нешто што порано било тешко 
достапно ама тие, еве баш сега, ни го овозможуваат, за некакви нивни напори за 
нашето културно збогатување и слични идиотштини. Па што мисли оваа булумента, 
како живеевме пред нив? Немавме ли книги, немавме ли музеи, немавме ли 
филмови и кина ...? Сето тоа тие ли ни го донесоа, од калливите сокаци на нивните 
полузамрачени умови директно во центарот на метрополата? Како ли се образуваа 
толку генерации без нивните фамозни едиции, како ли луѓето завршија факултети, 
магистериуми и докторати без нивните (фалшиво) преведени стручни книги? И мора 
ли се‘ да читаме на (лош) македонски јазик, не бива ли да поднаучиме и некој 
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странски јазик? И до кога со тие празноумни фалби на кои веќе и децата им се 
смеат?  
Зашто, на пример, празноглавата фалба на самопрогласената министерка за 
(не)култура дека тие, ете, измислиле некаков нов па уште и „вистински модел за 
стимулирање на уметниците― е резил сам по себе, но има ли некој малку поразумен, 
па да ја тргне на страна и да и‘ каже дека говори глупости? Или навистина мислат 
дека некој се‘ уште се лепи на таквите будалаштини? Освен онаа банда 
културтрегери, се разбира, за кои инаку не би знаеле ни кои се ни што се? Можно ли 
е македонската култура, па нека е и на ваквиве ниски гранки, да верува во таквите 
глупости? Или само чека да помине непогодава што се разви во катаклизма? Ама и 
да помине, што ќе остави зад себе? 
Но таа кутрата не е ни толку умна ниту е толку умешна да види дека будалаштините 
од тој тип веќе не палат никого. Ниту пак некој верува во тоа што таа има да каже. 
Впрочем, научивме веќе дека и таа, и другите, само следат партиски инструкции за 
врглање во лер, за вртење една те иста и до зла бога расипана плоча. Онаа на 
„главниот архитект―, кој по потреба се преоблекува и во музејски стручњак, па во 
издавач, па во актер ... во што ли не, се‘ друго освен да засука ракави и да се фати 
за некаква сериозна работа. Но, велат дека има време, ќе го биде и тоа, таму каде 
што оди! 
 
Послушно следејќи такви глупави примери и директорката на Филхармонијата ќе 
почнела да создава „нова ера во македонската музичка култура―1, само да им биде 
готов објектот што им го ветија уште пред цели шест-седум години. Ама тој, 
објектот, изгледа го градат баш онака, натенане, што би рекле, токму како за 
почеток на некаква нова ера. Или некој навечер им го разградува, за да посабајле 
почнат одново? Треба да проверат, зашто постојат и такви опции преку кои ќе се 
прикаже дека овде нон-стоп нешто се работи! Не знам зошто и навидум сериозни, 
прибрани луѓе следат налудничави примери. Тоа ли е клучот за (о)станување 
директор?  
Шегата на страна, но навистина станаа здодевни со тие психо флоскули дека токму 
тие, од бога дадени или паднати од Плутон сосе Хорхета, се долгоочекуваните 
преродбеници на македонската култура, на македонската писменост, на 
македонската музеологија, на македонската архитектура ... еве сега и на 
македонсакта музика. Се разбира, ги има и во другите области, како оној што мисли 
дека инсталира ново македонско здравство по пат убивајќи што ќе стигне, или оној 
двоецон во образованието излезени како од стрип, или ... Ама културата им е сепак 
омилена област, тука се ко риба во вода, особено „архитектот―. И промовирајќи по 
којзнае кој пат една те иста „едиција―, кутриот вели: „Се надевам дека ваквиот избор 
и ладното зимско време ќе бидат одлична комбинација многу од овие книги да 
се најдат во рацете на нашите читатели. Добрата книга може секој да го 
поведе на долги неистражени патувања, во некои други топли краишта, меѓу разни 
други народи, во разни други галаксии и секаде каде што човечкиот мозок преку 
книгата може да отпатува― - потенцира „главниот архитект― на промоцијата на уште 
една тура соѕвездија од непрочитани книги. А можеби тие читаат само кога студи, 
кога не знаат што друго да прават? Не можат да проектираат, не можат да одат на 
расхотки по градилиштата, па земи и читај кога тоа не си го правел на време. И ни 
открива што всушност тие очекуваат од книгата: да ги води на патувања не баре 
нема други превозни средства, да ги стопли кога им студи а луѓето измислиле толку 
различни извори на топлина, да ги запознава со други (во дваесет и првиот век?), та 
дури и да им овозможи интергалактички патувања! И тоа се главните правци кон 
кои, ете, нивниот патриотски мозок ги насочува!!! А за да тоа си го овозможат, ние 

                                            
1
 Ивана Настеска, МАЈА ЧАНАЧЕВИЌ: Ќе почнеме нова ера во македонскaта 

музичка култура, Telegraf.mk., 06.01.2016  
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треба да плаќаме за нивните младешки пропусти, сега „осмислени― како проекти од 
типот на „Ѕвезди на светската книжевност―? И зошто нивните родители не им 
овозможиле на време да прочитаат по некоја битна за детството книга, нешто од 
типот на Верн, Егзипери, Карл Мај, може и Бредбери ...? Што сме ние должни со 
наши пари да им ги пополнуваме дупките во образованието и воспитувањето? 
И кога некому во цивилизираниот свет би му објаснувале со што се бави Владата на 
Република Македонија сосе Министерството за (не)култура - дека тие се 
најголемите издавачи, најголемите откупџии на дела, најголемите градители ... - 
нема да ви верува. Ќе ве гледа со очигледна неверица, како да сте паднат од Марс, 
како лажго или нешто уште пострашно. Или можеби ќе поверува и ќе му се разјасни 
зошто Македонија е на ова дереџе, со такви „лидери―?  
Ама затоа, би ги корегирал „издавачот―, зашто ние сме имале луѓе „кои знаат да 
сонуваат, планираат, дејствуваат и да веруваат во она што го замислиле― (sic!). 
Океј, ама, прво, нам навистина не ни требаат луѓе кои сонуваат. Такви спанковци и 
ја доведоа државава до ова дно. Нека си дремат дома и нека сонуваат, а нас нека 
не остават раат да работиме. Второ, нивните планови ги видовме, ги 
почувствувавме на своја кожа. И доста ни е. Нека си планираат за нивните 
семејства. Трето, го видовме и дејствувањето. И од тоа ни е доста. Секаде каде што 
„дејствуваа― - укакаа, унередија, упропастија ... Нека си седат мирни, со жените и 
децата, или нека дејствуваат кај нив, меѓу нивните четири ѕида, нека заковаат некој 
клинец, нека подзачистат малку, нека одат на пазар. Такво дејствување им прилега, 
толку им стигаат способностите. И четврто, нека си веруваат во што сакаат, па и во 
Дедо Мраз или сонцето од Вергина, ама нас нека не остават со нашите верби. И 
нека ни се тргнат од сонцето! 
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Како никогаш до сега ... 
 
И уште еднаш: не знам што мислат луѓево со нивните празни флоскули за некакви 
нови почетоци, за поставување нови репери, за некаков имагинарен натпревар со 
минатото ... мислат ли дека сите во оваа држава се толку неуки, безмалу како нив, 
па не знаат да разликуваат сериозен од шарлатански пристап? И само нив ли ги 
чека(в)ме да дојдат и да не почестат со нивните идеи за некаков нов културен 
почеток? И зошто нов, што му фалеше на стариот, ќе ни објасни ли некој? Или токму 
барањето на ново е одраз на тоталното непознавање (и) на старото? 
Ама не, и тие и нивната подопашна булумента решиле да ни докажуваат колку се 
големи, колку се значајни, колку нивните (не)дела се важни за нас. И постојано се 
натпреваруваат со некои духови од минатото, кои изгледа ги жежат како жарчиња. 
„Како никогаш досега, македонското образование и културата се збогатуваат со 
трајни културни, уметнички и цивилизациски вредности, како никогаш досега, 
нашите граѓани се здобиваат со можноста да ги прошират своите сознанија за 
областите кои се нивен интерес, како никогаш досега, младите генерации добиваат 
непроценливо богатство од литература која е во функција на нивна едукација 
и надградба― - од петни жили се труди да не‘ убеди министерката за (не)култура на 
неколку последователни промоции на којзнае која по ред „славна― едиција, нејзина и 
на Владата. И можеби тој / таа кој/а и‘ го пишувал тоа навистина верува дека овие 
нешто прават. Ќе издадат пет книги, и оп - промоција. И тоа било „како никогаш до 
сега―, како во минатото да не се печателе книги, како сега библиотеките да ни се 
празни и само ги чекаат овие полуписмениве да ги наполнат со нивното ѓубре!  
 
Но формулата „како никогаш до сега― се покажа многу битна изминативе години, 
особено во културата. Зашто, изгледа, тука е најлесно да се лаже, да се 
манипулира, да се измислува. А впрочем, докажано, македончето и не е многу по 
културата. Можеш да го мафташ до сто и едно и назад.  
А кога ќе кажат „како никогаш до сега― овие првенствено мислат на непосредното 
минато, она во коешто на власт била опозицијата, која што демек ништо не правела 
за културата па сега тие се нашите нови преродобеници дојдени меѓу 
македончињата да сеат знаење и умеење. И да жнеат - профити! И јас верувам дека 
тие веруваат во тоа. Добро, барем некои, оние дибидус забеганите. Оние помалку 
забеганите гледаат да фатат ред во профитното одделение. Но, од друга страна, 
кога на битни државни позиции ќе се вгнездат незнајковци од актуелниот калибар, 
тие навистина мислат дека од нив почнува се‘. Луѓе кои никогаш не влегле во 
библиотека веројатно мислат дека во државата нема доволно книги па ред е нешто 
да се направи во таа насока. А впрочем може и добро да се заработи, барем така 
велат поупатените. Или, оној што цел живот не влегол во музеј и појма нема што и 
како има низ македонските музеи, сега гледа шанса да се покаже и на тој план 
односно да ни (по)каже дека тие и тука имаат што да кажат. Онака, патриотски. А 
кога веќе се гради музеј, добро е да се набута во него се‘ што ќе им падне на памет, 
се разбира ако музејот е доволно габаритен, како оној Музеј на македонскиот хорор. 
Ако не е доволно голем, односно ако го правел некој кој исто така во животот не 
влегол во музеј, ќе го направи тесен како вагон, како новион Археолошки музеј, ама 
пак во него ќе набута се‘ што намислил, згора и уште две други институции. И ќе се 
гордее со тоа! 
Затоа кога овие велат „како никогаш до сега― тие си веруваат во тие празни зборови. 
А и зошто не би кога нивната простотија и незнаење понатаму пропорционално се 
множи низ пресликаниот по нивна матрица државен апарат што потоа им доаѓа на 
културните фешти и им ракоплеска. Зошто да не кога културниот естаблишмент ви е 
целосно лоботомизиран, кога раководните кадри ви се партиски мамлази и достојни 
спаринг партнери во незнаењето и простотијата. Тогаш навистина се‘ изгледа 
прекрасно, „како никогаш до сега―, дури и Скопје им заличува на метропола! 
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Културата и (за жал) уметноста поставена на такви „темели― секогаш ќе вреска дека 
прави нешто невидено, нечуено, „како никогаш до сега―. Дури и оние болшевицине 
во 1945 година, (пре)задоени со советски идеолошки матрици, биле пообразовани, 
поначитани, попросветлени од оваа багра. 
 
Само во некаков таков контекст можете да ги разберете и зборовите на премиерот 
дека „Република Македонија во изминативе неколку години целосно се отвори за 
светската научна литература, а рафтовите во нашата држава станаа побогати за 
стотици нови книги од неколку капитални проекти―. А порано беше - што, затворена? 
И ги чекавме нив да ја отворат? А рафтовите во нашата држава беа празни? И овие 
ни го донесоа тоа што толку ни недостасуваше и не сме можеле без него да 
живееме? Па мислам, која и каква е оваа перверзија, и има ли во државава Друштво 
на писатели, Друштво на преведувачи, ПЕН или како ли им се вика тоа, па МАНУ ... 
има ли некоја фирма да гукне нешто по повод овие бесмислици? Или, ако ова е 
точно, нека го потврдат, па барем да знаеме дека сето она што се случувало во 
минатото, дека сите оние претходни генерации живееле и работеле во мрак, немале 
поим што и како се случувало во светот, во науката, во уметноста ...! 
А за да изгледаат поумно, по правило на таквите промоции водат по некој (при)учен 
да им го чува грбот, или да каже два три збора како потпора на нивните „како 
никогаш досега― флоскули. И (при)учениве се одзиваат. Не смеат да одбијат, 
(пре)платени се. И трљаат ли трљаат, и тие барабар со нив. И не помислуваат дека 
се понижуваат (и) себеси, зашто и тие се производ на тоа време кога рафтовите 
биле празни. Па како станаа доктори и професори, а немале од што да учат и од 
кого да научат? Ги немало Груевски и Канческа да им преведуваат и печатат книги, 
а овие станале научници?  
 
И факт е дека „како никогаш до сега― не сме имале ваква багра на власт. Македонија 
не познавала вакви полуписмени највисоки државни функционери, ваки тутулиња за 
министри, вакви тотално неписмени директори, вакви умислени типови кои 
всушност не знаат од носот подалеку. Не познавала ниту ваква „интелигенција―, 
така и толку послушна и секогаш подготвена да клекне пред власта. Како никогаш 
до сега формата не била тооолку поважна од содржината! А барем да е некоја 
форма. Но, по правило се‘ се сведува на фактот дека државата, системот, се 
имагинарни категории. Тие се само производ на луѓето, состојбите се само копија на 
нашиот менталитет и способности!   
 
 
Суспензија 
 
Еден од најчесто употребуваните поими особено во изминатата 2015 година - како 
да во претходните беше нешто поинаку - е поимот суспензија во неговото изворно 
значење на (времено) отстранување, замена, стопирање, задржување ... на нешто, 
кај нас вообичаено употребувано во смислата на замена на системските институции 
со партиски, во сите сегменти, на сите рамништа, хоризонтално и вертикално. 
Таквата деинсталација на безмалу цел еден легален општествен систем и неговата 
замена со партиски односно партократски и (во суштина) илегален механизам, е 
нешто што го гледа(в)ме во континуитет повеќе години, ама за тоа почна 
понагласено да се говори  релативно од неодамна. Како божем не гледа(в)ме што 
се случуваше, па моравме изворно да чуеме низ т.н. „бомби― на опозицијата. 
Впрочем, тоа ни е една од националните одлики: да не умееме да ги согледаме 
нештата, особено лошите, во нивниот зачеток, туку да чекаме истите да попримат 
катастрофални, дури катаклизмични размери па тогаш да ги вклучуваме сите можни 
аларми! Од друга страна, и таа суспензија трпеше дополнителни надсуспензии, 
односно тој нелегален партократски механизам во од беше надсуспендиран по 
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разни основи, некогаш преселен исклучиво во премиерскиот кабинет или, од пред 
некој месец, во неговиот мобилен телефон што функционира како влада во 
постојано заседание!  
Не можам да посочам конкретно во која / кои области прво се појави оваа суспензија 
и низ какви облици, но можам да сведочам дека културата секако беше меѓу првите. 
Впрочем, сите претходно спомнувани „епохални―, „извонредни―, „како никогаш до 
сега― (само)наречени проекти спроведувани особено од Владата на РМ, но и од 
Министерството за (не)култура, се типичен пример на суспензија на одделни 
институционални права и обврски односно нивно насилно, незаконско превземање 
од страна на спомнатите. Зашто, извинете ама која влада во светот, освен 
македонската, се разбира,  нема попаметна работа туку се бави со издавање на 
едикакви едиции, па нека се и најдобрите, најепохалните? Дали навистина 
издаваштвото од типот на некакви „соѕвездија― или „бисери― се токму тој приоритет 
со којшто треба да се занимава еден премиер на држава, во земја како Македонија? 
Или тука има нешто друго, смрдливо и малоумно, депласирано и детско, 
популистичко и политикантско, небулозно и шарлатанско ...? Впрочем, идентична е 
приказната и со сите други „ангажмани― на премиерот и на Владата околу 
историјата, археологијата, спомениците, музеите, фасадите итн. Просто човек да се 
запраша: знаат ли овие луѓе што всушност треба да работат, кои и какви се нивните 
надлежности, јасно и прецизно дефинирани низ Устав и закони? Или, поедноставно 
е да се бавиш со полесното - да продаваш магла и флоскули за трето дете? Секако, 
истото важи и за Министерството за (не)култура, кое не знаејќи што и како треба да 
прави во македонската култура се зафаќа со броење на проектите на институциите 
што ги финансира, со популистичко одземање на нивните надлежности само за да 
се прикаже некаква грижа и активност, со ретроградни идеи од типот на 
„национален уметник― или „амбасадор на културата― и слични будалаштини. 
Мислам, односно се кладам, еден од оние двесте (или колку се) тутмаци во тоа 
Министерство, на чело со министерката, појма немаат кои и какви се всушност 
надлежностите и делокругот на работа на едно сериозно министерство за култура 
во нормална, демократска држава! Зашто тоа што тие го прават - да бидат прост 
финансиски сервис на пари од буџетот до корисниците - може да го работи која и да 
е сметководителна фирма во градов, или државава. За тоа ама баш воопшто не е 
потребно толкаво Министерство со толкав бирократски апарат. И мислам дека тоа 
го знае и Владата. Е па зошто не ја изврши таа (можна и потребна) замена? 
 
Се разбира, вакво какво што е, ова Министерство за култура, како впрочем и 
безмалу сите други министерства во т.н. општествени дејности, е тотално 
непотребно, безмалу луксуз. Неговите сегашни „функции― се целосно и долгорочно 
заменливи. Но, тајната нишка на неговото постоење е токму во  потребата од 
суспензија односно трансформација на еден државен орган во партиска делотворна 
продолжена рака. Поточно, тоа Министерство односно оние неколкумина 
исполнители на врвот, мораа(т) да ја спроведат таа суспензија на способното со 
неспособното, слободоумното со партизираното, умното со глупавото, писменото со 
неписменото ... во македонската култура! Тоа беше / е‘ нивна основна и единствена 
задача!!! Впрочем, како што и сегашниве ликови седнале во нивните фотелји 
наместо некои поспособни и поподготвени за културните предизвици во оваа (во 
суштина) некултурна земја. Ваквата (партиска) суспензија на надлежностите и 
одговорностите на еден државен орган можат да спроведат само неуки, 
неодговорни и полуписмени поединци, подготвени беспоговорно да следат партиско 
штабни наредби за целосно упропастување на културата и уметноста на една земја. 
Оваа македонска состојба едноставно не може поинаку да се нарече!  
Од друга страна, паралелно со леснотијата на реализацијата на таквите (и слични) 
кадровски суспензии на умот и одговорностите во хиерархискиот врв  на културата - 
многумина велат дури дека тоа било неизбежно односно невозможно да се сопре (?) 



 

11 

 

- уште поедноставно одеше суспензијата на стручноста, професионалноста, 
знаењето, моралноста ... низ културната пирамида, во институциите (национални и 
локални), во целиот систем. И таа замена, таа кадровска кастрација одеше 
релативно брзо и „безболно― - како за кого, се разбира - до степенот кога во 
македонската (институционална) култура не останаа сериозни сили на евентуален 
отпор, на поинакво, слободоумно и професионално мислење и морално делување. 
Дури и во највисоките (културни и уметнички) институции на држава, оние од 
калибарот на МАНУ, Универзитетот, културните асоцијации итн. Морничаво, но и 
болно вистинито, звучат логорските асоцијации на Е. Михајлова и констатацијата 
дека „... добар дел од нашите ‘херои‘ на браникот на слободата (академици, 
професори, дејци, уредници) се во основа чуварите на Логорот―2! Суспендирањето 
на слободниот ум и неговата замена со подобни партиско клиентелистички и 
профитерски протуви беше македонската „Ноќ на долгите ножеви―. Кога се‘ што 
можеше да им биде пречка во варварскиот налет на сељачанава беше отстрането, 
во институциите можеа да инсталираат свои „експерти― кои хорски акламативно  ќе 
ги спроведуваат малоумните „проекти― на врхушката. 
Тогаш, веќе, можеше да почне планираниот пуч, што потоа лесно и ефикасно 
доведе до оваа денешна лиферација на празноглави флоскули за некаков културен 
напредок, за некаква грижа на државата за културата, за заложби „како никогаш до 
сега―, итн. Зашто, за тие кои ги слушаа седнати во првите редови, тоа навистина и 
беа „како никогаш до сега― зафати. Само во една вака суспендирана и 
лоботомизирана култура можат овие да промовираат едикакви едиции и „проекти―, 
да градат „музеи― како железнички вагони или налудничави конгломерати од типот 
на Музејот на македонскиот хорор (којшто, патем, веќе почна да се распаѓа!), да 
градат една филхармонија седум години небаре е кула ни на небо ни на земја, да 
подигаат бронзени грдосии на минорни ликови ...    
   
 
Процедури 
 
Паралелно со целосната некомпетентност, незнаењето и неспособноста во коишто 
имавме доволно време да се увериме низ годиниве, а коишто всушност станаа 
заштитен знак на булументава на власт и нивните подопашни клиенти, евидентна 
беше и неподготвеноста за соочување со јавноста, особено стручната, но и 
политичката, (не само) околу смерниците на развојот на државата, туку и за 
одделни стратегии, капитални и други важни проекти. Иако, за право, овие не ги 
интересираше ни развој ни бутур, ама добро глумеа. Попрво, би рекол, на дело се 
покажа стравот токму од дебата, политичка и секаква друга, несигурноста во 
сопствените одлуки, бегањето од квалификувана расправа, особено стручна, за 
сите витални прашања што ја тангираат оваа држава. Основната грижа на 
врхушката беше токму спротивното - избегнувањето на директното соочување со 
јавноста, комуникација преку наредби, соопштенија и видео „презентации―, се‘ со 
намера да се елиминираат незгодни политички и стручни прашања, коментари, 
критики. Мислеа дека така ќе ја сокријат глупоста и неспособноста, а всушност само 
ги потенцираа! 
Токму во таква насока, и според истиот манир, се одвиваше и од почетокот 
востановената пракса за, според Гошев, „заобиколување― на задолжителните 
процедури. Вангелов пак смета дека таквите пориви биле раководени од „... 
потребата да се избегнат бирократските лавиринти―, кои пак „... по обичај, 
обесхрабруваат носители на мега-проекти и, на тој начин, стануваат не само 

                                            
2
 Елена Михајлова, Фатени во матрицата на логорот, „Слободен печат―, 9-

10.01.2016  
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потенцијална, туку и реална закана за нивната реализација―3. Се разбира дека за 
нашиве тутмаци тоа воопшто не претставуваше обесхрабрување, напротив, тие 
одвај чекаа насилно да ги елиминираат сите од порано демократски поставени 
„пречки― токму заради такви тутмаци. И тоа им поаѓа(ше) од рака, од најбанални до 
најсложени (и најскапи!) нешта. За нив процедурата беше ламја со сто опасни глави, 
па претпочитаа истата да ја остават заклучена во некоја попатна пештера отколку 
да им пречи во реализацијата на замислите.  
Се разбира дека тоа нема(ше) врска ни со демократија, ни со систем ниту со закони 
- што вели Вангелов, процедурата е „синоним за демократија затоа што: имаш 
процедура, имаш демократија; газиш, заобиколуваш процедура, имаш диктатура! - 
ама тоа овие отворено го демонстрираа, секако подржани од медиумските 
мегафони и останатите бараби што нон-стоп ја ширеа лагата за величенственоста 
на нивните „проекти―! 
 
 
 
 

 
 

                                            
3
 Атанас Вангелов, Виното власт, Плусинфо, 05 јануари 2016   
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Впрочем, кога така им помина самонаречениот проект „Скопје 2014―, се‘ друго беше 
полесно. Само тој „проект― прекрши едно чудо процедури, закони, дури и Устав, така 
што само тој е апсолутно доволен / парадигматичен за некои идни проучувања на 
начинот и методите на заобиколувањето на демократски донесените постапки. И 
кога тоа им помина, потоа поминуваше - се‘! Од системот не остана ни „с―, од 
процедурите ни „п―. И бидејќи „Скопје 2014― беше превасходно (не)културен проект - 
не само по содржината туку и по средствата вложени од културниот буџет - тој е 
парадигматичен и за останатите зафати во македонската култура во изминативе 
години. Инаку, во некои нормални времиња, со нормални политичари и преку 
нормални процедури, ниту на сон во Скопје ќе се инсталираше ваков хаос од 
стиропорни зданија, ретардирана или ретроградна „уметност― и сето она што денес 
го придружува овој страобален провинцијализам и невкус. Уште помалку пак, низ 
стручни и објективни постапки, во Скопје ќе градеа такви полуписмени архитекти од 
профилот на оној во чии што „објекти― глумици паѓаат низ врати што водат во 
провалии, или оној кој сместува археолошки музеј и државен архив на пет метри од 
луда река ... итн., а богами не ќе можеа да се изживуваат со нивните кич-лудории ни 
„уметници― од типот на коцкестине или рахитичнине лавови, или онаа серија на 
македонски војводи во стилот на каубојци од Дивиот Исток, неодминливите стрип 
фигури на Ацета и татко му како си отпоздравуваат преку реката, оној 
„авангардистон― со малоумните фашистички копиии во улога на незнаен јунак и др. 
Или можеби некој сака да не‘ убеди дека она т.н. интернет гласање за сегашниот 
изглед на „белата шампита― беше - процедура?! Или дека оние шапшали што седеа 
во конкурсните комисии на Општина центар следеа процедури? 
И кога такви нешта ќе ги поминат „културните процедури―, па уште и 
здраворазумските граници, тогаш во таа држава не останува веќе ништо од 
културата и уметноста. Затоа, впрочем, така поминуваа(т) и сите други „процедури― - 
конкурси вакви и онакви, селекции, избори и слични будалаштини - во македонската 
култура спроведувани од Министерството ни за (не)култура, затоа на сите списоци 
гледа(в)ме едни те исти имиња, затоа и државните награди во културата ги 
добиваа(т) (според „процедура―, се разбира) имиња кои ништо не значеле / значат 
за македонската култура ... Тие се таргетирани процедури, со однапред познати 
имиња и презимиња, избрани од страна на „стручњаци― со непознати имиња и 
презимиња! Се‘ е тука фиктивно, па затоа и имаме фиктивна, невидлива, 
непрепознатлива  култура и уметност.  
 
 
Инвалидизирана култура 
 
Ако е вистина, а вистина е, дека овие, како што вели Фрчковски, ни оставаат (благо 
речено) инвалидизирана држава, тогаш тоа е најевидентно токму во културата, 
образованието и науката. (Политиката и демократијата ни се одамна во количка!). 
Зашто, мислам, дека инвалидитетот прво удри таму, како во „најмеки―, најнеотпорни 
на притисоци сегменти, па потоа како епидемија се ширеше и низ другите области. 
Зошто? Зашто културата (и образованието, и науката) по правило се најлесно 
ранливи, особено фрагилни, пропулзивни за разноразни шизофрени егзибиции што 
ја тестираат нивната издржливост. Која се‘ будала не „помина― низ нив оставајќи 
своја „трага― со мрсните прсти! Македонската култура особено, во принцип, е лесно 
ранлива, да не речам кршлива, не само заради нејзината некохерентност, 
релативна нестабилност и се‘ уште прилично кусата (современа) историја. Иако 
вековните перипетии низ коишто, присилно, поминувал македонскиот културен дух 
требало да го направат посилен, поимун на насилијата и инвазивните пробои од 
различна провениенција, тоа изгледа не се случило. Ранливиот дух кај нас, се чини, 
е - константа! Особено во изминативе години, македонската култура покажа дека не 
е имуна на ломови, на лаги, на измами, на празни зборови / ветувања ... Но тоа не е 
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само македонски случај, се разбира, иако барем на балканиве ние потврдуваме 
дека (и) во тоа сме на врвот. Србија не е нешто многу подобра во овој поглед, ама 
сепак емитира(ше) сериозни знаци на отпор, на протест, на „подземно― делување ... 
 
Несомнено е дека потенцијалната склоност кон инвалидитет, како и кај физикусот, 
се должи на слабата структура на скелетот како целина, а потоа и на некои од 
виталните поврзувачки „линии―, па на малите но битни „зглобови― што ја 
раздвижуваат целината итн.  
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Ако културата ја посматраме како (навидум) компактен физикус, тогаш  нејзините 
институции би биле таа носечка скелетна структура врз која што почиваат, или се 
врзуваат, сите останати сегменти. Затоа таа структура, тој конгломерат од различни 
а сепак сродни и поврзани делови е толку битна за вкупниот изглед на телото на 
културата, неговата исправеност, функционалност, подвижност итн. И издржливост, 
се разбира. На секакви потенцијални ломови што водат кон евентуален 
инвалидитет. И затоа, впрочем, нападот врз нејзините институции беше атак токму 
врз костурот на македонската култура. Комплетното поништување на сите 
професионални, стручни и слободномислечки елементи во институциите значеше 
почеток на нивниот крај, тенденција кон целосна атрофија на нивните (не само 
витални) функции. Што впрочем го живееме денес. Кон таквиот развој на настаните 
придонесе милитантната инсталација на партиски мутанти и послушници без какви 
и да се‘ допирни точки со културата, (рако)водени од полуписмени баби и тетки, 
стрини и чичковци на актуелнава врхушка, или некоја од оние подопшани продадени 
души седнати во директорските места. Тие црни анти-тела ги разоруваа 
институциите од внатре, директно предизвикувајќи целосен колапс на културниот 
организам. 
  
Паралелно со атрофијата на институциите, втората насока кон инвалидизирањето 
на културата се движеше кон окупација на професионалните здруженија / 
асоцијации во областа на културата како можен контра баланс и битен сегмент во 
културниот крвоток. Во изминатиот период на видело излегоа сите прикриени 
гадинки, залегнати со години во еснафските здруженија, партиски војници или 
властелински послушници кои требаа да го следат малоумнуот курс на варварите и 
да помагаат „од страна― во нивните идеи за превземањето и рушењето на 
децениските текови на македонската култура и уметност. И овие ја изиграа својата 
(и нивната) игра, сместувајќи се не само како „водачи― на еснафите туку и како 
„експерти― во сите можни комисии и тела на власта, особено во Министерството за 
(не)култура, подривајќи секоја конструктивна иницијатива и проект, отстранувајќи се‘ 
што не смрдеше на измамите на власта! Наградите им не беа мали, и не само во 
форма на „заслужени― хонорари, туку и присуство на разноразни „стручни― собири, 
претставувајќи една целосно искривена слика за македонската култура. 
 
И кога ќе ги инвалидизирате носечките столбови во една област, преостанува да се 
справите со останатите „слободни― механизми, поситни „зглобчиња― и „шрафчиња― 
што добиваат смисла само во функцијата на целата машинерија. Отсуството на 
синхронизација во целиот организам значеше колапс и на овие делови. 
Некорумпираните интелектуалци, слободномислечките професионалци, моралните 
и чесни културни работници можат да водат лични битки, но тие се (нај)често 
однапред осудени на пропаст. Ним им е потребна силата на машинеријата, на 
заедницата, на професијата, на правдата ... за да бидат ефикасни и, кога треба, 
убиствени. Со години немаа таква потпора во поширокото (не само) политичко 
опкружување каква што имаат последнава година. Не сум сигурен дека 
(политичката) опозиција и денес има големо разбирање за веќе очебијниот 
инвалидитет на македонската култура, иако од неа добива можеби мали но значајни 
поддршки. А за возврат (нај)често не дава ништо, или дава многу малку! 
Но, културата, особено уметноста, во нормално време, ниту треба да се потпира на 
политиката, барем не на онаа за која што вообичаено говориме со израз на гадење 
на лицето, онаа што секојдневно ја гледаме низ мегафонските медиуми на власта. 
Но ова не е нормално време, веќе одамна. Затоа, на културата (ќе) и‘ треба 
недвосмислена и јасна поддршка од политиката во идните расчистувања на 
состојбите и кревањето на инвалидот на (колку-толку) здрави нозе! 
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„Културни“ злосторства 
 
Ненормалното време во коешто живееме, време во коешто полуписмениве бараби и 
шизофрени политиканти ја инвалидизираа(т) македонската култура до 
непрепознатливост, безпоговорно ќе биде иден предизвик за сеопфатни 
проучувања, но и императив за итна културна реставрација. Како впрочем и за 
вкупната општествена, демократска обнова на вредностите и принципите, така 
драстично (по)газени изминативе години од наездата на варварскиве хорди. Но, 
паралелно со „надворешното― чистење на општеството, културата ќе мора да 
иницира фаза на внатрешно самопрочистување, на диференцијација - колку тоа да 
звучи тврдо или ретроградно, на луфтирање не само на институциите туку и на сите 
придружни сегменти битни за непречено функционирање на културниот организам.  
Во таа насока битна е првичната диференцијација на, според мене, активни 
злосторства / злосторници и злостори на молчењето / нечинењето. Или, ако сакате, 
на чинители и помагачи, на злосторници и соучесници, на егзекутори и посматрачи. 
За многумина, првата категорија е побитна. Не сум сигурен дека е така, јас ги 
гледам подеднакво важни. Или, дури, ако ја нема(ше) втората, ќе ја нема(ше) ни 
првата категорија. Или – се лажам: да го немаше првото, ќе го немаше и второто? А 
сепак, да го немаше оној „(...)  калкулантски однос (...) рамнодушен кон ‘состојбите‘ 
во нашата земја кои ја доведоа до раб на пропаста― (А. Вангелов, Нашиот 
менталитет I), денес ќе говоревме ли на оваа тема? Веројатно – да, зашто 
ригидноста, тренираното насилие, простотијата и безобразлукот на овие не ќе се 
повлечеа до крај пред евентуалниот (интелектуален) отпор, ама сигурно сето ова ќе 
имаше поинакви димензии и лик. 
 
Но, тоа се приказни од типот „што би било кога би било― односно што ќе беше да 
беше поинаку. Она што (прет)стои пред македонската култура како иманентна 
обврска, е да си го „обели образот―, самата, од внатре. Ако не може, ако не умее, не 
заслужува ни да постои. Односно, го заслужила сето ова што и‘ се случува(ше).  
Немам дилеми дека тој процес е мачен сам по себе, но неопходен, дека таквите 
диференцијации заличуваат на некои тешки (и за културата) времиња, ама и ова е 
такво време, „несоопштиво―, што би рекла претходно спомнатата Е. Михајлова, што 
„со природата на својот ужас (...) му пркоси на јазикот―! Зашто, всушност, се‘ 
понеискажливо, понеопишливо станува македонското секојдневие, вклучувајќи го 
(особено) и културното. Само ретки мајстори на зборот успеваат да ги доловат сите 
„финеси―, како впрочем и за другите историски слични периоди, не само кај нас. 
Дури и по дефиниција неверните странци полека ги согледуваат димензиите и 
„раскошот― на македонското (не)културно дивеење во изминативе десетина години. 
Или, можеби, има право Вангелов кога ова време го нарекува „нео-македонизам― 
како антипод на „асномскиот македонизам―? Не знам, или сепак, посоодветна е 
почесто употребуваната формулација „груевизам―, зашто ги „врзува― состојбите 
токму со конкретниот причинител, со изворот на целиов македонски јад и горчина?   
 
Но, времето на (само) опишувањето на состојбите, колку и да е тоа полезно, треба 
да заврши. Доста беа кукумјавчења и поплаки. На самопрочистувањето на 
културата треба да и‘ се помогне со факти и со податоци. Треба да се нотираат, 
колку што се може, сите културни злосторства на овој режим, по области, и 
поединечно, до детал. Ако тоа никој до денес не го правел – во што се сомневам, 
белки не сме толку депримирани – крајно време е да се започне. И, што се вели 
народски, секој во својот двор! Нам неизоставно ни треба „бела книга― за културните 
злосторства на оваа булумента, документ што ќе остане за идните генерации кои, 
инаку, ќе се чудат на наследството што им го оставаме. Некои злосторства се 
видливи, особено материјалните, но остануваат и оние нематеријалните, духовните, 
што треба да се објават и обзнанат на светлината на новиот ден. Да се покаже со 
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прст, јасно и гласно, на сите оние црни петна што ги оставаат овие културтрегери и 
нивните „политики―, да се посочат, по име и презиме, носителите на идеолошките 
хајки во културата, да се легитимираат составувачите на „црните списоци―, 
инспираторите но и на „редарите― во културните редови. Командната одговорност 
не смее да се запостави, ама ни сите оние „капо―-и што и денес шетаат со стапот во 
рака по културната сцена! 
 
Оттука, можеби, Македонија повторно ќе спадне на некои 400 интелектуалци – 
податок од Крсте Црвенковски што често го спомнувам – колку што ги имало во не 
така далечната 1945 година. Па што? Како што излегле тогаш на крај, ќе се излезе и 
сега. Или, што ако сега ги имаме, можеби, 40. 000 илјади, кога од нив немаме ама 
баш никаква полза, кога, всушност, имаме само интелектуално слепа и глува орда 
подопашни послушници? Што ќе и‘ се тие на една држава, па нека е и Македонија? 
Или таа Македонија е вечно осудена да ја јаваат токму такви празноглави и 
безрбетни суштества? 
И каква полза, имено -  пак ќе ги спомнам  - имаме ние од една МАНУ, од толку 
еснафски друштва и асоцијации, од толку институции и интелектуалци (секоја чест 
на ретките исклучоци!), ако тие не можат да се изборат за една нормална, 
пристојна, демократска, европски ориентирана култура во една нормална, 
пристојна, демократска, европски интегрирана држава? И затоа, сигурно, 
Попсимонова потсетува: „(...) почитувани интелектуалци, професори, академици, 
писатели, филозофи, социолози, политколози, поети, односно сите вие кои треба да 
претставувате СОВЕСТ на едно општество, а сега нигде ве нема, мора да си ја 
понесете сопствената одговорност. Простете, ама вашето молчење е поддршка на 
злото наречено груевизам. И соучесништво во истото―. И соучесништвото мора да 
се казни!  
Ако македонската култура самата не си го расчисти патот кон иднината, никој тоа 
нема да го направи за неа. А и не треба. Ако тоа треба да го направат 
политичарите, или г-ѓа Катица – која секако ќе го има последниот збор – тогаш оваа 
држава и не заслужува подобра култура. Ако повторно почнеме со братското 
помирување, па со колегијалности, па со критичната маса ... подобро и да не 
почнуваме.       
Белки ќе успееме. Иако – ме јаде јанѕа: а зарем сето ова не можеше да се направи 
и порано? 
 
 
После нив ни пиреј 
 
Неколкумина ме прашаа на кои „културни― злосторства мислам. Многу се, би 
требало сериозно време и простор за опишување. А мислам и дека низ годиниве 
многу пати сум пишувал прилично конкретно. Но, сега, еве едно „тазе― сведоштво од 
еден македонски уметник, Ранко Дакиќ, одамна на „привремена― работа во Берлин: 
„Пред неколку дена се вратив од подрумот балкански. Бев во Национална Галерија, 
жените пред влезот шмркаат кафе и пушат, зјапаат во мене како во изгубен 
германец, влегувам и ја гледам диверзијата врз Томо Шијак распнат на зидовите без 
осветлување и без греење, на излегување ме прашува ‘една‘ со кљунот, строго: да 
не ви треба нешто господине―, ќутам, ги листам каталозите, ... пак се јави кљунот 
„каталозите се плаќаат господине―, мислам дали да го вадам кубурот, молкум 
излегувам, а кљунот ме следи, зјапа у мене, зјапаат и другите кљунови што шмркаат 
кафе и пијат тутун, ‘догледање‘ реков и тргам накај Камени мост, си мумлам ... leck 
mich auf Asch, би ве пратил на курс за љубезност, па на практикум пред селска 
кооперација таму да шмркате кафе и тутун―! Јасно?    
Не знам дали Ранко отишол и до „Мала станица―, на пример, за да види уште еден 
нагледен егземплар на злосторствата во континуитет на (не)културнава сељачаана, 
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да види како нивните пулени успеаа, за само неколку години, од репрезентативен 
изложбен објект да направат смрдлива гробница на (не)културата! Да се јавеше 
Ранко, ќе го прошетав и до Чифте амам па да види на кое дереџе ги донесоа и 
спомениците на културата од тој тип, божем заштитени од државата. Тие што 
требаа да ги штитат завршуваат во затвори заради криминал, како славниот ни 
Паско, а овој новиов ЕвоАдам(с) заработува кривични пријави! 
 
Впрочем, ни тоа не е некоја новост. И само една кратка посета низ скопските 
(не)културни институции може секому „во живо― да му ги предочи доказите за 
децениското урнисување на македонската култура и уметност, и физички и духовно. 
Просто е неверојатно како се‘ што ќе допрат - уништуваат. По нив ни пиреј не расте! 
Не дека оние претходнине, оние од 1998 до 2002 на чело со Бугарон и неговите 
пуленчиња од форматот на Ганка и Димитров беа поарни, ама беа некако 
поприбрани. Барем во уништувањето. Овие бре брате ништат се‘ пред себе. Како да 
се на таква задача! А можеби и се? Зашто кој друг, ако не е со таква „мисија―, така 
би се однесувал со културата и уметноста на сопствената држава? 
Жално - саркастичното сведоштво на Дакиќ е само едно од последните, посочува на 
(пред се‘) тажната и непристојна атмосфера во македонските (некогаш елитни) 
културни институции. А таа атмосфера на пораз, на духовна беда, на незнаење и 
непрофесионалност трае веќе цела деценија.  
Оној кој сака да ги види злосторствата на оваа сељачана нека помине преку 
модернистичкиот мост „Гоце Делчев― и нека ја загледа неговата инсталирана 
„барокна― ограда премачкана со боја за ќунци! И нека ги загледа оние рахитични 
лавови со големи глави - зашто лавот не бил лав ако нема голема глава, како што 
на времето не‘ просветли „уметникот―  - а потоа и „релјефите― на постаментите. 
Особено оние под газовите на лавовите! Или нека се загледа во оние другине, 
подеднакво идиотски лавови ала лего коцки, па нека помисли за дострелите на 
македонската култура и уметност во изминатава деценија! 
Или, нека се наврати повторно на еден мост, оној кај славнион стиропорен ќумез 
што го нарекоа „Палата Сарафов―, или така некако, и нека ја загледа и таа ограда. 
Просто тежи од кич, од невкус, од незнаење ... ќе го урне мостот, или самиот ќе 
падне, од срам. 
 
Инаку, Ранко е наш човек, од овие простори, па можеби и ќе замижи на едно око, 
иако, богами, со двете е одамна навикнат на германски однос кон културата и 
уметноста, однос на почит, на грижа, на ред и естетика. Ама другите странци нема 
да замижат. Напротив! И не еден директно се пожалил дека доаѓа во Даут пашиниот 
амам да ја види постојаната Поставка на националната ликовна уметност 14 - 20 век 
но, прво, или не може да го најде објектот (зашто со години е сокриен со тенекиени 
огради), билбордот пред објектот е компелтно уништен, а внатре гледа нешто 
сосема друго (како катастрофава наречена Томо Шијак, на пример!). Или овие 
мислат дека странците доаѓаат да им ги гледаат оние грозотиите низ центарот на 
Скопје?  
И немав намера да го спомнувам „Скопје 2014― зашто ми е преку глава ама, 
повторно, главниот „архитект― ме влече за јазик. Пуштајќи една катна гаража, 
мудрува како „Единствено нешто по што беше познат Скопје беше Камениот мост, 
Старата чаршија и Скопското кале кои потекнуваат од време турско или далеку 
поред тоа―, ама сега дојде тој и ни го „модернизира― градот! Какви шарлатани, со 
празни зборови!!!     
Единствено е точно дека, можеби, многу нешта ќе ги мериме токму според нив, 
односно пред нив и после нив. Ама по лошо, по катастрофално лошо, по невидено 
незнаење и неумеење, грабеж и пустош (и) во културата! 
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Уште малку злосторства 
 
На овие очигледно им е малку. Сакаат да си ја дополнат листата (во случајов) на 
културните злосторства, да си ги збогатат лоповските биографии со уште некој 
скандал. Малку им беа и сите „фаланги― и кражби на културното наследство, 
неговото разнесување низ светот, онаа безочна пљачка на векот во Музејот на 
Македонија ... еве сега ќе го продаваат и т.н. Офицерски дом во Битола односно, 
како што стои во нивниот Список на заштитени добра (состојба до 31.12.2012): 
Битола, бр.52 Објект Дом на ЈНА, ул. „Маршал Тито― бр.147! Што ќе рече - споменик 
на културата, изграден на почетокот на минатиот век, (некои го нарекуваат „бисер на 
Битола―), заштитен со закон. Со нивни закон, што тие го донеле! Ама им притребале 
пари, па законот веќе не произведува правни дејствија? 
И џабе што „стручњациве― и „патриотиве― пишувале ли, пишувале колку тие го ценат 
и го сакаат културното наследство. Те дека „Културното наследство е темелна 
вредност на Република Македонија што се заштитува во секакви околности―, па дека 
„Заштитата на културното наследство е од јавен интерес и се остварува 
задолжително на целата територија на Република Македонија―, и дека „Културното 
наследство се заштитува според неговите вредности, значење и степен на 
загрозеност, без оглед на времето, местото и начинот на создавањето или кој го 
создал и во чија сопственост или владение се наоѓа, како и без оглед дали е од 
световен или религиозен карактер и на која конфесија припаѓа или дали е 
регистрирано― (чл. 5 од Законот за заштита на културното наследство! Сето тоа 
важи за други, а за барабиве тоа е само мртво слово на тоалет хартија. 
И како никој друг освен општинската организација на СДСМ Битола, невладината 
организација „Уфук― и една политичка партија на Турците во Македонија да не е 
загрижен за тоа? А и зошто би биле, не е нивен имот, нели? Нека продава државата 
што сака и како сака!? 
 
Впрочем, истото беше пред некоја година и за еднакво големото скопско  
злосторство – стиропорното преоблекување на ремек делото на модернистичката 
архитектура на Муличковски, познато како зграда на ЦК! Го збришаа дури кажеш 
„пиксла―. И тоа имаше третман на споменик на културата како дел од Урбана целина 
„Централно градско подрачје I―! И тогаш, освен малкумина навистина посветени, 
никој немаше што да каже, како и сега?! Ајде, некој ќе рече, ова во Битола е, демек, 
турски објект, па подоцна Офицерски дом на „омразената― ЈНА, па не-знам-што. Ама 
објектот во Скопје? И никој од современиве историчари на уметноста барем глас да 
пуштеше? Читам, „професорон― кој така верно им служи сиве години на оваа багра, 
многу се потресол од смртта на Дејвид Боуви и, ете, му посветил некакви „цртежи― и 
текст. И „Слободен печат― побрза да му го објави, зашто ќе бевме посиромашни без 
него! Ама за се‘ друго „стручњаков― глас нема да пушти. Можеби и Боуви беше кај 
нас заштитен со закон, а да не сме знаеле? 
 
Иако, мислам, дека на времето и во случајот со злосторството врз објектот на 
Илинденска бб во Скопје посочив на одредбите од Законот за заштита на 
културното наследство – а тој објект дефинитивно беше културно наследство 
заштитено со закон – од тоа немаше никаква полза. Никој не покрена никаква 
постапка. Можеби битолчани ќе бидат поагилни зашто на располагање им стои чл. 5 
т. 3 каде се вели дека „Со евидентирање, прогласување или друг начин на ставање 
под заштита, регистрирање и означување на културното наследство според 
одредбите на овој закон не може да се промени видот на сопственоста, ниту 
неговиот сопственик―. Објектот во Битола, т.н. Офицерски дом, е евидентиран, 
прогласен, регистриран и ставен под заштита! Што ќе рече дека, според словото на 
законот, не може да го менува видот на сопственоста ниту сопственикот!!! Освен, се 
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разбира, ако хохштаплериве не решат поинаку, нели? Или оној ЕвоАдам(с) ќе 
измисли некое ново толкување?        
И како што се‘ друго им помина, ќе им помине и ова? Не, изгледа нема, зашто 
Офицерскиот дом во Битола, веројатно, ќе го користат како џокер во изборите. 
Демек - ќе ја почитувале волјата на народот, вели „лидеро―! Сега им е устата полна 
народ. Ама кога носеле одлука на седница на истата Влада не ги интересирал 
народот? Што Влада ќе беше ова, со вакви празноглави зборови? 
И како во времето на приплескувањено на „белана шампита― не се погодија некакви 
избори. Можеби ќе се откажеа и од тоа злосторство? Иако се сомневам. Во Скопје 
во тоа време сите молчеа како сомови. Особено архитектите, уметниците, 
историчарите на уметноста, критичарите ...! А баграва тоа го прочита уште уште во 
2007 година - дека ова веќе „смачкано племе― можеш и дополнително да го мачкаш 
како сакаш, долж и попреку. И никој нема да писне. 
Она што во културни, цивилизирани земји се смета за сериозно злосторство (не 
само) врз културното наследство, овде глатко поминува. На сељачанава и‘ е 
побитен Дејвид Боуви, се разбира!   
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Реставрација 
 
Македонската култура и уметност немаат друга татковина. Тие можат и треба  да 
бидат регионално и европски интегрирани и глобално позиционирани, ама нивна 
автохтона почва била и ќе остане оваа држава. Затоа, не би требало да им биде 
сеедно - како што беше - што и како се случува во / со неа. И vice versa, како што не 
би требало на државата да и‘ биде сеедно што и како се случува во / со нејзината 
култура и уметност. Како што е денес, и како што беше вчера и десет години 
наназад, кога државава, буквално, „ја заболе― што и како се случува во културата и 
уметноста, кои ретроградни процеси се одвиваат, какви се‘ тутурутки и шапшали се 
множат на културната и творечката сцена, паунесто глумејќи државни уметнички 
величини! Дури, во најголема мера, токму државата ги поттикнуваше овие 
медиокритетски процеси инсталирајќи свои малоумни возљубеници на раководни 
позиции долж и попреку македонската култура и уметност. И не само тоа, туку ги 
прогласуваше и за локални великани, ги наградуваше, радодајно им ги отвораше 
трезорите каде што овие ги полнеа бисагите, ги шеташе низ белиот свет не гледајќи 
дека освен срам назад не носат ништо друго!  
Но тоа беше - таа држава! Новата држава, ако ја биде, се разбира, ќе мора сериозно 
да пристапи кон културна реставрација, буквално од првата буква на азбуката. 
Зашто, урнисано е се‘, безмалу до темел. Иако Македонија никогаш не била 
особено културна земја (во широката лепеза на тоа значење!), а за што по правило 
сме наоѓале оправдувања во историските (не)прилики, сепак, низ изминатите 
седумдесетина години успеа да допре еден висок степен на културна свест, 
посакуван развој дури мерлив и споредлив во регионални рамки. За жал, од тоа 
ништо не остана, или остана само малку. Малку дух и малку волја, можеби. И 
малкумина подготвени да се зафатат со работа! 
 
Прашање е дали тоа е доволно за целосна обнова. За почеток - да, зашто и нема 
друг избор. Што е, тука е. За понатаму - не знам. Ќе се види колку и (по)младите се 
подготвени за уште еден почеток. Зашто ние нон-стоп како да почнуваме од нула. И 
потоа се враќаме кон нулата. Овој пат би требало да биде поинаку. Ако воопшто го 
биде! 
Како и да е, не е едноставно да се крева буквално од пепел цела една култура. 
Објективно, можеби не знаеме што и како се случува(ло) низ сите  македонски 
институции зашто, практично, глас не им се слуш(н)а, како и да не постојат, но ако 
се цени според оние „поголемите―, „поважните―, состојбите се катастрофални. Не 
само во материјална туку и во секоја друга смисла. Зашто данокот на 
непрофесионалноста и неморалот, на расипништвото и криминалот (и) во културата 
го плаќаат токму институциите. Понатаму, фаворизирањето на неколкуте 
миленичиња на власта - шизофрени (не)дела на „големиот архитект― - јаде(ше) 
најголем дел од културниот буџет. За другите остануваа трошки, ако воопшто нешто 
остануваше. Идната обнова ќе мора по список да ги бара сите ќилими и апарати, 
други движни и помалку движни предмети, сета непотребна роба купувана или 
увезувана според нечиј простачки ќеф, ќе мора да ги отвора сите архиви и депои и 
да се соочува со злосторствата, по азбучен ред. Голем дел од објектите, дури и 
„национални―, заличуваат на сенишни, напуштени места. Ако некој не верува, нека 
прошета до „Мала станица―! Некои други се во уште полоша состојба! Кадровската 
структура пак е на рамништето на „Македонски шуми―. И метафорички и фактички! 
Ништо подобра не е состојбата ни во Министерството за (не)култура. И од таму, 
впрочем, треба да тргне и возот на реставрацијата. Прво персоналната, па секоја 
друга, со ред. И таа реставрација мора да биде темелна, без пардон, без киксеви.  
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Македонската култура мора прво да се расшрафи, демонтира целосно, да се 
исчисти од наталоженото „патриотско― и „националистичко― ѓубре и нивната празна 
фразеологија, па потоа одново да се монтира.  
Едно чудо институции, особено новиве миленичиња на власта, просто плачат да 
бидат замандалени. И како концепт, и како реализација, и како програма, и како 
кадровски решенија! Тоа се само огромни машини за голтање пари и ништо друго. 
Не произведуваат ништо, освен срам, глупост и празни зборови! Споменици на една 
мегаломанска (не)културна свест. Добро би било паралелно да се подзатвори и 
некој од нивните (не само) идејни креатори, но тоа би била работа на г-ѓа Јанева, 
која би морала (час побргу) да вработи и еден спец-обвинител верзиран во културни 
злосторства.  
Новата културна реставрација би подразбирала и ослободување од сите 
напластени административни небулози, омилени на „патриотиве― а изразени низ 
формата на стратегии и тактики, закони и насоки, практики „политики― ... Сето тоа 
може ѓутуре да оди во ѓубре, дури и без второ гледање зашто, гарантирано, просто 
вреска од идиотштина. Таква судбина мора да доживеат и едно чудо профитерски 
фирми и фирмичиња, некои маскирани и како самонаречени невладини 
организации, што беа закачени на цицката на Министерството за (не)култура толку 
години со ред. Но со нив, прво, би требало да се позабави некој од тимот на г-ѓа 
Јанева. Има зошто! 
Веќе тие први чекори би создале поповолна културна клима, нова благопријатна 
атмосфера за толку неопходен нов културен подем. И понатаму, политиката - 
новата македонска демократска политика - може многу да и‘ помогне на идната 
реставрација на македонската култура. Но може многу и да одмогне. Зависи од 
многу фактори, а пред се‘ од подготвеноста на политиката да и‘ отстапи место на 
стручноста и професионалноста во оваа област.  
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НПЛ 
 

 
Неодамна прочитав фантастична, како за нас смислена дефиниција, скратено НПЛ, 
што би значело – „нарцисоидно пореметување на личноста―! Велат дека може да се 
примени / припише на цело општество, а не само на поединци. Што ќе рече: 
општеството (преку водечките личности) доживува опсесивно самовосхитување, кое 
води кон целосно губење на чувството за морал и совест. Подобра дијагноза за нас 
одамна немам сретнато. Општество на нарциси, или нарцисоидно болно општество. 
Како тоа гордо звучи! И, велат, дека овој синдром е особено присутен во 
криминогените групации. Па, има ли нешто за нас посодветно? Ние опсесивно се 
самовосхитуваме дури и на неписменоста, неспособноста, простотилакот, па и 
криминалот (на)правен од врвот на државата, тоа за некои дури било нормално, а 
има и такви кои го сметаат за соодветен одговор на меѓународните „притисоци―! И 
сите други ќе пропаднеле, еве се веќе во фаза на распаѓање, и не само 
Вавилонскана да-не-кажам-што туку и САД. Само нарцисоидното самобендисано 
македонче ќе остане на Земјината топка. Пардон - плоча! 
И ако ги погледнете само „водечките― државни личности – мислам дека не морам да 
ги објаснувам наводниците кај зборот водечки – од Хорхета па надоле, ќе видите 
дека македонското општество дефинитивно болува од НПЛ. Сите општествени 
сегменти „горат― од нарцисоидно пореметување на личноста, со екстензивно 
покачена температура, со особено „жешки― кренати чела, со ококорени и зацрвенети 
очи, со агресивно однесување ... дури и клоци и шамари се во игра ... референтна 
слика и прилика на заболени луѓе. Нашево нарцисоидно пореметување стаса дури 
до Антиката, попат присвојувајќи се‘ што стигна. Од потесното градско подрачје на 
Скопје, сега заразата (ќе) се шири накај античките зони на градот и неговиот пра-
град Скупи! Ќе го средувале и него. Не знам дали ќе стасаат до Стоби и Хераклеа, 
ќе имаат ли време? 
  
Најтрагичното е што нема шанси за лекување зашто болеста е во поодмината фаза! 
Она што кај нас е, можеби, дискутабилно, е процентот на зафатеноста на 
општеството. Според последните пресметки на Лилето-на-тато-Блаже ние сепак сме 
биле се‘ уште во „жолта фаза― зашто само 31 процент од населението било 
зафатено со синдромот НПЛ. Останатите 69 проценти биле - здрави. Нормално, и 
таа и нејзините „зелени―, да не речам незрели, веројатно се самовбројуваат во 
здравите, односно во оние 69 проценти коишто, демек, го сочинувале здравото 
ткиво на државава.  
Не знам кога оздравеа. И како. И не само тие, туку и уште едно чудо други, 
подеднакво незрели - да не речам зелени - кои десет години беа токму меѓу 
најзаболените, меѓу оние кои влетуваа директно во „црвената фаза― на сплотеноста 
со нарцизмот на „врвот―, со подеднакви симптоми на пореметување до 
налудничавост. И Тито, и Пајо, и Столе ... и цела булумента кои преку ноќ божем 
заздравеа, веројатно поткренати од „бомбите― на опозицијата коишто навестија брза 
и дефинитивна но сепак кобна разврска на епидемијата наречена НПЛ. И дали 
заради епидемиолошките последици, ама заборавија на која страна беа, во кои 
проценти се самовбројуваа до пред година-две, за кого креваа нарцисоидна рака 
аминувајќи ги пореметените „политики―?  
Ама сега тие ќе ги класифицирале другите, ќе им определувале кој каде е, и со кого 
е, и во кои и какви проценти спаѓа, дали боледува од НПЛ или може да се вброи во 
здравите сили на оваа нација.  
 
И знам дека на многумина овој синдром им е начин на живот. Тие поинаку не би 
опстојале. Спомнатите, секако. Или онаа Богатинова. Каде на друго место, во која 
друга средина таа би можела да се појавува на телевизија? Оттука, не сум баш 
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сигурен во процентот што го кажува Лилето, процентот можеби е и поголем, ама 
сигурно не ги вбројува сите оние кои самите се сместуваат во него! 
„Нарцисоидното пореметување на личноста― како македонски општествен феномен 
завлезен во својата десета година направи пустош во македонското општество. 
Вкупниот ментален склоп на оваа нација е сериозно под знак прашање. Особено 
кога онакви како спомнатата булумента се обидуваат да не‘ освестат каде сме сега, 
и каде сме биле. И не гледаат дека повторно запаѓаат во истиот синдром сметајќи 
се себеси за повикани да ни кажат што и како треба да правиме. Затоа, всушност, 
овој синдром го сметаат и за (речиси) неизлечив. Впрочем, ние, поправо - тие, му 
подигнаа и толкав споменик во центарот на Скопје во којшто секојдневно се 
огледуваат! 
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Огледалце, огледалце 
 
Ми фалеше констатацијата на Гелевски дека „цело време човек има впечаток дека 
станува збор за некаква грешка, збунка, дека кај и да е работите ќе се вратат во 
нормала, дека просто не е можно нешто толку лудо и искривено да трае повеќе од 
24 часа―.  
Ама, колку од оние 69% кои, наводно, а според „пресметките― на Лилето-на-тато-
Блаже, се нормални и не се зафатени од синдромот НПЛ, размислувале вака? Сите 
69%? Да беше така, овие шарлатани одамна ќе ги немаше. И не ќе го изградеа ни 
нивното „монументално― огледало на нарцисоидното пореметување на личноста 
среде градов. Да беше така, ова лудило навистина ќе траеше „една ноќ―, година-две 
преку сила! Ама не излезе така, нели? 
Излезе дека многу повеќе од оние само 31% нарцисоидно пореметени личности 
маршираат зад нивниот водач и врхушката. Во македонската верзија на НПЛ 
филмот беа влезени, богами, многу поголем процент. И размафтани, богами, и со 
раце и со нозе, уривајќи се‘ пред себе. Таа нарцисоидна фаланга можеби попатно 
се митареше низ годиниве, но јадрото остана нечепнато. И околу јадрото. Сите тие 
кои со својот глас ги донесоа на власт, а особено оние кои со кренатата рака или 
притиснатото копче за гласање низ државните институции им го продолжуваа 
животецот беден - во секоја смисла, освен финансиска, се разбира - се уште на куп, 
сплотени. Барем повеќето. И врескаат ко нездрави бранејќи го Големиот Нарцис и 
неговата играчка. Зашто без него, и без неа, и тие се готови. Капут, финито ... И 
затоа сиот тој гнев, сиот тој пискот на немоќ и уличен вокабулар како оние на 
„Сител― и „Канал 5― неодамна, а ќе ги има се‘ повеќе, од ден во ден, од месец во 
месец, се‘ до конечниот слом. До конечното кршење на нарциосоидното огледалце 
коешто дефинитивно и неотповикливо ќе ги прикаже во вистинското светло. Затоа, 
ова е само почеток! Сега сите таложени девијантни пореметувања се концентрираат 
во супстрат на отворена омраза што (ќе) се искажува на различни начини, јавно и 
безкрупулозно, најбезобразно и уличарски, ко последна олош! 
  
Иако дефинитивно напукнато и со прилично заматена „слика―, нивното нарцисоидно 
огледало се‘ уште (им) се чини дека дава беспрекорна проекција на она што сакаат 
да го видат, односно онака како што сакаат да се видат: сериозни, почитувани, 
интелектуалци, ценети, цитирани ... И целата реалност да ја претстават како судир 
на две идеологии, на два начини на мислење, на две елити. Се разбира, од тоа 
нема ништо, ни „и― од идеологија, ни „м― од мислење, уште помалку од некаква 
елита. Веќе одамна е евидентно дека нивниот НПЛ синдром се темели на кримогено 
однесување, на фантазии и приказни за мали деца, на простаклук и шарлатанство. 
И тие веќе знаат дека светот знае, дека ние знаеме. Дека огледалото (сепак) го 
одразува само тоа што го „гледа― - а тоа е, во нашиот случај, само и единствено 
грдата слика на нарциосоидни протуви, на ебиветри и шљам, на простаци и 
полуписмени вагабонти. Затоа и тој грч, таа омраза и бескрупулозност, тоа драње и 
навреди. Се‘ со цел уште малку да потрае виртуелната слика!  
Овие не го читаат Еко, дури не го ни знаат, претпоставувам. Инаку, би знаеле дека 
(според Еко), огледалото не сугерира / одразува содржина, туку само генерална 
идеја. На пример - човек. И можеби нивниот одраз во нарциосоидното огледало е 
човечки, ам не и хуман, уште помалку -  содржински. Тоа е само испразнета лушпа, 
глава без ум, форма без содржина. Беда без душа, или бездушна беда! И, за 
разлика од огледалото на Еко, нашево нарцисоидно огледалце во коешто 
секојдневно се огледува баграва има индексна вредност: кој и да застане пред него, 
ја отсликува целата булумента латасовци, мирки, ефтовци, груевци, хиповци, лигњи 
... Комплетна слика само преку еден лик!  
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Од друга страна, Сонесон го побива Еко во некои елементи на неговите тврдења за 
огледалата. Особено во тврдењето на Еко дека огледалото не лаже. Ние сме жив 
пример дека огледалото лаже и дека Сонесон, во овој случај, е во право. Зашто 
нашево огледало излажа се‘ по список, и дома и надвор, и лево и десно. И лаже 
толку години со ред, систематски, вдолж и попреку. И иако секој нормален човек 
знае дека нема совршено (нулта) огледало, оние наши 31% или колку веќе се, 
упорно веруваат во искривената, лажна слика што им го нуди нарцисоидното 
огледало на барабиве. Можеби подобро и не заслужиле? 
 
 
Кражба на мислењето 
 
Логиката вели дека секој текст инициран во ова време4 треба да почне со зборовите 
„Почело је, почело―. Баш како на фудбалски натпревар! И тоа не би било ни 
непристојно ниту нечовечно, зашто луѓево, токму непристојно и нечовечно, ни 
одзедоа десет години од животот, сума сумарум. Кај некои можеби повеќе, кај некои 
можеби помалку, некои поминаа полошо, некои малку подобро ... Но, генерално, 
огромен процент од македонското население преживеа тешки понижувања и 
тормозења – лични, семејни, професионални. Меѓутоа, можеби е прерано за којзнае 
какво лумпување, зашто ситуацијата не ни е за славење. Ама ќе биде, полека но 
сигурно!    
Затоа, јас уште еднаш за констатацијата на Гелевски за нашата десетгодишна 
катаклизма, за тоа дека „цело време човек има впечаток дека станува збор за 
некаква грешка, збунка, дека кај и да е работите ќе се вратат во нормала, дека 
просто не е можно нешто толку лудо и искривено да трае повеќе од 24 часа―. И се 
покажа дека е можно, и тоа цели десет години. Зошто? Тоа ќе биде предмет на 
исцрпни идни студии и анализи, не само наши односно особено не наши. Ова се 
егземплари од глобален криминален импакт и тие допрва ќе се учат. Прашање е 
само дали некој странец може навистина целосно да го согледа нивото на бедата, 
мизеријата, криминалот, корупцијата, клиентелизмот ... што царуваа(т) сиве години 
кај нас. Тие, странците, едноставно не се свикнати на лоповлук од такви размери и 
тоа директно под раководството на врвот на државата! Не мислам дека тие, 
странците, се особено цвеќе за мирисање, ама кај нив вакво нешто не поминува бре 
брате. Или – поминува еднаш и никогаш повеќе. Затоа сме ние пример за 
проучување, и за потсмев, се разбира.   
 
Она што во случајов сакам да го продолжам е нашата игра со процентите, оние на 
Лилето-на-тато-Блаже но и на некои други (Ордановски, на пример, посочува на 40-
50% политички неопределени), распоредот на силите – некогаш и сега – и особено 
актуелните збиднувања со распределбите на оние со НПЛ синдромот и (условно) 
нормалните. (Иако многумина би приговориле дека после десет години во ваков 
казамат тешко некој да остане нормален, а јас глатко би се согласил. Тие што 
мислат дека останале нормални треба да ги причекаат „афтерефектите― од нашава 
ситуација! А нив ќе ги има, гарантирано). 
Играта на процентите на оние со НПЛ синдромот и „нормалните― денес е особено 
битна за конечната разрешница на македонската ситуација, особено на јавно-
медиумски план. И не случајно опозицијата инсистира на таа точка од „Пржинскиот 
договор―, без којашто, се покажува, нема „кредибилни― избори. Последниве циркуски 

                                            

4
 Станува збор за првите обвиненија (12 февруари 2016) покренати од Специјалното 

јавно обвинителство против Гордана Јанкуловска (екс министер за внатрешни работи), Миле 
Јанакиевски (екс министер за транспорт и врски) и други лица, а заради „злосторничко 

здружување―, „поткуп при избори и гласање―, „уништување на изборен материјал― итн.  
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претстави со „Сител― и „Канал 5― само дополнително не‘ убедуваат дека тоа е, 
всушност, главниот лост за добивањето на изборите во последниве 7-8 години. 
Комбинирано, се разбира, со сите други криминални методи, како поддршка на 
основната „кражба на мислењето―! Зашто овде се работи токму за тоа: за кражба на 
мислењето кај еден огромен процент на македонски граѓани, а преку коруптивните 
медиумски „политики― на еден голем број јавни медиуми, дури и со национален 
предзнак.  
Зошто мислам така? Па затоа што и најпаметниот денес првенствено се раководи 
од достапните информации. Во секоја одлука, особено во оние коишто потенцијално 
ви го менуваат животот на подобро или полошо. А изборите се токму тоа – избор 
помеѓу доброто и лошото, или кај нас радикализирано до крајни граници, до избор 
помеѓу живот и смрт! Звучи можеби патетично, ама имавме доволно примери каде 
животи, дури и на деца, зависеа од умот (што го немаа) на надлежните политичари. 
Затоа и мислам дека ова е кражба над кражбите, каде едно огромно мнозинство од 
населението е најкриминално и најбезобразно депривирано од соодветна 
информација како база за компетентно мислење / одлучување!  
 
Токму на овој план се води актуелната битка на опозициските челни луѓе и т.н. 
куртон медиуми на власта. А во тој контекст и некои дилеми за опозициското 
појавување на овие медиуми, отворено изложувајќи се на напади и омаловажувања 
од „новинарската― клиентелистичка багра во нив, постојано закачена на поводникот 
на власта веќе цели десет години.  
И повеќе сум склон да помислам дека е целосно јалова работа ваквото арчење на 
нерви и сили со таква багра. Иако, политички гледано, има свои ефекти. Прашање е 
колку тие се добро простудирани, што можеби и не е толку важно. Можеби најважно 
е дека оние 31% (или 40-50%, според Ордановски) ќе слушнат – ако им се даде 
можност, а ретко им се дава - што и како имаат да кажат првите луѓе на опозицијата. 
Нешто што не можеле да го чујат цели десет години, зашто главно се ориентирани 
на тие и такви „медиуми―, сконцентрирани токму на операцијата „кражба на 
мислењето―. И тоа воопшто не е случајно, зашто уште од МекЛуан медиумите се 
продолжеток на умот, и оттогаш наваму сосема е легитимно да се говори за силата 
на современата медиумска порака. Особено во едно општество како нашето и со 
ваквиот распоред на политичките (но и финансиските!) сили! Ние овде подеднакво 
легитимно можеме да го поставиме и основното прашање: дали, и колку, тие 31% 
(или 40-50%, според Ордановски) воопшто сакаат да слушнат што мислат луѓето од 
опозицијата? Веројатно не сакаат, но не знаеме со сигурност. Или знаеме? 
 
Оние кои знаат, на пример веќе спомнатите Еко (во „Kant and the Platytpus―, 2000) и 
Сонесон (во „Why the mirror is a sign – and why the television picture is no mirror―, 2003) 
го велат следното: Еко тврди дека телевизиската слика воопшто не е како другите 
слики туку повеќе е „синџир огледала што меѓусебно се репродуцираат―, дека 
телевизиската слика, како и телескопот или огледалото, се доживува како директен 
поглед во реалноста на која што може да и‘ се верува! И ова особено кога станува 
збор за директните преноси на нештата, а вестите се (безмалу) токму тоа. И во тоа 
е силата на нашите куртон-медиуми. 
Сонесон ова го дополнува со фактот дека модерните компјутерски техники се веќе 
толку софистицирани што и директниот пренос го прават лесно манипулативен и 
подложен на секакви модификации. И токму заради тоа на телевизиите има се‘ 
помалку директни преноси а повеќе манипулации, дека телевизијата се‘ повеќе се 
разликува од реалноста - на што македонската јавност е сведок десетина години! 
Впрочем, да се вратам на почетокот и пресот на Специјалното јавно обвинителство. 
Во т.н. куртон-медиуми, пресот во попладневните вести беше третиран со прилог од 
40-50 секунди, за да на една телевизија веднаш по него се пласира анкета дека 
мнозинството граѓани не веруваат во СЈО; на друга телевизија поважна е 
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поддршката на МАН за Латас отколку пресот на СЈО, којшто воопшто и го нема во 
главната најава на попладневните вести; уште една режимска телевизија смета 
дека е најважно да го пренесе ставот на проталот „Курир― (?) ... итн. „Медиумот е 
порака―, нели?          
 
 
Ширење на синдромот 
 
Проблемот на нашето општество е необразованоста, некултурата, 
неинформираноста, простотилакот, непристојноста ... И тој проблем не е од вчера. 
Само навидум „... Пристојноста во македонското општество се загуби со подемот на 
демократијата―, како што вели проф. Малески. Таа била тука и порано, ама 
притаена, скриена, и си го чекала мигот. Зашто волку непристојност, волку 
простотилак, не се појавува од никаде. И не мислам дека тоа има врска со 
демократијата, зашто кај нас ниту имало ни има демократија во вистинската смисла 
на зборот. Оттука, немало ни подем на истата, што пак би ја потиснала, или 
затскрила пристојноста. Тоа само ние сака(в)ме така да си мислиме, за да не ни 
биде уште потешко. Ова е сепак Балкан, во најгрдата смисла на зборот, и не го 
перат ни најинвентивните оправдувања на (Марија) Тодорова! 
Затоа и мислам дека оние 69% на Лилето-на-тато-Блаже, во коишто и таа и 
нејзините недозреани сега сакаат здушно да се вбројат, немаат голема врска со 
реалноста. За жал. Мислам дека тој процент е далеку, далеку помал, дури и со 
зелените! И не можеме сега да се чудиме, после толку години, како било можно ова 
или како било можно она, бидејќи се‘ што ни се случува е резултат токму на 
необразованоста, некултурата, неинформираноста, простотилакот, непристојноста 
... а главни перјаници на процесот беа токму – медиумите. И тоа е веќе ноторен 
факт којшто токму истите медиуми толку настојчиво се обидуваат да го негираат.  
 
 
 
 

 



 

29 

 

Е сега, колкав процент од оние 31% се верни гледачи и читачи (иако тука бројките 
се помали зашто ние, во принцип, не читаме!) на таквите медиуми? И дали нема 
такви и меѓу оние 69% наводно „нормални―? И колкав процент од обете групи 
уживаа(т) во бескрупулозното разнебитување на реалноста, на објективноста, на 
информацијата како таква ... односно, како што прашува Геровски, колкав е 
процентот на оние кои уживаа(т) во претворањето на тие медиуми во „... оружје за 
политичко убиство во живо―5?   
Не мислам дека сите треба да мислат исто, уште помалку да известуваат идентично 
за нештата, па дури и (по малку) да не навиваат за (условно) својата (не само 
политичка) опција. Ама, тотално да ја задушиш вистината, да создаваш целосно 
поинаква реалност што секојдневно ќе му ја пласираш на народот зашто власта 
дебело те плаќа за тоа, па згора „мадам Шуф― тоест Ивончето да ти држи кај 
бурекџијана предавање за медиумите – е тоа е перверзија. Од голем маштаб! Она 
што ние можеме да прашаме е: дали, и колку, луѓето што ги гледаат / читаат овие 
медиуми, веруваат во тоа што го гледаат и читаат, и зошто? Ама тука веќе би 
навлегле во полето на социосемиотиката!   
Но, она што, всушност, би требало да е најбитно, не се процентите (31% со НПЛ 
наспроти 69% „нормални―, или 40-50% политички неопределени, или ...) туку какво 
влијание во праксата, во реалноста, имаат „пораките― пренесувани преку т.н. куртон-
медиуми? Односно, дали навистина тие имаа(т) толкаво влијание во јавноста, дали 
синдромот на „нарцисоидно пореметени личности― од којшто (и) тие се очигледно 
зафатени – мислам дека тука веќе нема дилеми – успеваат да го пренесат на голем 
(и колкав?) дел од локалната популација? 
 
За жал, ниту тоа не може кај нас да се измери. Прво, силата на политичките „пораки― 
(ако нивната црна пропаганда воопшто може да се подведе под тој поим) пласирани 
преку медиумите, па и преку нашиве „медиуми―, се мери само и исклучиво на – 
избори. Како што, впрочем, успешната кампања (преку „пораки―) во маркетингот се 
мери според зголемувањето на продажбата на конкретниот производ. Значи, дали 
изборните победи на циркузантиве се резултат на кампањата на куртон-медиумите? 
Се разбира – не, како што не се ни резултат на нивната политичка понуда. Т.н. 
бомби покажаа како кај нас се добивале изборите! Што ќе рече дека лаењето на 
хохштаплериве во куртон-медиумите ниту е многу битно, уште помалку е пресудно. 
И тоа политичките циркузанти од власта одлично го знаеле, па прибегнувале кон 
други средства и методи за добивање на изборите. 
Со ова не мислам да кажам дека влијанието на нашиве „медиуми― во ширењето на 
синдромот на „нарцисоидно пореметени личности― и во „кражбата на мислењето― 
било никакво, но не било најбитно! Побитна, би рекол, била нивната улога во 
спречувањето на противникот да го каже своето мислење, својот став и програмски 
определби, својата идеологија. Односно, овие „медиуми―, како што извонредно се 
покажува денес дури и со оние малубројни настапи на опозицијата, одлично ја 
одиграле улогата на брана против другото мислење! И тука формулацијата на Заев 
за овие медиуми како политички непријатели е апсолутно издржана! 
 
Но, за да поцелосно се согледа улогата на грото на македонските медиуми во 
нашата катаклизма, не се доволни паушални оценки. Зашто, на пример, 
семиотичките модели на комуникацијата инсистираат на комплексно согледување 
на меѓучовечката комуникација. Тие (моделите) се „фокусираат на начинот на кој 
културните значења се произведени, кој ги произведува и на процесите на 
производството на значењето. Тие посветуваат подеднакво внимание на 
структурите во кои значењата се консумираат, на консументите и на процесите на 
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консумирање на значењето. Над се‘ тие инсистираат на согледувањето на 
тоталитетот на структурите, на целиот систем и на интерконективноста на 
процесите―,(Kress, 1988:11)! Значењето на „пораките― пренесувани преку медиумите 
не е апсолутно, ниту пак е интринсично на содржината, туку е моделирано од 
интеракцијата помеѓу восприемачот / консументот и содржината („текстот―). Улогата 
на восприемачот / консументот не е исклучиво пасивна (како што обично се мисли), 
туку комуникацијата е согледана како генерирање на значења низ процес на 
размена. 
Е сега, токму „активата― на консументот ја определува наклонетоста на оние 31% 
или колку веќе се кон т.н. куртон-медиуми кај нас. Нивниот процес на размена на 
значења се одвива на едно просто рамниште и тие одлично се разбираат. 
Очигледно е: овде станува збор за целосно исти или слични  кодови на мислење, 
однесување и кодови на читање на пораките! Или, слушајте им го вокабуларот, 
гледајте им го однесувањето, гестовите, дрес кодот ако сакате ... сето тоа упатува 
на НПЛ синдромот и на одлично меѓусебно разбирање. Ним не им треба 
декодирање на пораките, тоа е заеднички близок, веќе усвоен јазик! 
И, извинете, ама одамна ми е преку глава од типови како оној Горан Михајловски 
кои еве, сега, на зајдисонце и демек освестен откако го шутнаа, го менуваат јазикот 
и ни порачуваат: „Да, грозно е. Ама згрозувањето не е доволно. И прашањето е што 
ќе направиш  ти за ова зло да не се повтори. Не само како гледач на телевизија. 
Туку како гласач на кој може ‘ливче да му снема‘―. Е па стварно е грозно! 
 
 
Чипирање 
 
Не знам дали на оние 31% нешто им значи фактот дека „Репортери без граници― ја 
рангирале Македонија (според слободата на медиумите) на 123 место во светот, а 
последно во Европа. Уште помалку, очигледно, тоа нешто им значи на куртон-
медиумите, или на власта. Ама дали им значи на оние 69%, вклучувајќи ги тука и 
Лилето-на-тато-Блаже, оној Михајловски кој сега плаче а до вчера беше шеф во 
таков медиум, и уште многумина други должни да ги тангираат такви факти за оваа 
држава? И што, на пример, ако денес не‘ убедуваат дека тоа нешто им значи? Што 
превзедоа тие – лично и персонално – низ годиниве за да се променат состојбите?   
Но, се разбира, нам како сведоци на овој државен десетгодишен серијал во којшто 
главни улоги играа(т) нарцисоидно пореметени личности, не ни требаат од надвор 
да ни (у)кажат каде (и како) живее(в)ме. Ама уште помалку ни требаат Лилето и оној 
Михајловски како директни партиципиенти во серијалот. Нештата се одамна 
кристално јасни, ако сакаме да ги видиме, се разбира. Не само од 2011 година и 
затворањето на А1 телевизијата, како што смета Чадиковски6, туку многу, многу 
порано и она малку демократија што ја имавме замина во историјата. Синдромот 
НПЛ („нарцисоидно пореметени личности―) не‘ завладеа уште од 2007 година и 
беше многу јасно изразен низ сите постапки на властите. Дали и колку некој бил 
заслепен од тогашните громогласни ветувања – тоа е друго нешто. Ама, денес, 
ветувањата се уште погромогласни и помегаломански, нели? Па зошто не им 
веруваат? 
 
Затворањето на А1 Телевизија беше удар на македонската медиумска демократија, 
и тоа не е спорно. После тој coup de grace македонските медиуми повеќе не се 
опоравија. Набргу, (како што исправно потенцира и Чадиковски во „Фокус―), беа 
затворени и неколкуте слободоумни весници („Време―, „Шпиц―). Делот на 
слободоумна Македонија, оние (условни) 69%, останаа без релевантна 
информација, но и без простор за друго мислење.  На останатите медиуми слатки 

                                            
6
 Младен Чадиковски, Твит-демократија, Фокус, бр.1062, 12 февруари 2016 
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им беа парите. Оние од власта, како субвенции за клиентелизмот и понизноста, за 
куртон-вестите и прикривањето на вистината, а особено за спречувањето на 
политичките и другите опоненти на малоумната власт да го кажат својот став.  
Со тоа практично беше заокружена стратегијата за бандитско завладување на 
целата држава, односно за формирање на милје во коешто ќе царува  токму 
синдромот на нарциосоидно пореметените личности. Дури болно точно  проф. 
Малески ги констатира трите основни столба на општественото пореметување: 
„Доволен ви е еден како Груевски во политиката, еден како Керим во медиумите и 
еден како Камбовски во науката и институциите се покриени и херметички затворени 
во сите три сфери толку важни за здравјето на демократијата на една земја―7. Со 
тоа практично е заведена целосна контрола врз нормалната пропулзивна моќ на 
едно општество во овие сфери, системот е тотално дисфункционален, низ 
клиентелистичкото решето поминуваат само оние „идеи―, личности и „мислења― 
препознаени како „наши―, „патриотски―, „национално ориентирани―, иако всушност 
без сериозно конкретно значење, во основа шупливи и недвојбено нарцисоидно 
пореметени! 
 
Затоа, во едно вака „испеглано― општество не е чудно што имаме курцшлус на сите 
линии на комуникација, што се‘ се сведува на некаква неприродна (и процентуално 
неизбалансирана) биполарност и што еден голем процент (дали само 31%?) болува 
од секакви синдроми. Дури престанавме да се чудиме што живееме во два света, 
едни на топка други на плоча, едни во „земјата на чудата― други во „земјата на 
мизеријата―. Уште „понормално― е што оние од НПЛ серијалот меѓу себе одлично се 
разбираат, а нам ни изгледаат ко избегани од некое жолто комбе. Десет години се 
чудиме зошто  ние никако не можеме да ги разбереме! 
Веќе спомнуваниот Еко вели дека секоја комуникација мора да биде  кодирана (во 
сет од знаци) од страна на испраќачот. И тоа кодирање мора да биде направено на 
разбирлив начин, но не задолжително за сите туку (барем) за оние на кои пораката 
им е упатена. Така, испраќачот има (некаква) гаранција дека истата (пораката) ќе 
биде разбрана од оној кому му  е наменета. И оттука, сите режимски медиуми 
оперираат со исти или слични „пораки―, кодирани за една целна група – токму онаа 
за која што (некои) мислат дека изнесува 31%, или дури 40-50%. И овие ги слушаат, 
и ги разбираат! 
Но, би рекол, тие „пораки― многу успешно допираат и до една доста поширока 
публика. Наоѓаат начини да допрат и до оној дел којшто, наводно, не е „нивни―. Не 
ретко некој прилично „разумен― – разберете го ова како сакате – ќе ве изненади со 
цитат, констатација, теза токму од кутрон-медиумите. Некоја од типот „ама овие 
нешто прават―! 
Од друга страна, и не се само медиумите тука во игра, иако тие се најдоминантни. 
Со истите „пораки―, со истиот или сличен вокабулар, истите или сличните примери 
или тези, оперираат сите јавни личности кои, на еден или на друг начин, се клиенти 
на овој нарцисоидно пореметен серијал! И тука извонредно се вклопува 
согледувањето на Тричковски за „чипираноста― на една голема (или помала) 
групација која секојдневно, за жал, ја слушаме не само во медиумите туку и во 
највисоките врвови на власта, од „претседателот― надолу. И не морате да ги 
следите мизерните седници на Парламентот и диригираните дискусии на 
парламентарното мнозинство, доволно е да слушнете неколкумина од нивните 
„експерти― кои по наредба мораат да се појавуваат во јавноста. Сите тие свират 
една иста мелодија, атонална и налудничава до зла бога: ама зошто СЈО не почне 
со предметот „Пуч―; опозицијата прислушкувала и фалсификувала лични карти (за 
да загуби на изборите!?); сепак нешто се гради (па нека и се краде?!) ... итн. Е сега, 
дали изворните „пораки― / насоки ги добиваат од еден центар или тоа е навистина 
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производ на еден заеднички синдром, не знам. Но личи на двете, зашто ако го 
немате синдромот во себе, не може да ве контролира никаков центар, па нека е и на 
оваа нарцисоидна власт!  
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Игра на „пораки“ 
 
Веќе не знаеме ни кому од анкетарите да веруваме, а кому не. Односно, знаеме, 
ама повторно ги примаме нештата со извесна резерва. Зашто резултатите се по 
правило радикално различни. Што ќе рече дека секој анкетар испраќа различни 
„пораки― до гласачкото тело. Зашто, нели, иде време на избори. И според сите 
анкети никако не можете да го определите ни приближниот процент на 
припадниците на нарцисоидно пореметеното општество (оние 31% на зелената 
Лиле), но ни на оние (божем) 69% проценти кои никако не се согласуваат со 
актуелните криминогени структури! Можеби најточна е (порано веќе спомнатата) 
констатација на Ордановски за околу 40-50% неопределени. Но, неопределени - за 
што? Односно определени – (повторно) за што? (Не)определени да не се мешаат во 
партиските борби иако животот им зависи од исходот? Или определени да молчат 
по секоја цена и ставот да го „соопштат― на денот на изборите? Не знам. 
Но, проценти веќе фрчат на сите страни. Ене и „мадам Шуф― илити Ивончето мафта 
со некакви 200.000 гледачи на куртон-медиумот. Ок, ама што  кажува тоа? Малку се 
или многу се? А на другите подеднакво куртонизирани медиуми? И таму хистеришат 
за не знам каква гледаност. И кога ќе им ги изброиш гледачите и читачите, испаѓаат 
повеќе од жителите. Како впрочем и на гласачките листи на ДИК! 
А сепак, нешто знаеме. Знаеме дека нарцисоидниве идиоти, сосе нивните 
„професионални― медиуми, дури не умеат ни да пресметаат 60 дена до избори 
зашто не знаат дека февруари секоја четврта година има 29 дена! А ќе отвораат 
уште еден универзитет. За тие што не умеат да спроведат ни една проста операција 
на собирање? Е па зарем треба некаква друга „дијагностика―?  
 
Но, велам, бројките и процентите самите по себе не значат ништо. Не значат ништо 
зашто „испраќачот― не ги знае ефектите од испратената „порака―: разбрана е или не, 
целосно или делумно, итн. Со типичен пример деновиве излезе никој друг туку 
најголемиот вмро-вец од бугарска провениенција, како началник на сестринската 
ВМРО-НП. Човекот се жали преку Фејсбук дека „Во последно време на одредени 
сајтови поврзани со името на ВМРО-Народна партија одредени загрижени членови 
и симпатизери искажуваат несогласување со стaвовите на партијата. Лично сметам 
дека горенаведените структури или не ги дочитуваат соопштенијата или не ги 
разбираат доволно па им препорачувам два пати да ги прочитаат или некој им ги 
прераскажува―. Ова е еклатантен пример на лошо кодирана порака до 
симпатизерите, штом повратниот ефект говори за неразбирање на истата! Односно, 
не знаеме баш дали станува збор за неразбирање („не ги разбираат―) или е тоа 
само толкување на авторот на пораката, односно негово нарцисоидно оправдување. 
Човечето со „б― наместо „п― во името не сака ни да помисли дека можеби пораката 
му била лоша. Никако, туку веднаш ги обвинува примателите дека не ја разбираат 
доволно, па згора на тоа, повторно нарцисоидно, бара од нив да ја (про)читаат уште 
еднаш. Се разбира, врв на арогантната нарциосоидност е крајот на „пледоајето― - 
дека тие, всушност (токму неговите членови и симпатизери) не ги ни читаат 
пораките (зошто, неписмени се?) туку „... некој им ги прераскажува― (sic!). И што е 
најинтересно, истата приказна му се случува со две соопштенија по ред. Е сега, 
каде е проблемот, во испраќачот или во примателите? 
Од друга страна, вакво нешто не се случува кај сестринската партија со наставката 
ДПМНЕ. Таму „пораките― се секогаш целосно и безрезервно разбрани. И прифатени. 
Или не се, ама таму постои поголем тренинг кај членството, и  симпатизерите, па 
тие не ни смеат да пројават таков вид не(до)разбирање?! 
 
Уште еден пример од актуелната пракса е безмалу еклатантен: одлуката за 
одбивање на притворот на Основниот суд I во случајот „Титаник―. Таа одлука, или 
одлуки, е двострано кодирана порака, упатена до двете страни, значи и до оние 31% 
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и до оние 69%. Затоа што подеднакво ги тангира интересите на обете страни. На 
пример, пораката до оние 31% припадници на нарцисоидно пореметеното 
општество е: што и да прави Специјалното обвинителство, што и да бара и какви 
мерки и притвори да предлага, ние сме тука да ги сопреме! И не само нив туку и 
секој друг што ќе се дрзне да чепка во (не)делата на актуелната власт, онаа иста 
власт што не‘ намести тука. И таа порака е соодветно разбрана од засегнатата 
страна зашто очигледен е мирот во нивниот табор. Или е само привиден, а? 
Но, од друга страна, немирот кај оние (условни) 69% е исто така очигледен, што пак 
говори дека и тие соодветно ја разбрале порака дека нема помин за нивните 
постапки! А не дека таквите пораки од македонските судови не беа очекувани или 
(ќе) претставуваа некаква мистерија. Особено имајќи ги предвид објавуваните од 
опозицијата аудио записи на власта, по коишто на македонското судство, со право, 
му беше лепната етикетата „сваровски судство―!    
Или, ако сакате, ист тип на порака до опозицијата е и одново иницираната (еднаш 
отфрлена) кривична пријава против „Бобо Дајнерс―, само и единствено заради тоа 
што станува збор за блиска семејна врска на челник на опозицијата. И таа, во 
суштина примитивна порака, игра на картата на отворено навестување и на идни 
такви чекори, но и на заплашување, па дури и превенција на некакви потенцијални 
одговори на опозицијата!  
Но ова во секој случај потсетува на што (Суад) Мисини го кажува, дека „имате власт 
што е аутистична во својата мафиократска примена на владеењето и имате граѓани 
коишто се аутистични во однос на спознанијата за сопствената сувереност―. Но, 
дури ни мафиите не чепкаа во семјествата, нели?! Што сорта ќе беа овие?   
 
 
Контрапроцент 
 
И еве сега, како гром од ведро небо, кој друг ако не Илија Димовски, истрчува со нов 
податок за процентите. И, ни помалку ни повеќе, туку цели 60% биле против 
политиките на СДСМ, што ќе рече дека се за „политиките― на неговата партија. 
Односно - целосно обратно од оние проценти што ни ги сервираше зелената Лиле, 
па дури спротивно и од (оптимистичките?) проценки на Ордановски. И ова 
комплетно личи на сите досегашни потези на оваа партија: секоја иницијатива на 
опозицијата, секоја акција, секој потег, секој збор да се блокира и дезавуира со 
контра иницијатива, контра акција, контра потег ...! Се претворија во контра партија, 
или партија на контраши. За се‘ имаат спремна контра, веројатно и за сопствените 
иницијативи, за секој случај, ѓаволот ни ора ни копа 
И повторно - кому човек да верува? И врз основа на кои и какви критериуми? 
И повторно - мораме да се потпреме на медиумите, немаме друг избор, ако не 
сакаме туку-така да веруваме на збор на политичар. Па и не е за верување, особено 
на овие контрашиве. 
Медиумите, како така, даваат поцелосна слика за нештата. Барем денес. Оние 
куртон-медиуми останаа на истото куртон дереџе. Не пораснаа ниту за сантиметар. 
А и зошто им е кога и такви добро ги плаќаат!? Тие ја тераат својата приказна. Ама, 
другите, оние малку но многу послободоумни и попрофесионални, ја заокружуваат 
реалната слика. Колку - толку, како - така!  
 
На пример, овие вториве секојдневно известуваат за иницијативи, акции, протести 
... против актуелните политики на власта. Сакате стажанти, сакате стечајци, сакате 
ОХИс-овци или оние „изгорените― од парното ... сите на еден или на друг начин го 
искажуваат - јавно - своето несогласување со одделните или вкупните политики на 
шарлатаниве. Само пред неполн месец им се крена цела Битола против одлуката 
на Големиот архитект и Малечкана тендерка да го продаваат нивниот Офицерски 
дом. Слично им се случува и со Универзална сала. Уцвикаа, повторно, само што 
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сега „архитектот― не смееше да се појави, па го испрати градскион циркузант и 
тендерката! И - види чудо: не видовме ни битолска контра, па ни скопска. Не се 
крена никој во Битола - среќа, има таму умен народ! - на контра протест „за― 
продавање на Офицерскиот дом. Како што не се крена никој ни во Скопје - овде не 
сум баш убеден во умноста, повеќе ќе да е мрзата - да бара да се спроведе во дело 
првобитната одлука за уривање на Универзалната сала. Каде отиде таа фаланга, да 
не спијат? И зошто не им дојдат на помош оние „милосрднине― што ја уриваа 
Општина Центар, или оние богомолцине што ги тепаа студентите по архитектура на 
Плоштад? Да не снема сендвичи и сокчиња? 
 
Но затоа преку слободните медиуми, безмалу секојдневно, гледаме и читаме за 
масовен бунт против толку фалените политики на власта. Само што се огласија и 
младите архитекти од „Прва архибригада―, расипувајќи му го по којзнае кој пат 
мирниот сон на Големиот архитект. Му порачуваат дека нивното време доаѓа, доаѓа 
и „ ... денот кога овие безвредни (а скапо платени) кичести, шупливи, псевдо-
историски, срамни и лажни фасади ќе ги отстраниме од вистинското лице на 
архитектурата на градот! Ќе ја отстраниме стилската гипсана униформа која ја 
изработува една фирма, а со која се покриваат вредни дела на десетици 
македонски архитекти-автори од различни историски периоди!―. И му се мешаат и во 
втората љубов - археологијата, па ветуваат дека нивните акции ќе бидат „... 
фасадна археологија на која сите ќе и се радуваме - повторно откривање на 
вистинската историја на градот и сите негови културни слоеви - затоа што само 
вистината е убава и вредна! Порано или подоцна тоа ќе го сфатат сите, или барем 
повеќето граѓани―, велат младите архитекти. И ние им веруваме! 
Пред некој ден слични „честитки― му упатија и специјализантите на „нивниот― 
министер, информирајќи ја јавноста под какви услови работат! И сега, каде се тие 
60% проценти да се јават во одбрана на стиропорон, на кражбите, на тендер 
мафијата, на шарлатаните во здравството, образованието, културата ...? Та 60% се 
сериозна сила која што секого би подзамислила и убедила дека цврсто стојат на 
кримогениот пат на партијата на власт, дека им го чуваат грбот, дека се со нив. Или 
тоа се само пусти желби на нарцисоидниве типчиња залутани во македонсково 
совремие? Па не мора да бидат ни некои не-знам-какви масовни поддршки, ама 
нека излезат еден-двајца сериозни поединци, некои со некаков темел, знаење, 
искуство, и нека ги демантираат гласниве протести на граѓаните. Ајде еден архитект 
(а не 60%) со малку посериозна стручна биографија нека излезе и нека се огласи 
„за― актуелниов стиропор и кичерајсково пресоблекување низ Скопје. Ајде еден 
сериозен лекар нека ги демантира специјализантите, еден реномиран уметник (а не 
шарлатанине што секојдневно пискараат низ веснициве) нека ги оправда културните 
„политики― на тендерџииве. И конечно, каде се оние „стручни― шалабајзери што така 
„компетентно― одлучуваа за Универзална сала? Имаат ли три чисти да пуштат глас? 
60% се импресивна бројка која што навистина би не убедила во исправноста на 
власта. Ама, тие бре брате не можат да соберат ни два човека! 
И за живо чудо, ќе се случи зелената Лиле еднаш да испадне во право. Иако и таа 
всушност претерала - какви 31%, какви бакрачи! Веќе ги нема ни 10%. Та нели некој 
ќе излезеше - освен, повторно, лајачине низ куртон-медиумите - барем да се побуни 
против приведувањето на нивнине мафијаши? И што - труба, саксофон! Какви црни 
60%! 
 
 
Депонија „Македонија“ 
 
Филмскава лента што секојдневно ја вртат нарцисоидно пореметениве типчиња 
секој ден забрзува. Не почитува ни филмски закони од 24 слички во секунда, уште 
помалку почитува морални, етички, професионални, човечки ... пишани и непишани 
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закони. Ја сведоа земјава на едно некултурно ќоше, на нарцисоидна депонија 
„Македонија― каде кој како стигне „се празни―, си лечи комплекси и фобии, се истура 
врз јавноста не баре си ја донел од дома. Неверојатно недозреани, всушност 
зелени, детинести, тотално несериозни и непрофесионални, ја третираат и земјава 
и луѓево токму како нивна депонија! Па и она малечконо нарцисче што глумеше 
министер за труд и социјала се срами да каже која му е сопруга. Каков е овој народ 
инсталиран во земјава, од каде се спуштија – од кои и какви недојдии - овие 
шарлатани кои десет години ораат низ депонијава? 
Довчерашен премиер и претседател на партија се лути како мало дете и не им 
доаѓа на состанок на претставници на меѓународната заедница, истите оние кои 
губат цела година со нас. Зошто? Бидејќи ќе му кажеле нешто што нема да му било 
по ќеф! Па извинете, ама ова детска градинка ли е па ќе им се лутиме на другите 
деца кои не сакаат да си играат со нас и ќе се тркаламе по земја некој ако ни 
пререче нешто? А и како би сакале кога сме, нели,  илеџии? Или можеби 
меѓународниве олеснувачи требаше да смислат два извештаи, две пораки – едната 
за „неговото височество― нарцисоидното детенце а другата за целиот друг нормален 
свет? Така ќе му беше ли полесно? И во неговата да му кажуваат дека е најдобар, 
најумен, најпатриот, најлидер ...?! Можеби ќе се кандисаше да се појави? 
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И целата му партија пее и игра по неговата музика, како малоумни. Ете му се 
налутија и на Ван Хоуте, ни крив ни должен. Го навредувал македонскиот народ! А 
тие што правеа десет години? Зарем претворањето на државата во малоумна 
нарцисоидна депонија е некаков комплимент за македонскиот народ? Зарем ова 
што останува после нив, оваа граѓанска и интелектуална пустош е нешто со што 
треба да се гордееме? И какви теории на заговор, какви бакрачи. Едноставно и 
просто: му ја земаат на нарцисот играчката! Нему и на неговата клика, на 
истородните белосветски мангупи кои ровареа низ државава толку години. 
Но затоа целиот филм не може да помине и без соодветен „коментар― од 
медиумскана депонија, без оние хушкачи кои со години го с‘скаат не само него туку 
и сите други со толкуцка мозок во главата. Штрбана баба повикува на вооружен 
бунт, на војна, бара крв. Дури и по етничка основа. (А Зврлевски, нормално, и ова ќе 
го преспие?). Го буцка нарцисон „ да собере храброст и да ја прекине оваа 
лакрдија―! Па „макар за да ја спаси сопствената кредибилност како политичар―. Која 
бре кредибилност, ниту била, ниту е‘!? Но на нарцисиве толку им треба, а 
медиумскава депонија тоа веќе со години го простудирала. И – удри по суетата, по 
комплексите, по птичјиот мозок. Бараат 10-та рунда. Против кого, против светот? 
Односно, повторно, ние против целиот свет? И цел живот други ни се виновни, 
особено странците, а не нашиве неспособни шарлатани и нивните трабанти. Каква 
црна 10-та рунда кога нарцисон избега уште пред првата? Не се осмели ни да се 
појави во рингот. А бабана го гледа како војсководец, како некаков современ Аце, 
што ли? Бреее неизживеан народ! 
Нам не ни требаат „бутс он д граунд―, ама ни требаат даски в глава. Цела една 
пилана, ако може. И еден добар чистач што ќе ја зачисти депонијава. Па нека е и 
странец, дури и Ван Хоуте. Човекот солидно зачистува. Се покажа. А патем и мјаука. 
Милина! Затоа овие малоумниве и го праќаат на одмор, да шета низ градов. И да го 
посетел нивниот Музеј. И треба. Мислам дека ако човеков до сега не успеал да го 
види, задолжително да го посети. Зашто тоа е „нешто― без што не може да се 
разбере „логиката― на оваа депонија, оваа малоумност, оваа простотија. Јас му се 
нудам како водич, ако му треба. Мислам дека му недостасува само уште таа точка 
како врв на македонската интелектуална заостанатост, па целосно да ја согледа 
земјава. Луѓето веќе ги виде. За жал, оние болнине. Ама има време, ќе ги запознае и 
здравите!    
 
 
Невозможно разбирање 
 
Во секој случај, сега се појаснува одговорот на дилемата на Гелевски (од пред 
извесно време) зошто „цело време човек има впечаток дека станува збор за некаква 
грешка, збунка, дека кај и да е работите ќе се вратат во нормала, дека просто не е 
можно нешто толку лудо и искривено да трае повеќе од 24 часа―. Можно е, зашто, 
прво, синдромот на нарцисоидно пореметена личност прво го препознаваат токму 
оние со таков синдром, скриен или веќе изразен. И – автоматски се придружуваат на 
групата, така што таа веќе во старт се појавува како масовно „движење―. Не знам 
дали од самиот почеток „движењето― зафаќа цели 31%, ама некои политички 
аналитичари на кои може да им се верува велат дека бројноста на оваа опција од 
стартот е завидна. Второ, ние останатите не умеевме докрај да ги прочитаме сите 
пораки – отворени и скриени – зашто го немаме тој „чип― односно не умее(в)ме 
соодветно да ги декодираме пораките! Трето, тоа нема голема врска само со 
политиката односно изборот на политичката опција. Овде требаше да се препознае, 
да се декодира, еден „стил―, еден начин на (не)мислење, на (не)работа, на 
импровизација, на нестручност, на простотилак, непристојност ...! И тоа не е така 
лесно. Судир на две култури! 
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Од друга страна, имаше такви кои можеби не успеваа да ги (про)читаат сите тие 
„пораки―, ама прочитаа дека со овие полуписмени нарцисоиди можат да играат 
многу игри, зашто меѓу слепите и ќоравиот е водач. И успеаа, прилично умешно, да 
се проврат низ сите иглени уши, да се поистоветат со синдромашите и сега се 
директори, амбасадори – ене го оној consigliere стаса дури до Бразил – началници, 
уредници, уметници ... И сите тие сега, полека, (ќе) сакаат да се вратат меѓу оние 
61%! 
      
Што требаше да се прочита веќе на стартот? Веќе на стартот мораше да се прочита, 
прво, специјалната терминологија што ќе биде употребувана сиве овие десет години 
и нејзините можни значења. На пример, дека секогаш кога ќе се спомне Македонија 
– се мисли на сопствениот џеб, дека секогаш кога ќе се воскликне нешто за 
патритизмот – се мисли на клиентелизмот, дека секогаш кога се говори за работа и 
работливост се мисли на шалабајзерство и неукост ... . Понатаму, полната уста 
иднина на земјата значеше, и се‘ уште значи иднина само за нивните деца (иако и 
тоа е доста релативизирано си настојчивото труење на целата популација); 
флоскулите за самопрегорот од типот 24/7 значеа дека тие, всушност, доаѓаат на 
работа после пладне, а остатокот од денот размислуваат што и како да украдат, 
итн.  
Второ, веќе на стартот мораше да биде јасно дека е во игра простачка негативна 
селекција. Не само партиска и партизирана, туку баш простачка, сељачка, 
најординарна примитивна селекција која што не дозволува знаење, ум, интегритет. 
Таквите, се виде, беа не само непожелни туку и веднаш етикетирани на сите можни 
начини, долгорочно. И трето, дека моралот, етиката, совеста, се нешта што мора да 
се остават за подобри времиња! Така заокружен, нарцисоидниот синдром тргна во 
воинствен варварски поход ала фалангата на Аце Велики Македонски!!! 
И затоа, впрочем, еден огромен дел од оние 69% кои не успеаа да ги декодираат, да 
ги „прочитат― не само стартните пораки туку и целиот „филм―, потоа се најде во 
чудо. И, што е уште пострашно, се тешеа дека тоа сепак ќе трае – кратко.   
 
Што друго мислеше мнозинството од (ориентационо) 69%, слушајќи ги и гледајќите 
ги нарцисоидиве како се шепуреа првите денови од доаѓањето на власт. 
Претпоставувам – ништо. Токму заради тоа што мислеа дека тоа ќе трае кратко, 
дека нема шанси вакви празни глави да се одржат подолго време, итн. Некои велат 
дека тоа, поинаку кажано, беше некаква чудна (и секако виртуелна) верба во 
категоријата „народ―, односно верба дека народот ќе препознае со кого си има 
работа и бргу ќе стави крај на комедијата. Историска грешка - не си го знаеа 
народот, оној на Трпе и Трајче! И дека тоа може да трае до недоглед. Но тоа е друга 
тема. 
Ваквото целосно промашување во читањето на јавните „пораки― односно нивно 
погрешно интерпретирање Еко го нарекува аберантно (ненормално) читање 
односно аберантно декодирање. И наведува четири точки кога ваквото неуспешно 
читање е можно: кај луѓе кои зборуваат на различни јазици; при обидите да се 
интерпретираат значењата на минатите културни; кај луѓе кои не делат ист систем 
на верување; кај луѓе од различни култури. Ние, односно спротивставените 31% 
контра 69%, исполнуваме барем две од посочените точки – немаме ист систем на 
верување (на пример, тие веруваат дека Земјата е плоча, ние дека е сфера!) и 
доаѓаме од различни култури (тие од меланжот на античко-барокната култура, ние 
од модерната / современата)! Што ќе рече – во старт беше невозможно да се 
разбереме?! (Но, ете, и г-ѓата Трајковска во „Вин-вин― – дали заради некаква 
еснафска солидарност? - очекуваше токму мојот омилен лик од цртаните Горан 
Михајловски да ни ги објасни нештата).     
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Кога би имале барем минимум сериозни елементи кои што оваа нарцисоидно 
пореметена десетгодишна катаклизма би ја вброиле во некаков извесен 
оперативно-мислечки систем, во барем некаков идеолошки или политички  концепт, 
тогаш би можеле да бараме и компаративни историски аспекти.  На пример, дури и 
онаа 1945 година како точка на судир на два света, две спротивставени идеологии, 
два системски концепти ... и комплетното не(до)разбирање на едните и другите. Ама 
овде немаше ама баш ништо сериозно, баш ништо умно, баш ништо интелигентно, 
освен одлично изведена сценографија што ќе ја сокрие пљачката и лагата на векот! 
Па видете ја само скандалознава драмолетка на шарлатанине Канческа и 
Трајановски околу „Универзална сала―! Та оттука, колку и да се обидува да не‘ убеди 
„цртанион― Михајловски дека, демек, Груевски во 2006 година носел нешто ново, ние 
„новото― го видовме и го почувствувавме на сопствената кожа, некои дури и за цел 
живот. И премногу ни беше! 
 
 
 
 

 
 



 

40 

 

УМЕТНОСТА НА НАШЕТО ВРЕМЕ 
 
 
 
Некултурни награди 
 
Ова е можеби вистинско време за прашањето: дали македонската уметност е 
уметност на своето време? И секако: дали македонската култура е култура на 
своето време? 
Зошто вакви прашања токму денес, кога тие кај нас се актуелни веќе десетина 
години? И не дека не биле поставувани, барем од потписникот на овие редови. Ама 
по правило останувале без конкретен одговор. Така ќе биде и денес, но можеби не и 
– утре? Како и да е‘, прашањата се наметнуваат самите по себе – со или без 
конкретна причина - барем кај оние кои се подолго време во македонската култура и 
уметност. Прво, на општ план, континуирано продолжува убиствената некултурна 
политика на оваа власт и нејзините трабанти преку целосна девастација на се‘ што 
барем малку заличува на современ културен дострел, вклучувајчи го тука и 
варварскиот однос кон културното наследство. Второ, на творечки план и понатаму 
тече катаклизмичката поплава на кич, шунд и невкус стимулиран  токму од 
државниот орган надлежен за работите во културата. Трето, на финансиски план, 
државниот културен буџет – покрај останатите инквизициски методи - дефинитивно 
стана основна алатка за пресметување со неистомислениците во културата и 
уметноста! Четврто, со децении (не така лесно) (из)градениот систем на вредности 
во културата и уметноста е буквално збришан од неколкучлена банда на културни 
трабанти и лицемерни анонимуси застанати на чело на полуписмената орда 
божемни културни работници. И сите тие беа „мали― државни удари кои малкумина 
ги гледаа(т)!  
 
Инаку, ако некому му треба директен повод за еден ваков текст, еве: главната 
македонска тендеруша – министерката за (не)култура – учествува на втората 
конференција на Советот на министри за култура од Југоисточна Европа. И вели: 
„Длабоко сум убедена дека преку нашите партнерски односи и искуствата во 
рамките на досегашните и идните регионални проекти, ќе ги идентификуваме 
нашите потенцијали и потреби  кои ќе резултираат со рехабилитација, промоција и 
одржливо управување на нашето заедничко  културно богатство― – беседи Канческа 
Милевска. Какви се тие партнерски односи и искуства, кои се тие проекти, какви се 
тие „наши― потенцијали ...? Празни и бесмислени до зла бога зборови! Како да тие 
таму не знаат на кое и какво дереџе е македонската култура, па таа ќе ги мафта 
како што ги мафта нашиве овде? И за која тоа, и каква, рехабилитација и промоција 
на културното наследство мисли? Ова коешто таа и нејзините „културни―  
фалангисти го уништуваат на секој чекор кај нас, секојдневно?  
Што ли си мислат тие министри кои ја слушаат, ама ги слушнале – бидете убедени 
во тоа – и извадоците од т.н. бомби што цела година сееа страв и ужас во редовите 
на власта? Па и оние нарачки на дотичнава за нашиве културни „успеси― што требаа 
да бидат презентирани во вестите на куртон медиумите. А секако се запознаени и 
со „дострелите― на нејзиното милениче монструмче „Скопје 2014―, кое од првични 80 
милиони евра стаса до фантастични 650 милиони евра! Односно, за неа нека 
мислат што сакаат, ама што ли си мислат за нас, слушајќи ја неа? 
Затоа, нели е овој миг баш добар за прашањето: дали оваа некултура е навистина 
македонската култура на своето време? И дали овие луѓе се токму тие кои треба да 
ја претставуваат македонската култура во странство, или треба да им се одземат 
пасошите па привремено нека се шеткаат овде, по ова г‘з место,  како локални 
напудрени пауни? 
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И токму во истиот контекст, апропо веста за најновото именување на „славниот― ни 
лик од македонските штици што ги немаме во главата – „голееемиот― Дејан Лилиќ – 
за директор на Македонскиот културен центар во Истанбул. Но впрочем, оние со 
подобро паметење ќе се сетат на „славната― прегратка на овој паун со оној ГНЛ 
(Големиот Народен Лидер, превземено со особено задоволство од Сашо 
Ордановски!). Тоа беше парадигматична прегратка на поданик и Лидер, на клекнат и 
надреден, на полтрон и неговиот Шеф. Гнасна сцена што највпечатливо ја отслика 
македонската трагедија во културата во овие десетина години. И, се разбира, 
наградата мора(ше) да дојде. ГНЛ не ги заборава своите поданици. Секому по 
малку, според заслугите. Еден во Бразил, друг во Истанбул, трет – ќе видиме. (Да 
ме праша мене, јас би го пратил славниот ни Сарајлија за амбасадор на Гренланд. 
Човекот е нон стоп со повишена температура, треба да се разлади!). 
И сега, овој Лилиќ, со овие не само што „стана човек―, туку стана и директор на 
Културен центар. Во Истанбул. Машала! Се си мислам дека Турците ќе  помислат 
дека повторно (после куртонон) се заебаваме со нив. Нејсе! 
И сега, глупо би било, дури непристојно, да прашуваме со што тоа човече, освен со 
полтронството, го заслужи тоа место, што и како баш тој ќе придонесе за 
унапредувањето на (инаку никаквите) културни релации со Турција, што и како баш 
тој знае за македонската култура и уметност па уште и да ги промовира вон 
земјата, итн. Впрочем, за овие тоа и не е толку битно. Битно е да се наградат 
луѓето, па дури и на тој начин. 
 
Оттука, сосема се на место, особено сега, прашањата дали оваа македонска 
(не)култура е култура на своето време, односно дали токму оваа македонска 
уметност е нашата уметност на денешницата? Дали оваа култура и нејзините 
претставници – па нека е и онаа министерска тендеруша или оној кој преку 
полтронството станува човек – се токму тоа што денес може, и треба, да се нарече 
македонска култура, македонска уметност? За многумина малку подобро верзирани 
во процесите во културната сфера во изминативе години ова ќе биде само уште 
еден од бесрамните безобразлуци на коишто веќе свикнавме, уште едно во низата 
македонски (не)културни самоубиства коишто полека но сигурно не бришат од 
културна карта (и) на Балканот. Она што за оној минат (и за некои толку омразен) 
социјализам беше инцидент во дипломатијата и културните претставништва, овие 
самонаречени демохристијански демократи го усовршија до перфекција. Не само 
Македонската држава туку и македонската култура ја претставуваа(т) келнери и 
поштари, калаштури и глумци и секакви други партиски апаратчици!    
 
 
Полу-вистини 
 
Вангелов говори за „полу-писателите― и „лакеите―8, а Димковска вели дека 
македонскиот писател „Го убија погрешните (културни) политики, го убија 
мегаломанските проекти на Министерството за култура, го убија клановските 
поделби на политичка основа, го уби стравот дека ќе изгуби нешто што и нема ако 
крене глас, ако заземе став, ако побара поголем простор за дишење, ако посака 
слобода―. И дека „Секој автор, секој уметник живее во некое време, реално или 
имагинарно и во таа временска рамка, втемелена во еден или повеќе простори, 
секој уметник пројавува или би требало да има став кон светот во којшто живее―9.  
Нашите уметници немаат став ни кон просторот, уште помалку кон времето. А 
светот не ги интересира. Живеат вон него. Освен, се разбира, ако како нивен „став―, 
сосема легитимен (но дали и нормален?), се земе оној на славниот ни Ацо 

                                            
8
 Атанас Вангелов, Полу-писателите, Плусинфо, 27 февруари 2016  

9
 Биљана Илиќ, Македонскиот писател го уби стравот да заземе став, (интервју 

со Лидија Димковска), Плусинфо, 19.02.2016 
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Станковски – Сарајлија, кој има  „… многу голема почит кон ВЛАДЕТЕЛОТ, кон г-
динот Никола Груевски, за кого мислам дека е најдобриот политичар што се појавил 
на македонскиот терен од 45-та... најмалку од 45-та навака, но ако се земе предвид 
дека ние ја загубивме државата со Самоила уште, претпоставувам дека од тој 
период, значи од 1014 година до денес, не сме имале таков политичар како него...―! 
Не знаеме од каде и како тој го знае Самоила, но знаеме дека навистина мисли на 
оној, неговиот идол кому така милозвучно му го кажува името и презимето, кој се 
шепуреше низ државава цели десет години. Само што тој беше се‘ друго само не „г-
дин―. Ниту пак може да биде. 
Но, уште повелелепно звучи она „ВЛАДЕТЕЛОТ― како парадигматичен исказ / став 
на македонскиот уметник денес кон власта. Со големи букви, голем наклон, најчесто 
клекнат на колена ...! Тоа е уметноста на нашето време, тоа е уметникот на нашето 
совремие!!! 
 
Се разбира, не се само тие – писателите и ликовњаците. Додека светот инсистира 
на уметност на своето време, на творештво што ќе ги изрази сите неправди и грижи 
на денешнината, што ќе им покаже малку човечко лице на сите црнила што не‘ 
опкружуваат, нашите уметници уживаат во балонот што им го изгради 
ВЛАДЕТЕЛОТ. Среде безочната девастација на планетата Земја, низ 
катаклизмичните поплави бегалци заради ужасните воени конфликти, на педа од 
геноцидни акции или диктаторски режими што одамна ни се населија и дома, 
нашиве траљаво блебетаат низ некаква салонска „уметност― како онаа од средината 
на деветнаесеттиот век. А барем да го имаа и нивното мајсторство, туку овие 
нашиве размафтале метли и кофи, чекани и длета ... замајани во 
националистичкиот кожурец што убаво ги грее. До нив не допира буквално ништо – 
ни однадвор ни одвнатре! Не ги тангира ни смрт ни раѓање, ни болест ни радост, ни 
криза ни диктатура. Битно ВЛАДЕТЕЛОТ да е добар и да дава пари. Нивни, ама 
сеедно, барем дава. И селектирано. Ако дојде некој друг тие можеби не ќе играат во 
првиот тим? 
Но кога барем би можеле ова што го гледаме низ нашите културни институции да го 
наречеме полу-уметност. Дури не е ни тоа, зашто половичноста допушта мечтаење 
дека другата половина може да донесе нешто подобро, дека токму во таа друга 
половина се крие некој актуелен концепт или идеја, нешто што малку ќе не‘ размрда 
и ќе покаже дека и ние имаме современа уметност. И нека едната половина биде јад 
и беда, шунд и кич, пренемагање и ментална онанија, онаа другата половина би 
останала надеж, светло на крајот на тунелот. 
Ама не, ним им е поважно дека после нашето (одамна познато) откривање на 
Америка и дешифрирањето на каменот од Розета, еве сега сме ја создале и Русија. 
И кој како нас! Какви дебили. Не посраа само една пристојна уметност, еден 
пристоен град, туку цела една држава!  
Што чекаат, дозвола од ВЛАДЕТЕЛОТ дека смеат да творат, дека уметноста смее 
да гледа и околу себе, а не само назад во Антиката, или во Самоила? 
 
На само 400 километри на север, писателот Филип Давид, среде церемонија на 
доделување на награда за најдобра книга, се оградува од присаството на 
претседателот на неговата држава бидејќи не се согласува со неговата политика. 
Кај нас не се почнува претстава, не се почнува изложба или каков и да е друг јавен 
настан ако „г-динот― или Хорхе не се пристигнати. А згора Сарајлија на Хорхета му 
ги објаснува своите дела. Типичен современ перформанс: „Како да се објасни 
уметноста на мртов фикус?―! Филхармоничарине седум години ги з.......т со градбата 
на нивната зграда и никој уста не отвора!? Ама затоа секој фолк фестивал носи во 
ветер по стотина илјади евра на име награди. Досега инкасирале сигурно барем 
толку колку што треба за реновирање на Универзална сала. Ама што фајда кога 
министерката ни за (не)култура се пали на фолк, а сигурно и „г-динот―! 
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И тоа ли ќе биде обележјето на културата, на уметноста на оваа декада? 
Стиропорни фасади врз идиотски објекти, „полу-писатели― и уметници квази-
историчари и политиканти од најниско ниво, фолкери и разноразни циркуски 
хохштаплери на првата линија на македонската уметност и култура? Затоа и ќе ни 
подметнуваат факсимили за оригинали, кич за уметност, плеј-бек за изведба во 
живо, гемишти наместо претстави ... Нашиве слепци не ги интересира ништо под 
капава небеска освен нивниот џеб! 
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Грешка во компасот 
 
Многумина се, верувам, подготвени веднаш да го обвинат нашево Министерство за 
(не)култура за сите состојби во македонската култура и уметност. И тоа би било 
така, во некои најопшти рамки, како државен орган одговорен за состојбите во 
културата (но и во уметноста, според присвоените и од никого неоспорени 
„ингеренции―!). И јас безмалу автоматски би се приклучил кон обвинувањата, како 
што и сум правел до сега, но сепак со извесни задршки. Тие се навистина одговорни 
(читај: виновни) за многу нешта во современата македонска култура и уметност. 
Прво заради нивниот институционален и личен простотилак, незнаење, 
непрофесионалност, нестручност ... неспособност да се носат со современите 
предизвици во културата. Особено во земја како Македонија. А нивната глупост и 
некомпетентност тие настојчиво си ги потврдуваат - јавно и недвосмислено - 
безмалу секој ден. Па така и деновиве, со нивното контра-соопштение на 
обвинувањата на некој од синдикатите во културата, како и реакцијата на 
обвинувањата за (не)условите во коишто работат луѓето во Македонската опера и 
балет. 
Односно, нашево непрежалено Министерство лаички ги поистоветува условите за 
работа со платтите, со новите вработувања, па дури и со „... двојно зголемените 
средства за програмски содржини кои се издвојуваат за оваа национална установа 
...―, како да тоа се исти / идентични нешта. Глумците бараат тоалети и гримиорни, 
овие слепци велат ви дадовме плати и пари за програма! А можеле и да не им 
дадат, нели? 
  
Но, како и обично, на дилетантите им се поткраднува несвесна грешка, па откриваат 
и работи што инаку би ги премолчиле. На пример, се фалат дури и дека во нивната 
грижа за уметниците во МОБ се вбројуваат и „... поддржаните индивидуални проекти 
на вработените на МОБ кои членуваат во различни музички состави и остваруваат 
самостојни настапи ...―! Ма немој.  А тука всушност мислат на нивните пулени, на кои 
и на тој начин дополнително им плаќаат за поддршките и чувањето грб на 
тендерушата, а ги поистоветуваат со сите вработени. Демек, на сите им дават 
некакви бенефиции, што ли? А кој ги терал тоа да го прават, и зошто го правеле? 
Или и тоа била само уште една од многуте смислени форми уметниците да се 
држат во заложништвото на власта? И на тендерушата Канчевска Милевска??? 
А за какви тоа вложени „80 милиони денари за целосна обнова на објектот на 
институцијата кои се издвоија во последните години и кои опфаќаат променета 
сценска технологија и механика, санирана покривна конструкција и фасада, како и 
санитарни јазли, реновирани работни простории на вработените, гримиорните и 
канцеларискиот простор, фоајето, оркестарската школка, билетарницата и салата 
Империјал― тртља истото Министерство кога луѓето внатре велат дека немаат 
елементарни услови за работа? Или можеби слепциве реновирале некој друг објект, 
а мислеле дека тоа е МОБ? Се разбира, некој (како што направи БИРН со „Скопје 
2014―) треба да седне да ги направи сите есапи за тоа каде се‘ будаливе расфрлаа 
пари и да им го плесне (и) тоа в лице! 
 
Сето тоа, се разбира, се сосема погрешни гледања на Министерството за 
(не)култура на тековните состојби во македонската култура – кои пак воопшто, веќе 
со години, не се некаква тајна – и на нивната неспособност да го наштелуваат 
компасот кон релевантните прашања со коишто треба да се бави едно сериозно 
Министерство.  
Но, сето тоа не одговара (докрај) на прашањето зошто навистина имаме ваква 
уметност каква што имаме? И ваква култура каква што имаме, односно – немаме? 
Делот на вината на Министерството е неспорен, можеби и голем, но тоа не може да 
биде единствено одговорно за сите оние илјадници наслови непотребни изданија 
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финансирани низ годиниве, стотици тотално неинтересни, неинвентивни, да не 
речам срамни „изложби― што се извртеа низ нашиве изложбени простори, оние 
десетици анахрони театарски претстави што веќе не би играле ни во последната 
театарска дупка во Европа ... Тоа Министерство е делумно виновно што давало 
пари (и) за такви будалаштини, но дури и нивните остри цензорски ножици – што 
може да биде интересна идна тема – не можеле да сосечат баш се‘ квалитетно во 
државава!  
Не е проблем само на Министерството за (не)култура очебијниот недостиг на 
квалитет во македонската култура и уметност односно нивната жед за квантитет и 
само квантитет. И пари, се разбира. Зашто, многу пати до сега било констатирано, 
годишните програми во културата во оваа земја просто тежат од квантитет и – 
неквалитет! А за тоа не може да биде виновно само и исклучиво Министерството за 
(не)култура. 
Еднаш, кога тогаш, (и) македонскиот уметник ќе мора да ја прифати вината за 
ваквите состојби, барем во иста или слична мерка како и државните органи и/или 
институции. Зашто, и институциите се „вадат― на лошата понуда, бидејќи и тие се 
свикнати да чекаат некој (уметникот) нешто да им нуди (производ), а тие 
„мериторно― да избираат. Е, ама сега, односно веќе одамна, тие можат да избираат 
меѓу неквалитет и кич, меѓу лошо и шунд ... 
 
 
Слепи за реалноста 
 
Не велам дека е лесно денес да бидеш уметник. Никогаш и не било. Ова (најблаго 
речено) лудо време за многумина може да е инхибирачко, а депресивно сигурно. Се‘ 
станува конструкција односно контра-конструкција. Ене сега и лидерот на 
опозицијата го обвинуваат за изборен криминал!  Нормално, како контра-мерка на 
релевантните истраги на Специјалното јавно обвинителство. Лудилото на овие нема 
граници. Ама и стравот! 
Не сум уметник и не знам како функционираат механизмите на нивната инспирација 
– без намера, секако, уметноста да ја сведам само на тоа – но знам што би сакал 
денес, и вчера, да гледам низ македонските изложбени салони. И знам што работат 
уметниците во светот. Барем оние, добрите. И тоа се два света: локален шушумигав 
и глобален ангажиран, наш обландиран и со црвено панделче и нивни отворен и 
често отровен, ние се бавиме со антиката и стиропорот а светот гледа во иднината 
и новите технологии! Нашиве не знаат ни за што служеле каријатидите!!! 
Познатиот кинески уметник-дисидент Аи Веивеи, емотивно допрен од мигрантската 
катастрофа во Европа неодамна, во Берлин, ја реализираше инсталацијата со 
14.000 бегалски појаси за спасување, „облекувајќи― ги со нив столбовите на 
Концертната сала во Берлин. Асоцијациите беа чисти и недвосмислени, оддавајќи 
им почит на бегалците кои секојдневно губат животи во водите на Средоземното 
море. Пред извесно време тој позираше на истата плажа како и несреќно удавеното 
момче Ајлан Курди, а во тек е и  неговиот меморијален проект на островот Лезбос, 
преку којшто поминуваат речиси сите бегалски морски патишта. 
 
Членови на чешката алтернативна група „Зтоховен― во септември 2015 година, над 
канцеларијата на чешкиот претседател Милош Земан во дворецот Храдчани во 
Прага, од јарболот го тргнале претседателскиот бајрак и наместо него закачиле 
огромни црвени гаќи. Имено, тројца уметници се маскирале во оџачари, 
незабележливо се качиле на покривот, и го извеле овој чин / перформанс со 
големите црвени гаќи како нивен коментар на работата на претседателот! И 
ризикувале три години затвор. 
Што ли би требало да се закачи на јарболот над канцеларијата на нашион фикус? 
Вреќа со шталско ѓубре, за фикусот конечно да провирее?!? И кој да го направи тоа? 
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Но, нашиве уметници како да не ги допираат ни светските проблеми ниту пак 
локалните идиотштини. Не ги тангираат дури ни „каријатидине― среде центарот на 
градот. Или – ги допираат ама не смеат да реагираат? Ако е така, тогаш уште 
полошо, но тоа е веќе „вечната тема― за немиот македонски уметник. Цели десет 
години гледаме (речиси) ѓубре низ македонските галерии, кое што и уметниците и 
институциите ни го продаваат како уметност. Наводна безвременска „уметност―, 
очаен ларпурлартизам (иако и тоа за нив е комплимент), јад и беда што никој не го 
разбира и никому не служат. Освен на Министерството за (не)култура и нивната 
евиденција за „големиот број― изложби низ земјава. 
Дури и симболичните примери на некаква ововременост, на некаква ангажираност и 
прогресивна мисла се или брзо и ефикасно елиминирани (неколкуте примери на 
критички насочените јавни ангажмани на ОПА, Ирена Паскали и други, што повторно 
не‘ враќа на темата на можната цензура!), или пак се случуваат вон земјата. На 
пример некои уметнички проекти на македонскиот дигитален уметник Зоран 
Попоски, кој главно работи вон Македонија, а последниот негов ангажман беше на 
меѓународниот уметнички фестивал ДМЗ, на кој учествуваат повеќе од 60 уметници 
од 11 земји, меѓу кои Јапонија, Кина, Индија, Хонг Конг, Кореја, Германија, Канада, 
итн. На изложбата организирана на отворен простор во демилитаризираната зона 
на границата помеѓу Јужна и Северна Кореја, а на тема „Соочување со другиот―, 
Попоски ја изложи дигиталната графика „Конфликтот во Македонија однесе две 
жртви―, дел од проектот „Апстрактна политика― (2009-2015). 
Во овој контекст би било коректно да се спомне и сликарството на младата 
Александра Петрушевска како издвоен, ако не единствен пример на ангажиран 
творечки однос кон македонската реалност (на пр. циклусот „13 км од центарот―)!  
 
Македонскиот уметник генерално како да е слеп за реалноста на националните 
поделби, на политичката и економската криза што трае со години, за етничките 
тензии и проблемот со мигрантите ... Како да одбива да се соочи, лице в лице, со 
опкружувањето, локално и регионално, да се фокусира на горечките проблеми на 
оваа земја и култура. Или, едноставно, нема вистински, соодветен творечки 
одговор?  
Впрочем, по обичај, најдобра слика на состојбите се добива на традиционалните 
ДЛУМ-ови годишни изложби и таканаречени „салони―  коишто, за жал, само 
„поминале― покрај салон. Тие ја отсликуваат апсолутната немоќ на творечкиот исказ 
на македонскиот уметник и тука не помагаат ни странски селектори (кои патем само 
ја продлабочуваат кризата на овие изложби), ни бомбастични „теми―, уште помалку 
потпросечни гости од странство. Неверојатно здодевно и крајно нестручно и 
неинвентивно! ДЛУМ-овци беа поинтересни дури и кога дремеа на автобуската 
станица барајќи виза Шенген за Европа! Што ли ќе правеа со неа дури и да им ја 
дадеа – којзнае?! 
 
 
„Среќна апокалипса“ 
 
Конструктот „среќна апокалипса― е позајмен од последниот роман на Ханиф Курејши 
и, наводно, метафорично се однесува на раскошната безизлезност на западните 
демократии каде само навидум нештата се такви какви што се претставуваат. И овој 
конструкт можеби коинцидира и со мислењето на една наша уметница која подолго 
време живее во една од тие „демократии што пропаѓаат―, дека таму всушност се‘ е 
привид, дури и либералниот став кон уметноста, дека тие со тоа само ја чистат 
сопствената совест итн. Но, добро, може и така да се гледаат нештата. Но, да 
речеме дека јас би сакал и ние така да си ја „чистиме― совеста и да можеме да 
видиме уметност што соодветствува на нашето совремие!? Тие „изопачени― западни 
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демократии, велат, само фингираат демократија и либерализам, дури и во 
уметноста,  каде дозволуваат критика на се‘, ама реалноста кај нив е сосема друга: 
темна, црна, никаква ... Дали тоа значи дека ние, односно кај нас е на сила 
обратниот процес? Поточно ние фингираме / глумиме автократија, во нашата 
уметност нема критика ... но затоа реалноста ни е мед и млеко, живописна утопија 
...? 
Ако се цени според актуелната македонска ликовна сцена, онаа што ни ја нудат 
официелните уметнички институции и уметничките асоцијации како неспорна 
продолжена рака на власта, ние сме најсреќната, најбезбедната, најдемократската, 
најбериќетната земја во светот. Уште малку па исполнување на библискиот сон! Не 
знам кој и каков, ама бидејќи сме библиска земја мора да имаме и некаков библиски 
сон, нели? Како што Америка, која што не е библиска земја, има само – американски 
сон.  
И можеби и се‘ уште актуелното „Скопје 2014―, иако сме веќе 2016, е токму во таа 
насока на исполнувањето на некакви соништа, нечии? Па и „уметноста―  што ја 
гледаме околу нас? Сосе „каријатидине―?! 
Затоа и конструктот „среќна апокалипса― ми се виде како измислен за нас. Зашто 
ние, денес и тука, и со се‘ што не‘ опкружува, вклучувајќи ја и современата уметност, 
сме најсреќните луѓе на „плочава Земја―. Фактот што се движиме, забрзано, кон 
нашата апокалипса, не ни одзема на среќата. Напротив, се движиме среќни кон 
среќната апокалипса! 
Или, ако сакате, ете и таа фамозна странска кураторка која ДЛУМ-овци ја дом‘кнаа 
дури од Чешка – каква претстава доби за македонската уметност? Од (божем) 
делата што и‘ ги понудиле за селекција, од (божем) Пикасо што можела да го види и 
кај нас, од други (божемни) две-три изложби што овде-онде биле наредени? 
Најмалку што можела да заклучи е дека ова е најсреќната земја во Европа, со 
најрелаксираната, најбеневолентната уметност! 
Се разбира, ниту сум мислел ни мислам дека се‘ е така црно (и) во македонската 
современа уметност. Црно е, главно, она што ни се нуди како секојдневие на 
македонската современа уметност, како мисла и размисла на современиот 
македонски уметник, од сите возрасти. Иако некои тоа го гледаат како шарено, како 
убаво – што и да значи тој збор – зашто свикнале на такво шаренило, на таков кич и 
светликави „сваровски― ефекти. Инаку – црно е. До зла бога е црно! 
Но не мислам, ниту пак сакам на тој начин да ги генерализирам нештата што ги 
гледаме низ годиниве, а некои тоа го нарекуваат уметност. И го финансираат. 
Напротив. Особено помладите генерации изнедрија серија свесни, образовани, 
критички настроени уметници кои на светот – надворешниот и внатрешниот – му 
пристапуваат со отворени очи и слободен ум. Тоа се генерациите на Филип 
Јовановски, Велимир Жерновски, Ѓорѓе Јовановиќ, веќе спомнатата Александра 
Петрушевска,  и други кои, за среќа, без страв и комплекси демонстрираат личен 
уметнички светоглед и актуелен „осврт― кон реалноста. Нашата, и туѓата. И кон 
Другиот, кој и да е‘! 
Не ја заборавам тука ниту Пандора Саздовска – иако ме потсетуваат – и нејзината 
(неодамнешна) импресивна изложба „Long. Loud. Silence―. Никако, зашто станува 
збор за впечатливо реализиран концепт на актуелна тема! Но, проблемот е што 
таквите пројави се толку, толку ретки. Не можам во ист кош со оние ДЛУМ-овци да 
ги ставам и многумина други реномирани македонски умeтници кои достоинствено 
се повлекоа во мирот на своите ателјеа пред наездата на варварите кои бараа од 
нив да кмишат во чекалните на автобуските станици. Можам да ги разберам но не 
морам да ги оправдам. Нивната поддршка на помладите борбени поединци ќе беше 
драгоцена. 
 
И сепак, останува фактот дека најголемиот број македонски уметници, втурнати во 
прегратките на автократското Министерство за (не)култура и полуписмените и 
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подеднакво тиранизирачки институции, извонредно се вклопија во десетгодишното 
црнило глумејќи современа македонска ликовна сцена. Зашто, ако првата деценија 
по 1945-та беше запаметена по радикализацијата на социјалистичкиот реализам, но 
веќе втората и третата по пробивите на енформелот и апстракцијата, па понатаму 
рефлексиите и од другите светски уметнички текови се‘ до постмодерната во раните 
деведесетти, тогаш по што ќе се памети последнава деценија во македонската 
уметност? По кичот и шундот на „Скопје 2014―, по конфузните ретроградни 
„концепти― и ДЛУМ-овите идиотски „тематски― салони ...? По детинестине играрии 
што некој сака да ги нарече македонски дизајн или по малоумнине „креативни 
индустрии―? 
Што е белегот на современата македонска ликовна уметност денес, и вчера? 
Ништо, една голема нула на патот кон „среќната апокалипса―? 
 
 
Уметноста одамна не живее тука 
 
Добро - можеби грешам? Можеби нешто сепак ќе остане од денешнава „уметност― и 
„култура―? Би требало, барем, да остане искуството како не треба да се работи, 
што не треба да се прави во културата и уметноста, како државата не треба да се 
плетка каде што не и‘ е местото, итн.  
Веќе претходно спомнатиот Курејши вели дека уметникот не е обичен човек. Туку, 
вели, дека „вистинскиот уметник е ѓаволот, кој се мери со Бога по креативноста, 
дури се обидува и да го надмине―! Меѓу луѓето токму уметникот е отстапникот, оној 
кој со неговата имагинација ги премостува разумното и неразумното, мечтите и 
светот.Тој е оној кој предизвикува неволји кај владетелите и великодостојниците, 
оној од чиј збор и / или слика се плашат големите, зашто „тие ги раздвижуваат 
нештата со лажицата на вистината и опојот на вообразбата и магијата―. Токму затоа 
уметникот е несакан и прогонуван, забрануван и затворан, осудуван и замолчуван ... 
Така било, така и ќе биде! Освен кај нас. Тука уметникот и власта се едно, 
едномисленици и пајташи, ортаци и баџанаци, заедно сркаат од една чинија, некој 
повеќе некој помалку. Лажицата на вистината е заменета со ножот на предавството!  
Затоа ние и немаме уметници. И немаме Уметност. Имаме нешто што преку ден ја 
навлекува маската на лагата преправајќи се дека е Уметност. А навечер, под 
закрилата на ноќта, распашано слави со властелините низ крчмите. Затоа немаме 
ни современа уметност, нешто барем налик на уметност на денешнината – по 
форма и по израз – што ќе проговори на јазикот на вистината за нашето 
секојдневие.  
 
Друга работа е што нашиве меѓу себе се сметаат за уметници. А така ги гледа и 
есапи и власта. Дури и онаа од Театарот на коме(н)дијата, онаа која смета дека 
задача на уметноста денес е за 8 март да ги врати жените од кафеаната во - театар. 
За неа уметноста е – циркус. А не прашува зошто воопшто луѓето избегаа од 
театарот во кафеана? Од неа и такви како неа! 
Уметноста, за жал, не може да ги поправа туку така нештата. Особено не преку ноќ 
и не преку една претстава. Дури и да е најдобрата. А нејзината не ќе да е таква. 
Едноставно - не може да биде. Зашто е нејзина! Како што впрочем не можеше 
ништо квалитетно да се роди од овие партиски „уметници― цели десет години. Да 
можеше - ќе го видевме. Од нив може само да се изроди! Уметноста, и се‘ околу 
неа. 
Кај нас, денес, современата уметност значи бегање од реалноста во циркузот на 
популизмот или во копањето по историјата, по туѓите матрици. Како може 
современа матрица да биде матрицата од пред два-три века? Како може 
современиот уметник, дури градител, да мисли со умот на оној од времето на 
осумнаесеттиот или деветнаесеттиот век? Или како може модерната уметност да се 
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пропагира преку факсимили? Па нека се и од Пикасо?! И младите стоеле во редици 
за тоа? Не, стојат во редици зашто немаат што друго да видат, зашто се‘ друго што 
наликуваше на модерно и современо се запусти во државава! Зошто не стоеа во 
редици да ги гледаат идиотскине Александар и Роксана на платнана на попаленион 
Сарајлија?  
Ние дури и самите си доделуваме „меѓународни― книжевни награди и приредуваме 
изложби на „европски― уметници кои се осмелиле да отидат во некое свирипичино! 
 
И сето тоа е во контекстот на нашево совремие, би рекол некој. И веројатно би бил 
во право зашто во вакви услови, во ваква средина, ништо подобро и не може(ше) да 
се очекува. Да се посакува – можеби, но тоа, се покажа, беа само пусти желби. Кај 
нас директорите на националните институции со нокти си го бранат Министерството 
за (не)култура: не смее влакно да им фали на тие полуписмени безделници! Или 
седат во нивни комисии во коишто си ги дерогираат правата на своите институции. 
И патем кршат закон! 
И сето тоа е кај нас нормално, зашто ненормалното ни стана стил на живот. И на 
мислење. Тука веќе нема место за Уметност. Одамна! 
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КАПАЦИТЕТИ 
 

 
 
Одеднаш сите почнаа некако да се чудат, да се крстат, со неверување, дури со 
збунетост да реагираат на последните потези на власта и нејзините инсталации во 
институциите. Како навистина да паднале од Марс, како ова да им е прва година 
под режимот. Одеднаш дури и Уставниот суд ги изневерува!  
Оние кои се сеќаваат на расправата во Собранието по повод устоличувањето токму 
на тие петмина кои сега толку не‘ згрозуваат, ќе се сетат на аргументите, и фактите, 
приведувани од страна на опозицијата апропо квалитетите и квалификации на овие. 
И не и‘ припишувам со ова којзнае каков плус на тогашната опозиција, само 
посочувам на минимумот  разум што тие тогаш го имаа – а се потврдува дека го 
имале - наспроти оние кои кренаа два прста за овие „уставобранители―. И се 
сеќавам на поразителните податоци за нивните дотогашни „кариери―, за нивните 
резултати од дотогашната работа, па дури и од оцените што ги имале во дипломите. 
Може(в)ме ли да очекуваме нешто подобро од нив? Ни случајно. Ова беше само 
прашање на време. Танте за кукурику, што се вели, иако никогаш не разбрав што 
тоа точно значи. Ама убаво звучи! 
Сакам да кажам: целата сегашност ни беше пред очи многу поодамна, уште тогаш 
си ја знаевме иднината доколку овие заседнат на подолг рок. Зарем можевме од 
луѓе со такви „капацитети― да очекуваме нешто подобро? 
 
За жал, луѓето со таквите „капацитети― ни се провлекуваат цели десет години. Од 
претседател на држава, уставни судии, премиер, министри ... до последното 
шрафче во тој полуписмен механизам којшто треба да придвижува творба што сака 
да биде држава. Е па не може. Таков механизам не може да придвижи ни куќен 
совет, а камоли држава. Односно, може да ја (при)движи, ама насоката секогаш ќе 
биде проблематична, а крајната дестинација – бездна!  
Затоа, проблемот со уставните судии не е ни нов, уште помалку непознат. Ако на 
еден таков судија од највисок можен ранг му требале десетина години да го заврши 
факултетот, ако во индексот редел само шестки, ако ни колегите за нив немаат 
барем еден добар збор, ако нивните професионални „кариери― секогаш се 
провлекувале меѓу последните ... тогаш што можело од истите да се очекува? 
Нешто подобро од ова? Тешко, речиси невозможно! Но, тие и не биле поставени на 
тие места за да сработат нешто паметно. Тие биле предодредени за вакви 
„потфати―, за кукавички подметнувања, за ставање стап во тркалата на државната 
машинерија, кога ќе затреба. Поточно – биле предодредени за слугување, за 
некакви и нечии лични односно теснопартиски интереси.     
И токму во тоа се разви и разработи овој „сложен― систем за поддршка на мангупите 
од ист ранг и „капацитет―. На сите нивоа. И затоа сега нема зошто да се чудиме. 
 
Или, ако сакате, зошто овие уставни судии, како впрочем и сите други со нивните 
слугински „капацитети― инсталирани во сите државни институции, би биле подобри 
од врвот на власта, од оние кои што ги поставиле таму? Простете, ама само слеп и 
глуп човек можеше да верува во „капацитетите― на овие кои ја „водат― државава еве 
веќе цела деценија. Зашто, за да верувате во некого – ако не сте слеп и глуп – ви 
требаат некакви репери за квалитет, некакви докажани / проверени капацитети, ви 
требаат – дела! Кои, и какви беа делата на овие? Тоа што прв пат слушнавме за нив 
токму кога заседнаа во властелинските фотелји?! И оној што глумеше премиер, и 
неговите „министри―, па сите директорчиња ... сето тоа беа случајни луѓе впрегнати 
во еден историски миг за којшто не можеле ни да сонуваат. Ама решиле доообро да 
го наплатат зашто знаат дека нема да се повтори. Никогаш. Ни слепиот ни глупиот 
не прави таква грешка два пати. Затоа, впрочем, морал и избирачкиот список така 
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да се наштелува за да нема никакви понатамошни можностите за поправен испит на 
другите.  
Та затоа не се за чудење ни ваквите одлуки на оние петмина (не)уставни судии, 
ниту нивните следни чекори. Зашто ќе ги има. Сигурно. Нема да останат само со 
ова. Нема да им дозволат. Ќе мора уште да одработуваат. Има и зошто. 
И не само тие. Целиот државен механизам допрва ќе биде впрегнат во спасување 
на кожата на газдите им. Ќе мора да отплаќаат десетгодишно ленчарење низ 
институциите, уживање во високите плати, во бенефициите за коишто не ни 
сонувале. Зашто знаеле дека не им припаѓаат! По ниту еден основ, а најмалку по 
капацитетите им, по умот и знаењето. Ни ним ниту пак на нивните газди. Ама 
времето требаше да се искористи паметно и тие тоа го направија! 
 
И како што вели Тони Димитриевски на Фејсбук, еден ден, можеби, „ќе треба сепак 
на Груевски да му оддадеме извесно скромно признание: ги извади на ветрометина 
сите можни гомна во државава независно од полова, партиска, верска, ‘експертска‘ 
или каква било друга припадност―!И тие мора да се вратат таму каде им е местото. 
Или, ако сакате, овие десет години беа моралниот македонски филтер. Веќе нема 
човек (не само) од јавниот живот и политиката кој може да се сокрие зад празни 
„објаснувања― и натегнати флоскули за неутралност, аполитичност, непартијност. 
Зашто овде одамна не станува збор за партии! 
Она пак што потоа мора да го направиме е да покажеме дека не може неказнето да 
се кочи државата, дека не смее личните и теснопартиските уличарски интереси да 
бидат приоритет пред Уставот, законот, правдата, слободата.  
 
 
Нивниот „систем“ 
 
Една „госпожа― докторка се буни и бара извинување од „Слободен печат― за 
„неумесниот― коментар „вметнат― во нејзина уста при нејзиното ракување со 
актуелниот министер за смрт Тодоров. Нејзе и‘ пречи „неумесниот― коментар, ама не 
и ракувањето со Тодоров! Нејзе и‘ пречи „неумесниот― коментар за убивањето на 
здравството ама не и неодамна откриеното писмо на Фондот за здравство за 
болните од сколиоза. На „госпожата― и‘ е нарушен личниот и професионалниот 
углед од коментарот за убивањето на здравството, но не и‘ пречи и самото убивање. 
И убиецот! Така денес ги учат на Медицински факултет? Веројатно не – до 
капацитетот е! Го имаш или го немаш. Толку можеш да научиш. Можеш да имаш и 
три дипломи, плус два магистериуми и барем еден докторат – што денес се 
покажува дека воопшто не е проблем - ама тоа не значи дека имаш неопходни 
капацитети за, прво, примање на тоа знаење, и второ, за негова апликација во 
совремиево. Капацитети да направиш разлика помеѓу доброто и злото, помеѓу 
моралот и неморалот, помеѓу честа и срамот, образот и ѓонот ... Впрочем, не 
слушнавме да се јави ни онаа фамознана вмровска докторка, инаку членка на уште 
пофамозната комисија што не ја пушташе малата Тамара на лекување во 
странство. Го  тераа девојчето да чека додека нашиве да научат!  
Впрочем, ја слушнавме и советничката на министерот за смрт, сосе нејзиниот 
дијалект. Е па што се чудиме тогаш: сите тие се „капацитетни―, можеби, ама не 
знаеме за што.  
 
Во крајна линија нас можеби и не би требало да не‘ интересираат нивните 
капацитети. Нивни си се и нека си ги чуваат. Ама тие се амбицирале да водат 
држава! Оние пак во белине мантили се заколнале да лечат луѓе. Е па оваа држава 
има право да ги проверува капацитетите на тие кои сакаат да ја водат. И да ги 
проверува моралните и хуманите капацитети на оние кои решиле да облечат бели 
мантили.  
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Не дека секоја професија не е важна. Ама за мојата професија не е којзнае колку 
битно дали едно дело од, на пример, Мазев ќе биде соодветно датирано и 
образложено. Не е голема трагедија ниту за државата. Ама кога незнаењето, 
нестручноста, непрофесионалноста, неморалот ... и во мојата професија ќе заседне 
во институциите, е тогаш и државата има проблем. Како што има. Иако никој не 
умира од тоа, нели. Ама на подолг рок – умира професијата. И знаењето! Се 
претвораат во папазјанија, во чаршија каде што се ценкате за денар-два. 
Особено пак кога некои ќе облечат бел мантил, па тога на уставен судија, или ќе 
застанат зад амблемот на Претседател на државата, премиер или министер ... е 
тогаш е богами многу, многу битно. Битно е не заради тоа што се резилат самите 
себеси, туку што ја резилат целата држава. И сите нас! 
 
И згора на се‘, некапацитетниве мислат дека никој жив не ја гледа нивната 
неспособност, нивниот неморал, нивното бедно слугување на една партиска 
врхушка и нивните тесни интереси. Мислат дека сите околу нив  се – како нив! 
Мислат дека целиот божји свет е неспособен, неморален, резил ... И затоа мора да 
им се покаже местото, и да им се каже каде точно спаѓаат. И дека тука дошле само 
и единствено заради нивниот клиентелистички однос со властодршците, а не по 
заслуга на умот, знаењето, способноста, моралноста! 
Димитар Башевски ги прашува уставните судии: „... зар само во таков систем вие 
знаете да функционирате―10? Прашањето е веројатно само реторичко и никој не 
очекува одговор, зашто одговорот е одамна пред нас. Да, тие, и тие како нив умеат 
да функционираат само во таков / ваков „систем―! Систем на лаги и прелаги, на 
манипулации и клиентелизам, на неморал и непрофесионалност ...! Зашто ниту 
еден други нормален систем не би прифатил таков фелер. Автоматизираната 
капацитетна лента во нормалните системи веднаш таквите ги исфрла. Тие се, 
едноставно, неупотребливи. Односно, ги сместува таму каде што им е местото – на 
маргините на општеството! 
 
 
Единица мерка 
 
Баш го гледав Ѓоковиќ, во Индијана Велс игра со некој едикојси кој воопшто и нема 
позиција на ранг листите меѓу првите сто. И бидејќи Ѓоковиќ извесно време 
паузираше заради проблеми со очите, враќајки се повторно во старата позната 
форма, на стартот губи со 4:0, па 5:1, за да го загуби првиот сет со 6:2. И веќе кај 
првите 4:0 го гледате тој едикојси како се ококорува, како добива сила, како веднаш 
се трансформира во „играч― многу сличен на нашиве некапацитетни шапшали, 
мислејќи дека му е рамен, дури и подобар, од еден Ѓоковиќ! Се стегнал, се осилил, 
има подршка од домашната публика зашто е локалец, демек сега ќе го суреди 
првиот светски рекет. Нормално, на крајот загуби со 2:1 во сетови. 
Добро, не беше толку лош човекот, ама ужасно ме потсети на нашиве капацитетни 
„стручњаци― кој до којега, сите испилени како нешто сосема десето ама сега фрлени 
в огин како министри и директори, како експертутки и аналитичарчиња кои веднаш 
се соживуваат со улогата на некаков „субјект― падната од Господа (или „лидеро―, 
сеедно) и себеси се поставуваат како единица мерка за квалитет. Или капацитет, 
сеедно. И препознавајќи некаде шанса, можеби моментна слабост, користејќи го 
партискиот грб и автократскиот режим, веднаш се гледаат себеси како победници, 
како советодавци, како умни и капацитетни да се мешаат во се‘ и сешто, дури и во 
тоа што комплетно не го разибраат! Жив пример е Хорхе кој и самиот знае како 
стана тоа што стана. Ама човеков се заборави, навистина веќе појма нема што и 
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 Димитар Башевски, Отворено писмо до петмината судии на Уставен кои гласаа 
„за― иницијативата, НОВА, 25.02.2016  
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како говори, и кому, какви штети прави за државава, ама мисли дека институцијата 
претседател на држава му дава право да тртља сешто и секаде!  
Не добиле ни цент? Можеби, ама дали ги дале трансакциските сметки? Како ЕУ да 
знае каде да им ги уплати парите?  
 
И не е ова од вчера, не е ниту од завчера. Тоа е кај нас некаква заразна болест во 
контиуитет, ама овие ја доведоа до степен на убиствена епидемија. Со пандемски 
тенденциии! Тоа е всушност истото она на кое што потсетува и Вангелов – за 
„славниот ни― прв „премиер― Кљусев и неговите економски „политики― (кои патем ги 
тераа жените рачно да перат на Вардар!) и сите шушумиги продолжувачи на истите 
до денешен ден. И такви кљусиња имаме во сите области, барем по дузина, некаде 
и по повеќе. Ама денес, илити десетина години наназад, цела државна 
администрација ни се покљуси! И уште се множат. И сите се со свои „политики―, и 
сите мислат дека токму тие се онаа единица мерка во дадената област која ќе ни ги 
објасни нештата, или ќе постави „сувисло― прашање, па ќе не‘ искара, ќе ни одржи 
лекциичка, а некогаш и лекција! Иако најчесто појма немаат што и како говорат, како 
Хорхе, уште помалку знаат што и како се случувало во државава последниве два-
триесет години – пред тие да прогледаат - ама сепак тратљаат ли тртљаат. А 
медиумиве, обично бетер и од нив, им даваат огромен простор за нивните 
будалаштини. 
Не научија, а веројатно и не можат да научат – толкав им е капацитетот -  дека 
власта, или позицијата (премиер, министер, директор ...) не е замена за знаење и 
способност, дека не им дава право на ум по некаков автоматизам. Од најгоре, до 
најдолу, се‘ по список, очебијно голо и босо, ама научило дрско да држи лекции, да 
подучува небаре навистина знае нешто. Сите куци кљусиња, ама безобразни во 
јазиците! Од министерчиња до директорчиња, од професорчиња до новинарчиња – 
единица мерка за глупост и незнаење! 
 
И немам намера да наведувам примери или да влегувам во евентуални полемики 
со тотално нестручни луѓе кои по некакви партиски случајности станале тоа што 
станале и си земаат право да ни (у)кажуваат кои сме и каде сме, кои сме биле и што 
(не) сме сега, уште помалку што (не) сме сработиле и дали сме го поминале 
Табановце или не. Такви дијалози можат да се водат со барем минимум стручни 
луѓе. А овие тоа не се! Без оглед што денес, и вчера, сите се стручни за се‘. 
Особено за уметност, култура, и – политика! Дури и Хорхе. Ене го, беше да го види и 
Пикасо (или она што некој му го поттури како Пикасо?)!  
Цела држава ни е единица мерка за неспособност, за глупост, почнувајќи од оние во 
Парламентот од кои ќе ве изеде срам што воопшто сте излегувале на гласање, до 
оној безочен кичерај инсталиран низ централното градско подрачје, а кој некои 
„капацитетни― го нарекуваат уметност! Ако ги спомнеме и учебниците што на децава 
им ги пишуваат онакви неспособни (како најблага форма за нивните умствени 
капацитети!) професори како оние за класите, тогаш сме зрели за целосно 
демонтирање на државата. Зашто таа впрочем и не постои, одамна, постојат само 
белосветски преваранти маскирани во пратеници, академици, министри, директори 
... И професори! Овде веќе не се знае кој е понеспособен, кој е поблесав, кој е 
понеписмен – дали оние кои треба да подучуваат и советуваат (почнувајќи тука од 
фамозниот ни професорски кадар) или оние кои треба да контролираат (државната 
администрација). Сето тоа се стопило во една неспособна партиска и 
клиентелистичка збирштина која начекала пет минути и ги отегнала на десет години. 
Како? Со лаги, со кражби, со рекет, со манипулации несвојствени на нормални 
академски образовани луѓе.  
 
И сега, најновите вести велат дека партијата на Меркел загубила на покраинските 
избори. Ете што беља умее да направи Хорхе и неговото гооолемо меѓународно 
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влијание. Да не го даде она фамозно интервју, може женава глатко ќе си поминеше, 
како и обично? Кој ќе го трпи сега, кога се покажува како влијателен меѓународен 
(изборен) фактор!? Па уште и онаа „Хилари― со него!!!    
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Ѓаволот дојде по своето 
 
Кој како сака нека каже, ама не им е лесно на оние петмина од Уставниот суд. Прво, 
цела земја ги пцуе – со право, би рекле, потоа не се толку неуки да не знаат во што 
се впуштиле, знаат дека станале „челуст на ѕверката-власт― (Вангелов), ама знаат и 
дека се‘ ќе им се урне ако попуштат, ако почнат да размислуваат со своја глава. Или 
главата им кажува дека ова е исправниот начин? Не знам, не сум докрај сигурен. И 
кога велам „се‘ ќе им се урне― мислам на сето она (главно) материјално стекнато низ 
годиниве. Нивно и на семејствата им. Зашто и тоа е уште еден дополнителен 
фактор во нивното вакво однесување. Ставени се – или се ставиле, подобро речено 
– пред тежок избор: форма или суштина, морал или параспур, етика или битпазар, 
образ или ѓон! И токму затоа се некапацитетни, неспособни за она за што се 
зафатиле, некомпетентни за местата што ги држат. Зашто, капацитетен човек, 
компетентен стручњак, морален поединец ... во вакви случаи нема дилеми. Прво, 
капацитетен човек, компетентен стручњак, морален поединец не би се довел во 
таква ситуација некој да го поставува на функции вон односно неспоиви со неговите 
капацитети и компетенции. Тоа е својствено на оние другите, оние кои и ја доведоа 
земјава до оваа катастрофа! Второ, капацитетен човек, компетентен стручњак, 
морален поединец не би се довел во ситуација некој да му ја вработува половина 
(или цела?) фамилија на подеднакво престижни функции знаејќи дека и тие не се 
соодветно капацитетни и компетентни – инаку не би им требала таква помош, нели? 
– за дотичните позиции. Тоа се веќе две стапици од кои излез нема. Односно – има, 
ама овие не се спремни на такво нешто. Зошто? Токму заради нивната 
некапацитетност, заради нивниот неморал и некомпетентност, токму заради 
клиентелистичките врски врз коишто си ги изградиле животите.   
 
Ако сето тоа што го наведува опозицијата е дури и само делумно точно – односно 
дека „Ќерката на претседателката на Уставниот суд, Елена Гошева, Слободанка е 
директорка за регулатива и големопродажба во Телеком, каде што главен извршен 
директор е кумашинот на Сашо Мијалков, Жарко Луковски. Слободанка Гиевска 
односно Гошева била потпретседателка на подмладокот на ВМРО-ДПМНЕ, 
УМС. Сопругот на Слободанка е Игор Гиевски, поранешен претседател на УМС на 
ВМРО- ДПМНЕ, сега член на Управниот одбор на ЕВН, именуван од 
владата. Нејзиниот татко, односно сопругот на Елена Гошевска, Ѓорѓи Гошев, бил 
поранешен директор на Студентскиот центар, назначен од ВМРО-ДПМНЕ. Другата 
ќерка на Елена Гошева, Бојана Гошева, работи во Агенција за електронски 
комуникации―, па дека „За Уставен судија, Јосифовски е предложен од Илија 
Димовски, односно од ВМРО-ДПМНЕ и во отсуство на пратениците од опозицијата е 
избран во 2012 година. Дополнително, синот на судијата Јован Јосифовски, Борис, е 
генерален секретар во Кабинетот на Ѓорѓе Иванов, од ВМРО-ДПМНЕ― – значи ако 
сето ова е дури и само делумно точно, тогаш нашиве судии влегле во опасни врски, 
во ѓаволски игри од кои нема лесен излез. Нели, велат, ѓаволот секогаш доаѓа по 
своето?!  
Но тој ѓавол кој така сурово и безмилосно ги употребува(л) не само овие петмина 
туку цели 2-300.000 илјади државни административци во текот на изминатава 
деценија, не е најстрашниот ѓавол. Барем мене така ми изгледа. Со тој ѓавол лесно 
се справува морален поединец. Поголем проблем е другиот „ѓавол―, оној што 
моментно танцува низ Специјалното јавно обвинителство, а веќе утре, по изборите, 
и во сите други надлежни државни органи за прогон и правда. Тој „ѓавол― има многу 
имиња – јустиција, казна,  одговорност, последица, ... - може да задоцни, но не и да 
не дојде! 
 
Уште Платон (во Република) посочува дека вистински човек е оној на вистинско 
место, кој го чини најдоброто што може. Ова ли се вистинските луѓе за тие места? 
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Да беше така ќе имаше ли вакви протести, ќе бевме ли (повторно) потсмев за 
светот? А нивните згрижени на престижни места деца? Тие ли се вистинските луѓе 
токму за тие позиции? Ако беа, зошто им била потребна раката на ѓаволот? Или, го 
чинат ли овие (погрешни) луѓе на погрешни места најдоброто што можат? Не, зашто 
и тие, колку и да се некапацитетни и неморални, точно знаат дека се носители на 
неправдата, на злото, на измамата. И дека отплаќаат долгови, дебели лични и 
семејни долгови!     
Затоа, впрочем, луѓе со такви ниски, да не речам приземни, капацитети, луѓе 
неморални и целосно непрофесионални, не можат да извршуваат одговорни 
функции дури ни во куќен совет, а камоли во една држава. Па нека таа се вика и 
Македонија.  
За жал, сега во фокусот се овие петмина зашто им дошло времето за наплата. Но 
не се единствени, ги има премногу. И ровареа цели десет години. Безмалу сите 
шрафчиња во државниов механизам се рѓосани од некомпетентност, незнаење, 
нестручност, некапацитетност. Разликата е само во обемот на штетите. Еден 
поттура факсимили (кои новиот „директор― на МСУ ги гледа како епохална 
изложба!), друг решенија за аболиција!   
 
 
Нелегална држава 
 
Сега, повторно, сите ќе се нафрлиме врз петчлената банда облечена во црвени тоги 
и затскриена зад стиропорното здание на Уставниот суд, некој со поостра, друг со 
поублажена реторика. А тие – ги накривиле тогите и „баш ги брига―. И не ме чуди, 
зашто таквиот тип некапацитетни луѓе по правило се некапацитетни ни да ги 
согледаат сите последици од нивното делување. Дали ги согледуваат 
потенцијалните лични последици, не знам. Можеби мислат дека времето ќе застане 
и нештата ќе останат забетонирани за век и вјеков? И тие на нивните места во 
Уставниот суд? Не би рекол. Но и тоа е работа на капацитетите. Ги имаш или ги 
немаш. И тука ни господ не ти помага. 
Но, зошто овие би мислеле така? Па затоа што целово наше 25-годишно самостојно 
минато недвосмислено сведочи дека преку глава ни помина се‘ и сешто – од ист или 
сличен формат на бандитизам – но правдата стаса само малкумина. И тоа главно 
маргиналци. Ние за 25 години успеавме да инкубираме криминал од меѓународен 
маштаб, преваранти и манипуланти од светски профил, легнилебојадци и 
политиканти со сто лица и долги прсти, но безмалу ниту еден од нив не застана 
пред лицето на правдата. И пред народот! Црните архиви и криминалните хроники 
ни се бројат во томови, ама  успесите во нивното процесуирање во тефтерчиња! 
Пишани со мастиљави моливчиња!!!    
Добро, вакво нешто немало, ама сепак. Но, тоа ли е надежта на овие петмина? Дека 
ќе има милост, дека ќе се заборави како и многуте други нешта? Ама – да не се 
лажат?!? 
 
Зашто, овде не станува збор за пет, десет, сто или илјада фантомски гласачи, што 
повторно не би било никакво оправдување дури и да е еден, а како што упорно 
настојува тоа да го прикаже оној „фаворитон― Саздов од власта, потенцирајќи дека 
тие победиле со 200.000 разлика. Овде брате станувало збор за 495.258 спорни 
гласачи, од кои над 190.000 гласачи се чисти фантоми измислени во базите на 
МВРО-то. Е па ете му ги тие 200.000 на „фаворитот―! И тоа е вистински искажан 
„капацитет― - капацитет за кражба, измама, прелага! За таква кражба на веков овие 
треба сами да се спакуваат и „пут под ноге― - Идризово! Се разбира, кога би имале 
барем мал морален капацитет. Зашто, фатени се со рацете во гласачките кутии - 
директно, неотповикливо, најбезобразно и најлоповски. 
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И сега токму тие треба некој да ги аболира, да не дозволи правна разрешница, да ги 
куртули од повеќегодишно казаматство. Барем да ги подобреа затворите дури беа 
на власт. Вака - со свој камен по глава. А треба да ги аболира, односно му се дава 
можност за таква постапка - а никој не се сомнева дека тој благополучно ќе ја 
искористи - на човек кој глуми претседател на држава, а е во истите фекалии со 
овие. Зашто и неговиот избор на таа функција автоматски паѓа во вода, нелегален е 
односно украден, што опозицијата сигурно умешно ќе го искористи!  
Впрочем, не само тој туку и целиот систем, таков каков што е и барем пет-шест 
години наназад, со сите „сваровски― инсталации во сите структури. Вклучувајќи ја 
тука и онаа петчлена клиентела во Уставниот суд. 
  
Се разбира дека за вакви епохални кражби и малверзации, за ваков планиран и 
спроведен континуиран пуч контра сите државни институции, неопходен е 
соодветен капацитет. Барем тоа не е спорно. И да се (о)смисли но и да се спроведе 
една таква операција. И јас, како и Ордановски, не верувам дека мозокот на целата 
операција на кражба на државата е некој локален, некој тукашен, кај овие. Не 
сугерирам теорија на завера ама овие сепак не се толку капацитетни. Ни 
приближно! Главата и рацете се тука, да, ама мозокот не е нивни. Невозможно е, 
зашто за тоа нема валидни аргументи и докази. Видете им ги само биографиите и 
животните дострели! Такво нешто овие не можат да (о)смислат. Тоа му доѓа исто 
како обичен уличен џепарош да смисли пљачка на трезорот на Народна банка, на 
пример. Нема таков капацитет. Да ја изведе - да, но според логистика и инструкции 
од поумна глава! 
Факт е дека „Гоцевава раса― ја согледа државава, па и светот, како поле за измами и 
пљачкосување и тоа мајсторски го изведе. И нивните капацитети за такви операции 
очигледно се безгранични. Како што впрочем е и последнава измама со Уставниот 
суд. Но, во нелегална држава и одлуките на државните институции се нелегални. 
Вклучувајќи ги оние на нелегалниот „претседател―! Белки тоа им е јасно?    
 
 
Фантомизација 
 
Човеков толку години ништо не научи. Не научи дека е попаметен кога молчи, дека 
штом отвори уста говори глупости, дека најчесто токму низ говорот го открива она 
што упорно сака да го сокрие. Мислам на фамозниот ни Хорхе, се разбира, кој 
веднаш побрза да ни „појасни― дека тој немал, ниту има, намера да помилува „... 
педофили, нарко дилери, силеџии на избори ...―! Не научи човеков дека најгласно 
вреска токму тоа што упорно настојува да го премолчи. Кој, каде и кога спомнува(л) 
„силеџии на избори―? Тие, фала богу, иако можеби не сите, лесно ги лови 
полицијата и без помош на Уставниот суд. А Хорхе мисли дека ако ги сокрие 
односно не го спомне поттикнувачите, инспираторите и наредбодавците за кражби 
на изборите – токму оние чии злодела ги слуш(н)авме низ „Вистината за 
Македонија― – дека и ние ќе ги заборавиме? Или така го советувале „капацитетнион― 
consigliere, или „мудрион― Мирчев? 
Тој треба да излезе барем уште еднаш и јасно и гласно да каже дека нема да ги 
помилува токму овие против кои е покрената постапката „Титаник―, но и другите 
подеднакво вплеткани во оваа нечесна манипулација. И сите други гнасни 
малверзации, се разбира. Нека излезе и нека го каже тоа. Со имиња и презимиња. И 
веќе еднаш нека замолчи, по ѓаволите! 
      
Инаку, кога сум веќе кај говорот, како да верувате во капацитетите на човек кој вели 
„му се повторува― за женско лице (Катица Јанева), или „ќе биди―, „ќе можи― ...? А 
слепциве го поставиле за некаков претседател на Советот на обвинители! За каков 
негов капацитет за таа јавна позиција можете да говорите кога човекот не успеал на 
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негови години да го совлада ни литературниот македонски јазик? Јас немам никаков 
проблем со „дијалектиката― како богатство на секој јазик ама, извинете, овде 
станува збор за јавна функција! И не можете од таа позиција да тртљате како сред 
село или пред кооперација!!! И тука можеме да наредиме уште стотина слични или 
исти примери на неукост, незнаење, некапацитетност од најблиското минато, без да 
се враќаме години наназад. На пример сите оние „џокери― на власта, оние од типот 
на „спектакуларистички― или „супермација― (за кои толку вдахновено пишуваше 
Вангелов)! Фантоми заседнати на сите значајни државни позиции!!!   
Некој може да каже дека ако светите Кирил и Методиј ни се на 1.196 место во 
светот, св. Климент на 5.337 а Гоце Делчев дури на 6.450 место, тогаш за какви 
државни капацитети можеме да говориме? Мислам на нашите универзитети, се 
разбира, и нивното рангирање во светски рамки, што, на некој начин, го гледам и 
како рангирање на нашите (интелектуални, академски, образовни ... како сакате) 
капацитети. И токму од тие и такви денешни „универзитети―, од кои повеќето понови 
се типично фантомски, како впрочем и оној што допрва сакаат да го основаат под 
звучното име на уште еден револуционер, се испилува нашава политикантска 
фантомска „елита―, која понатаму избира свои подеднакво фантомски 
(не)капацитетни (со)работници и слуги. И затоа ли имаме и ваква капацитетна 
држава?   
 
За жал, во овие десет години, сите државни капацитети се сведоа под 
елементарното ниво, дури и под црвените линии. На сите рамништа, во сите 
области. И тоа потполно неказнето. Дури, „капацитетниве― слепци беа направиле 
такви идиотски измени во Законот за високото образование, дозволувајќи му 
секому, и буквално секому, кој на времето немал соодветен просек, тоа да го 
надокнади / надополни кога ќе (му се) посака. Дури и петнаесет, дваесет години по 
дипломирањето! Ќе преположи неколку испити „кај своите― фантомски професори и 
ете ти просек, па после магистратура, па докторат ... И после ете ти супермација, па 
спектакуларистика ... па „епохални― изложби со факсимили ...! Едно комплетно и 
спектакуларистичко упропастувањето на цела една држава како најнормална, 
безмалу секојдневна работа.  
 
Во сите сегменти, по вертикала и по хоризонтала, „системов― форсирано фингираше 
целосна фантомизација. Затоа и воопшто не зачудуваат толку фантомски гласачи. 
Како што впрочем не треба да не‘ зачудуваат и толку магистри, доктори на науки, 
стручњаци вакви и такви ... Се‘ се тоа типични фантоми, тотално неупотребливи 
„капацитети―, фрлени пари и време - продукт на оваа десетгодишна фантомизација 
на државата. Просто нема државен сегмент каде не владеат фантоми – со или без 
лични карти, биографии, ум ... – само ги гледате како се сноваат низ институциите, 
во дипломатијата, во културата, образованието. И произведуваат нови и нови 
фантоми за партиски потреби! 
А ДИК мисли дека со само една бегла проверка „од врата до врата― ќе се справи со 
фантомите? 
 
 
Демократска некапацитетност 
 
Се разбира, кога демократските капацитети на овие би биле на некакво подносливо 
рамниште, нека е и сосема на црвената линија, сите други нивни „капацитети― би 
биле ставени во втор план. Нека говорат како што сакаат, па дури и марсовски, нека 
се однесуваат како последна сељачаана во државава, па и нека не бидат докрај 
стручни и професионални за местата што ги окупирале. За една млада демократија 
како македонскава демократските капацитети на политичарите се сепак најважни. 
Иако држи и реченицата „што ќе ми се твоите демократски капацитети кога си глуп 
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ко ноќ―! Сепак, дури и со најглупавиот, но демократски настроен тупак човек може да 
се разбере. Со овие - никако! Кај нив, покрај се‘ друго, недемократичноста односно 
комплетното отсуство на такви бразди во мозокот е стопати проверен факт.    
Иако, по правило, позите се секогаш оние на научена на памет или одглумена 
демократичност, подготвена за камери и за народ, како претставана со „отчетот― 
што самите си ја подготвија и самите ја изгледаа! Со детско воодушевување и 
малоумно ракоплескање! И чичко Страхил, нормално. 
 
И не велам дека тоа, таа добро извежбана за одглумување демократичност,  е 
нивна измислица. Далеку од тоа, но овие ја усовршија речиси до перфекција. Како 
впрочем и сите други идиотштини. На пример, уживаат да формираат комисии. За 
се‘ и сешто, односно таму каде што не можат да избегнат. Делумно за да не се 
заврши работата, но делумно и за да се задржи демократската фасада. Но, истите 
тие комисии требаа да бидат, и беа, одличен чадор и за сите промашувања, 
малверзации, лаги и прелаги на челните луѓе на власта. 
На пример, Исмет Рамадани, член на Комисијата за помилување на претседателот 
на државата, вели дека Комисијата има само советодавна улога да предложи / 
препорача, ама Хорхе најчесто си тера по свое. Помилува(л) како и кого ќе стигне. 
Воден од што, од какви дополнителни информации или интереси што ги нема(ла) 
Комисијата? И зошто не ги кажал? Што ќе рече, ние сега имаме статус „дупло голо―! 
Ем Комисијата покриена со („само―) советодавниот статус (а зошто тогаш воопшто 
постојат?), ем претседателот (или кој и да е друг) „демократски― заштитен со неа, 
ама со своето ексклузивно право самиот да одлучи за се‘! Па зошто му е тогаш таа 
Комисија кога самиот е толку капацитетен? За украс?! И ако веќе решил за се‘ 
самиот да одлучува, следува ли и некаква казна за грешките? 
 
На еден доста понизок, но сепак доволно висок (министерски) ниво, актуелна е една 
прилично слична постапка. Па така, деновиве, за „Роман на годината― беше 
прогласена книгата „Телото во кое треба да се живее― од младиот автор Петар 
Андоновски, а во издание на „ИлиИли―. Куриозитет е што овој роман бил предложен 
за финансиска поддршка во Министерството за култура, соодветната комисија го 
поддржала, ама книгата, на крајот, не влегла на конечната листа финансиски 
поддржани книги. Конечна одлука донела кој друг ако не фамозната министерка за 
(не)култура и влијателна тендеруша, со лична одлука! Зашто таа, веројатно, е 
стручна и за литература, нели, како и за се‘ друго во културата?  
Што ќе рече, повторно, една (барем на хартија) стручна комисија предлага, но една 
тотално нестручна – да не кажам целосен дилетант – министерка (како впрочем и во 
случајот на Хорхе!) не прифаќа односно одбива таков предлог! И ова не е прв пат, 
не ќе биде ни последен, барем додека баграва е тука. А за вакви примери, барем 
десетина, можам и лично да сведочам преку зборовите на членови и претседатели 
на комисии за т.н. ликовна дејност, кој ме убедувале дека кај нив еден предлог 
„поминал―, ама после некако се загубил од конечната листа. И никому ништо!  
Некој ќе рече дека примерите се километри еден од друг. Да, но не е во тоа 
работата. Прво, имаат еден заеднички именител - недемокротичноста. Второ, 
сведочат за идентично непочитување на стручноста. И понатаму,  злосторство е и 
едното и другото, и помилувањето на криминалец кој вршел изборни манипулации, 
но (културно) злосторство е и спроведувањето на некаква лична – згора тотално 
некомпетентна - и партиска цензура и дискриминација. А кога се говори за 
актуелнава министерка за (не)култура, нејзините злосторства во оваа насока се 
бројат не со десетици, туку со стотици. И за тоа таа нема да одговара – утре, 
задутре? И кога сме веќе кај тоа, никој ли нема – а повторно токму таа е прва на 
листата – да одговара за злосторствата врз културното наследство, 
префасадирањето на објекти со статус на културно наследство, целосно 
уништување на такви објекти и слично?   
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Третиот пример е подеднакво актуелен и сврзан со актулените битки околу 
фамозниот Избирачки список и Државната изборна комисија. Која, очигледно, не ги 
прифаќа сугестиите и решенијата на стручните лица која самата ги поканила како 
експертска помош во нејзината работа. Колку само да ја задржи демократската 
форма дека таму не одлучуваат политички поставените војници туку - стручњаците! 
Но, мислењето на експертите е само „примљено к знању―, и толку. ДИК пак ќе си 
тера по свое, ќе гласа и надгласува колку фантоми ќе се проверуваат теренски а 
колку не итн. И повторно ќе имаме папазјанија во Избирачкиот список! А 
стручњаците таму ќе седат за украс? 
И тука веќе доаѓаме до посериозни нешта, до одговорност, некогаш и кривична, ако 
веќе за недемократичност кај нас не се одговара. Ако таквите  злосторства не се 
процесуирани, ако не се казнуват, денес или утре, тогаш ние целосно се претвораме 
во криминална држава. Ако следува казна за стотина ќебапчиња или дваесет 
марули, но не и за изборен криминал, кражба на милијарди, но и за погрешни 
одлуки, злоупотреба на службена должност (од Хорхета па надоле), шурување со 
криминалот ... тогаш какво наследство им оставаме на младите? И какви поуки? 
Затоа, на бандитиве од сите провениенции, а особено на оние по судовите, 
министерствата, државните агенции ... мора јасно и гласно да им се каже дека за 
секое злосторство следува казна. Според закон. Па нека тераат вака и понатаму! 
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ЗБУНЛИВ ОТЧЕТ 
 
 

 
Колку глуп, или продаден, треба човек да биде за да каже дека „Системот на 
отчетност, на начин кој го прави нашата Влада, е врв на транспарентност и нешто 
што го нема можеби никаде во светот. Од вчерашниот собир се виде дека се работи 
тимски и дека се внимава на сите сектори на општественото живеење, со цел да се 
обезбеди балансиран развој. Видовме дека се мисли и на здравството, и на 
образованието, и на економијата, и на државата, за сите граѓани на оваа држава да 
се убедат во целосниот и сеопфатен ангажман на владејачката гарнитура. Ова е 
еден од ретките случаи кога се почнува со ветеното, а се завршува со 
реализираното― (Ристо Никовски). Единствено е точно дека низ годиниве видовме 
дека се работи тимски, дека се внимава и дека се мисли, но не на државата туку на 
сопствениот џеб. И точка! А ако некој ужива да изигрува глупи август, тоа е негов 
проблем.  
Но, на страна ваквите (пот)платени шарлатани и нивното „експертско― мислење 
беше завидната бројка на реализирани проекти на Владата. Цели 3.500 проекти за 
десет години! Е пред вакви бројки и експертите молчат, нели. Зашеметуваат, 
признавам. Иако кратко, ама сепак. Ама и ве тераат да мислите. Ако сакате, се 
разбира, и умеете! Па така, иако не сум некој математичар, толку знам: тоа се 350 
проекти годишно, што ќе рече еден проект дневно, со неколку дена (15) годишен 
одмор. И од проекти и од држава. Па мора и тие да здивнат, нели!? 
 
Се разбира, говорам за некаков просек, и ме чуди што ниту еден од „аналитичариве― 
не обрнал внимание на тој податок. Дури ни шарлатанот Никовски. Нив повеќе ги 
импресионира формата - како сето тоа било организирано, па дедо (или чичко?) 
Страхил, па бројот на страниците на „Отчетот― итн. - а не ја гледат суштината. 
Според која луѓево се убиле од работа. Зашто, повторно, тоа е еден проект дневно 
(во просек): да се смисли, да се организира, да се реализира, да се соберат 
ловориките ...! Само човек што ништо не сработил во животот, ниту еден проект, 
поминува така бегло преку тој факт! 
Иако, признавам, на втора мисла малку ме буни бројката 3.500. Некако е, прво, 
премногу заокружена. Зошто не се, на пример, 3.468 проекти? Тоа звучи некако 
понормално, поприфатливо односно нештелувано. Или навистина биле 3.500? И 
баш да се погоди по еден проект дневно, плус 15 дена годишен одмор кога никој 
нормален не работи? А всушност токму тој факт ме убеди дека овие не лажеле. 
Сигурно биле толку проекти зашто тие, по обичај, не одмораат, или и кога одмораат 
истовремено и работат. Ене, на пример онаа фамозна фотографија на „големиот 
архитект― и фамозните наочари што се сончаат на некоја плажа во Израел. Тоа само 
навидум е излежување, а всушност е напорна работа. Сосе наочарите. Затоа, да 
сакале да наместат, да излажат, би кажале дека биле 3.650 проекти. Точно по еден 
дневно! Бидејќи народот, оној нивниот, точно знае дека тие работат и кога се на 
одмор. И ќе им поверуваа. Ама вака повеќе им веруваат.  
Но, повторно, нешто ме буни: ако толку работеле, по еден проект дневно, кога 
стигнаа да го однесат сето она од земјава? По Белизе и други дестинации? Или тоа 
им се всушност „проектите―? 
 
Од друга страна, ме буни уште нешто. Ме буни и нивната некоординираност, што е 
недопустиво за една ваква влада која по правило била координирана во се‘. 
Особено во тендерите, разнесувањата на домашните богатства, задолжувањата ...! 
Ова го велам од причини што неодамна пишував за еден сличен „отчет― - зашто кај 
овие не постои формата на извештај, со сите вообичаени, и неопходни параметри, 
особено финансиските, како во другите нормални држави - оној на Министерството 
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за култура. И тогаш, актуелниве ни (не)културњаци, на чело со националната 
министерка за (не)култура, не‘ просветлија дека тие ја исполниле нивната годишна 
програма за цели 98 проценти! И не само тоа, туку тие да ти реализирале цели 
2.000 проекти во изминатата година, што со проста математика покажува 
импозантни (речиси) 5,5 проекти дневно! И тогаш напишав, а сега повторно 
потпишувам: таков процент навистина не остварува ни малион Ким, а нашиов Гру 
може само да сонува. 
И тука почнуваат сите мои дилеми околу ваквите „отчети―. (Тука начелно и 
завршуваат, се разбира, се‘ дури немаме подетални податоци – а ќе ги имаме, 
набргу, како што се одвиваат работите со Катица – особено оние со финансиски 
показатели). Односно, не можам да разберам како Владата, па нека е и без Гру, а 
не е, очигледно, дозволува вакви дискрепанци и подјебавања, особено од едно 
Министерство, па нека е и толку неозбилно како што е Министерството за 
(не)култура! Како можат да си дозволат само тоа Министерство, со такви дунстери и 
полуписмени залегнати внатре, за една година да сработи две третини од нивните 
десет години? Со што тогаш се фали таа Влада? Со трошки? И зошто воопшто се 
резилеле, па инсталирале толкава маса за да се соберат сите ко ритерите на 
полутркалезната маса, па печателе 10 кила тешка книга, па го мачеле пусти 
Страхил да доаѓа, а овој знаејќи го резилот си испратил делегат во ликот и името на 
Драган, итн.? 
 
 
 
 

 



 

63 

 

Ако веќе сакале да се прчат, а сакале, очигледно е, зашто на оној Гру му е досадно 
дома, најелегантно ќе го решеле проблемот со повторно експонирање на 
актуелната министерка за (не)култура – а се знае колку таа ужива да се слика и да 
говори глупости – и со нејзините 2.000 проекти пута десет години! Што ли тогаш ќе 
кажеше пусти Никовски? Ќе паднеше во несвест. Цели дваесет илјади проекти! А не 
овој, се трти со 3.500 сработени проекти, па ги испрашува министерчињана ко мали 
деца, па овие кутриве одговараат. Да не беше Страхил, пардон Драган, да ги 
насмее ... 
Нормално, циркусов ќе заврши, кога тогаш. А со него и сите шарлатани и шетачи по 
жица што задолжително се муваат околу таквите шатори. Тогаш сигурно ќе го 
дознаеме вистинскиот обем на тие 3.500 „проекти― за десет години, и оние 2.000 
„проекти― за една година. Тогаш ќе почне и новиот циркус, оној на Катица, со новото 
испрашување. И се‘ ќе се разјасни!    
 
 
Проектоманиа 
 
Да не спомнеше и шефот за лаги на властодршциве, оној од Велес, дека основна 
задача на власта е да продуцира проекти, можеби и ќе го баталев славниот им 
„отчет― со којшто веќе цела држава почна да се заебава. Ама овие не попуштаат, 
таа проектоманија ги зафатила подеднакво силно како и златната им треска. Небаре 
нема живот без проекти, ни владите ниту пак министерствата низ светов не би 
знаеле што и како да прават со себе ако не трчаат по проекти! А нашиве богами 
трчаа(т). Маратон. Што повторно не‘ убедува дека појма немаат што и како треба да 
работат. Ама уживаат да раскажуваат колку многу работат! И тоа е секогаш така со 
некадарници, со неработници, со оние кои во животот не сработиле ништо освен 
производство на празни зборови колку многу сработиле. 
Не ме мрзеше да отворам неколку владини сајтови од европскиве држави и да 
видам по кои и какви тоа проекти трчаат европскиве влади. Белки овие нашиве се 
угледалале на нив, а јас, по обичај, сум заостанал во следењето на современиве 
трендови во работењето. Прва што ми падна в очи е Владата на Обединетото 
Кралство - онаа на Даунинг 10 - а за која што веднаш ви е јасно дека ама баш ништо 
не работи. Барем според сајтот, нели. Прво, на него нема никакви забавни сликички 
на премиерот или министрите од типот „запознајте ги ― и слични PR глупости. Како 
да граѓаните не си го  знаат премиерот. Ама затоа го има основното мото: 
поедноставно, појасно, побрзо! И дава податоци за сите релевантни прашања што 
би го интересирале еден граѓанин: даноци, образование, работа, животна околина, 
деца, државјанство, правосудство ... Се разбира, имате линкови до сите поважни 
владини политики, публикации, објави, статистики ... буџетот, се разбира, итн. Она 
што британската влада го потенцира се нејзините политики, во сите области, и тие 
се абецедно наредени, од академии (A) до млади (Y)! Нема проекти!!! 
 
Добро, мислев дека британцине се и така познати по нивната специфичност, да не 
речам одлепеност, па затоа им е и владата таква. Ама и кај германците ништо не е 
подобро. И тие не работат по проекти. Но, прво, имаат повеќе сликички. Можеби frau 
Меркел сака да се слика? Ништо лошо во тоа. Ама, повторно, нема проекти. Никој 
не знае што и како работи таа (федерална) влада? 
Сепак има нешто што се вика „теми― (Themen) и каде се спомнуваат прашања како: 
демографската стратегија, германското единство, Европа, еврото, миграцијата и 
интеграцијата, Г7 / Г20 ... итн. Што ќе рече, се спомнуваат базичните политики на 
владата во дадените области. И повторно - нема проекти! Нема „ќе изградиме ова и 
она―, „ќе отвориме тоа и тоа― ... Што значи дека и овие ништо не работат и земаат 
(голема) плата за џабе!!! 
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Трета среќа, Влада на Франција! Тие секогаш биле традиционалисти,  
централизирани, сигурно кај нив барем нешто наликува на нашево. Нормално – не. 
И тие како и сиот нормален свет се бават со своите политики и не се истоштуваат 
во трките со проекти. И, се разбира, лесно воочливи и јасно презентирани се 
главните правци на дејствувањето на владата како Les Actions du Gouvernement 
(Акции на Владата): главните документи за владините политики и реформи, 
културата (!), одбраната и безбедноста, економијата итн. Оние што ќе се зачудат 
што токму културата е втора на листата на врвните приоритети, не знаат што е 
Франција! 
Но, да не бидам несправедлив, и на сајтот на нашата „Влада―, во нејзината 
програма, помеѓу останатите, стои точката култура. И тука се прераскажува - 
поточно: буквално се препишува - оперативната „програма― на Министерството за 
(не)култура, па вели: изградба на концертна сала на Македонската филхармонија; 
изградба на културно образовен центар во Тетово; изградба на театар во Велес; 
изградба на Турски театар ... итн.! Се‘ од А до Ш што стои во „програмата― на 
Министерството за (не)култура, која што пак не е ни нивна програма туку е програма 
на институциите во областа на културата! А овие само даваат пари. (Но за ова 
повеќе во следната прилика!).  
Кај Французите е прилично поинаку. Тие ништо не градат, или можеби градат малку, 
ама билдаат знаење: Француски дигитален план за едукација (документ); Франција 
го реформулира нејзиното високо образование и истражувачки систем во 25 
кластери (документ); Европа, културата и дигиталната средина: можности за 
стратегија 2014-2019; Основни показатели за културата (документ / статистичко 
истражување) итн.  
 
И навистина човек ќе се праша работат ли овие држави нешто, можно ли е во 
нивните земји баш се‘ да е изградено, стокмено, наредено ... нема ли некаде да се 
стави некоја нова цигла, да се асфалтира патека, да се удри лопатче ако не лопата? 
Или овие токму тоа не го сметаат за работа туку за некаква маргинална, тековна 
активност со која што никој не треба да се фали? Впрочем, за тоа ли ни се потребни 
влади и министерства, да редат цигли и фрлаат лопати? Па тоа ќе го сработи – 
дури и подобро – некоја малку поугледна градежна фирма. Сите институции ќе и ги 
кажат нивните потреби, овие ќе направат проекти, ќе довлечкат механизација и 
завршена работа. Или некој мора и да се слика? Па ќе се сликаат директорите, и 
работниците, оние кои навистина нешто сработиле, а не премиерот и министрите 
кои само ги прелеале нашите пари. Малку во градбите, малку на Белизе! 
Или, ако сакате, влада што се фали со градежни работи не е влада туку е градежна 
компанија. Министество што се фали со туѓи проекти не е министерство туку селска 
задруга. Со многу пари. Ако владата не ни каже што сработила во клучните државни 
сегменти – безбедност, интеграции, соживот, подобар живот, граѓански / човечки 
права – таа влада може да се слика. Сосе чичко Страхил, или Драган, сеедно!  
 
 
Лажговци 
 
Проблемот со нашиве не е мал. Голем е, пресериозен и парадигматичен. Такви 
неуки луѓе, такви лажговци и преваранти не би можеле толку години да опстанат во 
ниту една друга средина освен ваква, нашава, која што очигледно погодува за такви 
типови. Виреат како луди, а милјето ги прифаќа како свои, родени, најмили! Зашто, 
цели десет години оваа влада и нејзините институции глумат систем, глумат 
држава, а не знаат што да прават со себе. И со нас. Односно, тие очигледно знаеле 
што и како да прават за себе, а ништо за нас и со нас. И се‘ им поминуваше – мазно, 
акламативно. Сите лаги и превари, сите марифетлуци и манипулации, сите 
подлости и неукости, како во некоја Недојдија на крајот на светот. Цела деценија 
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системот се пресликува од горе надолу и никој не прашува ни што ни како. 
Последниот им „Отчет― е само црешка на врвот, шлаг врз лажната торта. Владата 
цели 3.500 „проекти―, Министерството за (не)култура по 2.000 „проекти― годишно, 
другите којзнае колку ... па со толку завршени значајни проекти оваа земја ќе беше 
три Швајцарии! И барем две Германии. Заедно! 
 
Кога ќе прочитате дека Министерството за (не)култура, само во една година, 
реализирало ни мање ни више туку 2.000 проекти, треба да ги предложите за 
Нобелова награда. А никој тоа не го прави! Зошто? Зашто знаат дека се‘ е лага, 
жива превара ...?  
Нашево непрежалено Министерство за (не)култура смислило одличен трик. Бидејќи 
и така ни знаат ни можат да смислат што да работат, им текнало дека друг треба да 
работи за нив. И затоа се‘ што се финансира од нивниот буџет – а наши пари – ќе го 
носи нивното лого и ќе претставува нивен „проект―. Тие само треба да распишат 
конкурс. Па едно по едно, десет по десет, лесно се доаѓа до 2.000 кога друг работи 
за нив! Згора на се‘, институциите задолжително мораат на сиот печатен материјал 
да го ставаат и логото на Министерството за да остане доказ, трага дека и тие 
нешто сработиле. Е тоа се тие фамозни 2.000 „проекти― што ги сработило 
Министерството за (не)култура во минатата година. Ама, кога имате таква лажлива 
Влада, нормално е да имате и лажливи државни органи и институции и сите да се 
бават со една те иста лажлива математика! 
Оние кои не веруваат нека го отворат сајтот на Министерството за (не)култура и 
нека побараат нивна програма. Нема. Односно има, ама таа се вика Годишна 
програма за остварување на националниот интерес во културата. И во неа се 
содржани, поименично, сите проекти / програми на институциите (национални и 
локални), на здруженијата и асоцијациите, на поединците, кои биле финансирани од 
буџетот на Министерството. И ништо друго нема во таа нивна „програма―, зашто 
ништо друго – освен финансиски трансакции – тие не работат! Сметководителна 
агенција со големи трошоци. 
Но, впрочем, тоа е истиот штос на Владата. Се китат со туѓо перје, зашто во отчетот 
на Владата ќе ги најдете речиси сите покрупни градежни (а кои други?) зафати на 
Министерството за (не)култура! Тие се китат со перјата на Министерството, а 
Министерството со перјата на институциите. И со парите на граѓаните! 
 
Но, и Министерството и Владата во едно се исти. Никаде нема да го најдете 
специфицирано она најважното: парите! Министерството за (не)култура бега од нив 
како ѓавол од крст, во извештајна смисла, се разбира. Затоа и нема јавен 
финансиски извештај цели десет години зашто многу фекалии ќе испливаат на 
површина. Цела септичка јама, попрецизно! А извештај, за живо чудо, особено 
финансиски, никој и не им бара. Демек, навикнавме тие да ни ги трошат парите како 
ќе им прдне на памет? Па не ќе да е така, зашто утре некој ќе го направи тој 
извештај! 
Но, истиот систем на (не)отчетност е применет и во фамозниот „Отчет― на Владата. 
Тие пак, од прикажувањето на парите, бегаат како три ѓаволи. Прикажано е само тоа 
што морало да се прикаже – главно странските пари од разни фондови, парите за 
некои локални патишта, и толку. Сиот оној галиматијас од градежна актива 
поминува нечујно што се однесува до парите. Никој не сака да каже што и колку 
навистина чини! 
Но, тајновитоста не била единствениот проблемиот на овие и вакви „отчети―. Тие, за 
жал, уште поексплицитно објавуваат колку луѓево немаат појма што и како (не) 
работат, односно работат – погрешно! Погледнете ја само убиствената линија 
Влада – Министерство за култура – културни институции – приватен сектор. 
Владата, не знаејќи во здодевноста што попрво да приграби, се заплетка во 
надлежностите на Министерството за култура измизлувајќи и „конципирајќи― музеи, 
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па безмалу во целата малоумна измислица „Скопје 2014―, па во издавачката дејност 
измислувајќи едиции по некаква нивна „мерка―, во археологијата итн. Истиот терк го 
следеа и оние во Министерството кои, умирајќи од досада, се зафатија со редење 
скулптури низ градот, па со откупи на уметнички дела директно навлегувајќи во 
законските ингеренции на музеите, па (да не останат и тие покуси од Владата) со 
издавање на свои едиции и измислени издавачки „проекти― одземајќи им ја работата 
на издавачките куќи итн. Како се зголемуваше веќе неподносливата досада и тоа им 
стана малку па почнаа да откупуваат драмски текстови, музички композиции (од 
турбо фолк до симфонии), помислија дека знаат нешто дури и за дизајнот и модата 
и слични будалаштини! И сето тоа зашто, кутрите, немаат појма ни каде се ниту пак 
што и како треба да работи една влада или едно министерство за култура!!! Затоа и 
кога ќе им ги видите „отчетите― ве фаќа урнебесна смеа. Или тага.   
Со таква епохална глупост и незнаење не се бевме сретнале досега. Не‘ фатија 
неподготвени. Барем да се зафатеа со нешто поконструктивно, нешто што сигурно 
полесно се учи. На пример, да земеа по една метла и да го зачистеа малку градов? 
Ги има доволно: околу 200 во Министерството за (не)култура и сигурно уште толку 
во Владана. Тоа е, богами, сериозна работна сила! 
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ОМАЛОВАЖУВАЊЕ 
 
 

 
Го слушам оној од Советот на јавни обвинители, оној кој на г-ѓа Јанева и‘ вели „му 
рековне―, „му го дадовне―, „му објаснив―, како се жали дека таа го омаловажувала. 
Него. И неговиот Совет. А не знам што очекувал(е)? Нешто друго? А зошто? 
Омаловажувањето, како спротивно на уважувањето односно почитувањето, 
веројатно е непријатно да се доживее. Лично, но и да му се приреди на друг. 
Особено ако е – без причина. Иако, велат, дури и кога е со причина, па нека е и 
добра тоест соодветна, омаловажувањето е прилично непристоен гест / исказ. И 
тука не би имал што да одземам или додадам. Освен дека тоа важи за 
цивилизирани земји и нормални луѓе. И нормални состојби, се разбира. Ние – 
поточно тие - не с(м)е ни едното ни другото. Најмалку третото. 
Не знаеме како г-ѓа Јанева „го омаловажила― оној од Советот, сосе компањоните му. 
Знаеме само според неговото кажување односно дека изрично им рекла дека нема 
намера ништо да им објаснува, нема намера повеќе да доаѓа и ги замолила да не ја 
повикуваат. И што е тука омаловажувањето? Не рече дека ги пцуела, дека била 
дрска, дека била непристојна. Го кажала тоа што и претходно им го кажуваше низ 
соопштенија и сите сме сведоци на тоа. Тоа ли е омаловажување? Им кажала дека, 
според Законот за СЈО, таа нема обврска да се појавува пред нив и да им 
објаснува. Ништо. Таа има обврска да им достави извештај и таа тоа го направила. 
И што сака човеков? 
Добро, и мене во неколку наврати, „добронамерно―, ми било „укажувано― дека во 
одделни текстови (арогантно) омаловажувам извесни ликови. Особено некои од 
власта, па и оној од почетокот. Јас тоа не го гледам така. И ќе образложам. 
 
Но прво – за првиот. Уважувањето тоест почитувањето се заслужува. Точка. Не 
можете некого да уважувате, да го почитувате ако сметате дека тој тоа не го 
заслужува. Оној од почетокот, уште кога стапи на сцена пред неколку месеци и си се 
виде главен во последниот чин на драмолетката, направи се‘ да се сроза и како 
стручњак – ако воопшто тоа го донело на таа функција - и како личност. Никој не го 
тепаше по уши да се кочопери, да се сили, а потоа како попче да прифати се‘ што ќе 
му наредеа газдите. На таков начин не се стекнува уважување! И не само што не 
престанува, туку продолжува. Упорно држи лекции некому, ни самиот не знае кому, 
ама и тоа го прави на толку вулгарен начин што од ден во ден го губи и она малку 
уважување што кај некого по инерција останало. Не можете, ве молам, пред камери 
да се однесувате како да сте на својата нива во Свирипичино и да давате изјави на 
некој неразбирлив јазик. И кој да ве разбере? И како? Какво тогаш почитување 
очекувате? И од кого?  
За таквите луѓе почитување немаат ни нивните газди. Зарем инаку би им давале 
такви понижувачки задачи контра здравиот разум, контра моралните и 
професионалните норми? Зарем човек кој очекува уважување прифаќа такви 
задачи, се нафаќа на такви бедотии? Оттука, нивното самоомаловажување / 
себепонижување им дава право и на другите да им го прават истото! 
Впрочем, идентичен е случајот со истата г-ѓа Јанева и она што некои се‘ уште го 
нарекуваа Собрание на РМ односно онаа квази Комисија за политички систем. И 
нејзиниот божем претседател – оној кому во биографијата му стои само датумот на 
раѓање. И тој секојдневно се треска од земја дека некој, со недоаѓањето да го 
образложи она за што нема никаква обврска, го омаловажува Собранието. Иако од 
тоа Собрание не остана ама баш ни „с― за почитување, уште помалку пак на тоа 
имаат право да се повикуваат истите оние кои дозволија тоа да се случи! И на таков 
начин. А впрочем, кој и каков ли е угледот на тој божемен претседател на таа 
Комисија, па некој да запне да го омаловажува? 
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Токму тоа е и основниот проблем, па и во некои мои текстови во врска со одделни 
ликови од македонсково веќе мачно секојдневие. Особено некои персони од 
културата, вклучувајќи тука и „видни― уметници но и „почитувани― функционери! Не 
можете, имено, да барате некој да ве почитува кога веќе во стартот самите сте се 
омаловажиле до крајни граници. Кога сте се откажале и од чест и од достоинство, 
некои и од професијата, други пак ни тоа го немаат, сте прифатиле газдите да ве 
газат и плукаат, да ве командуваат и од вас да прават палјачовци и парталковци. Не 
можат да очекуват уважување односно почит луѓе сплотени со банда криминалци за 
чии злодела слушаме веќе цела година, луѓе кои упропастија се‘ што допреа. 
И токму тие од другите бараат да не ги омаловажуваат. Па тоа некако ви следува, 
природно, после се‘ што и‘ приредивте на оваа земја и на овој народ. И себеси, се 
разбира! 
 
 
Самопонижување 
 
Дали, на пример, би било омаловажување ако еден архитект или историчар на 
уметност едноставно одбие да разговара на темата „Скопје 2014― со бившиот 
премиер? Оној што ни го инсталираше тоа малоумно чудо среде главниот град? 
Мислам – не. Зошто? Па човекот е тотален лаик, дилетант, а според се‘ што до 
вчера тресеше на оваа тема и нешто повеќе од тоа, па еден професионалец од 
дадените области навистина не би имал што да разговара со него. Особено што 
оној не е ниту научен да слуша. Тоа би бил, колоквијално речено, иако може и 
поинаку, разговор на глуви. Но, дали е тоа омаловажување? Апсолутно – не! Тоа е 
само и единствено одбрана на своите стручни и професионални принципи и 
доблести и одбивање човек да си го губи времето. Односно, таквиот чин би бил 
целосно самопонижување на дотичниот кој би прифатил разговор на таа тема и со 
таа персона! 
Еее, ама оној би се налутил, нели, и сите медиуми би бруеле за некакво 
омаловажување. 
Или, ако професорот Шкариќ одбие да седне на иста маса со оние петмина од 
Уставниот суд, без оглед што се од иста професија? Поточно, за што тие заедно би 
разговарале? Тоа што професорот Шкариќ неодамна го кажа за стручноста на 
нивните одлуки - особено за последната - е доволен аргумент овие беспоговорно да 
бидат избришани од списокот на македонски судии во кој и да е‘ ранг! И што, и 
зошто, тогаш, човекот би требал да води некаков (хипотетички) дијалог со нив? И 
зарем тоа навистина би било омаловажување или едноставно одбивање да се 
спушти на нивото на некакви незнајковци? 
 
Уште еден пример: ако главен и одговорен уредник на една телевизија објави дека 
„По вчерашниот невиден блам на провладините медиуми кои воопшто не известија 
за случајот ‘Тврдина‘ и можноста скандалот со прислушкувањето да добие поинаква 
светлина ... соопштувам дека веќе не дебатирам околу стандарди на новинарство со 
мегафони и чиновници во партиски билтени ...  За да учествуваат во дискусии за 
вести и новинарство, прво ќе треба да објавувуваат вести. Дотогаш, поточно 
засекогаш, од мене се на ‘ignore‘", дали тоа значи дека си ги омаловажува колегите? 
Односно, дали воопшто станува збор за колеги или навистина за чиновници и 
мастиљави цензорчиња од најдолен вид преоблечени во новинари по режимскине 
медиуми? И зошто тоа би било некаков облик на омаловажување или непочитување 
или не дај боже навреда за тие слуги? 
И ако така се постават нештата, а јас мислам дека тоа е единствениот начин, нели 
тогаш доаѓаме до претпоставката дека обратната постапка би била всушност облик 
на самоомаловажување, на себепонижување? Односно, секој сериозен 
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професионалец кој би седнал со бившиот премиер да ломоти за будалаштините на 
„Скопје 2014― веќе не би можел себеси да се нарекува ни сериозен ниту 
професионалец. Зашто самопонижувањето, самоомаловажувањето би било 
брутално, радикално и непоправливо. Истото би важело и за ценетиот професор 
Шкариќ, па и за спомнатиот главен и одговорен уредник, но и за секој сериозен 
човек во државава. И затоа, зошто ние би требале да се самопонижуваме, да се 
самоомаловажуваме водејќи не знам какви празни дискусии со неуки луѓе, со 
поданици и слуги, со лаици и дилетанти, зошто ние би требале да си го губиме 
времето објаснувајќи им ги очигледните нешта кои тие не би разбрале уште за сто 
години? 
Затоа тоа важи за и г-ѓата Јанева од СЈО: зошто таа би требала да се 
самоомаловажи, да се самопонижи и отиде, ако не мора, кај оние шалабајзери 
(вклучувајќи го тука и оној што глуми претседател на Комисијата за политички 
систем)! Кога во клучните државни институции, па и во тој Совет на обвинители, или 
каде и да е‘ на друго место, би имало барем еден разумен човек, барем некој кој не 
се прпелка ко заклано пиле во џебот на газдите, па човек и да прифати дијалог. Ама 
ако никој со години не се огласил со збор на разум, со морална постапка, со 
компетентен став ... тогаш - што? Самопонижување? Не, благодарам! 
 
И мислам дека доколку ваквиот став беше прифатен и применет од повеќето 
разумни, сериозни стручњаци и професионалци во државава, денес ќе гледавме 
друг филм пред нас. А не овој со секакви будали во главни улоги! Затоа и ни се 
случува ова што ни се случува. Ако секому, на време, му се покажеше вистинското 
место сообразно на неговите знаења и можности, денес ќе разговаравме за 
сериозни и конструктивни нешта што би придонесувале за развојот на државата, а 
не за една криминална банда и нивните јатаци и слуги низ државните институции. 
Кои пак глумат навредени величини а не си знаат од носот подалеку! И уште тие да 
ти биле омаловажени!?! 
 
 
Лекции за иднината 
 
Типичен пример на (би рекол непромислено) омаловажување е неодамнешната 
изјава на британскиот екс-премиер Тони Блер дека „милиони муслимани се 
некомпатибилни со современиот свет―! Велам непромислено зашто едноставно би 
било несфатливо доколку ова било речено сериозно, при полна свест. Иако, се 
разбира, функциите не се гаранција за функционалноста на сивата материја, а Блер 
умееше да изненади и со други слични глупости. Доволно е присетувањето на 
неговото доаѓање во Скопје и другарувањето со Субрата Рој и нашион кловн! Ама, 
да се дрзнеш свесно, јасно и гласно, да омаловажиш милиони припадници на една 
од најголемите светски религии, е тоа е богами новост и за него. Како, зошто и од 
каде го влече тоа право овој екс-премиер останува нејасно. Белки не е револт на 
неодамнешните терористички напади во Париз и Брисел, зашто тогаш би бил уште 
посмешен, да не речам поглуп! 
Не подолу од него се позиционира и една француска министерка (Лоренс Росињол) 
за женски права, споредувајќи ги муслиманките кои носат бурка со „нигери― кои го 
поддржувале ропството! Нормално, некои со право веднаш ја предложиле за 
местото директор на претседателската кампања на Трамп.  
Ова се примери на кардинално и со ништо непредизвикано омаловажување. 
Нашите примери не се такви. Нашите примери подеднакво генерализираат, упатени 
се на едно општо но сепак ограничено во радиусот рамниште – на власта и слугите 
околу неа. Но и со цврста аргументација, несоборливи докази што безмалу 
секојдневно излегуваат на светлината на денот. 
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Сиве изминати десет години се нашиот аргумент за полноправно, издржано, 
оправдано, дури грубо (ако треба, кога треба) омаловажување на сите оние кои 
придонесоа во ваквиот степен на распад на системот, процут на криминалот и 
девастирање на државните институции. На оние и во власта, но и на оние околу 
власта, зашто токму тие се главната спрега, лостот што им помагаше на бандитите 
во сите нивни криминали. И се‘ уште им помага. Што друго е, инаку, актуелното 
однесување на таквите ликови како оној „му рековне―, или оној восочнион гувернер 
кому, изгледа, му дојдоа петте минути да го одработи своето, или Уставниот суд 
(без чесните исклучоци!) сосе целото правосудство, ако сакате. Или, колку и да се 
обидуваме да бидеме демек пристојни, па да се залагаме за зачувувањето на 
приватноста итн., ама сликата некако ни се комплетира и со актуелниве 
репродукции токму на тие приватни муабети кои ни фрлаат нова светлина на 
моралот на одделни јавни личности кај нас. Не само министерски, туку и оние кои 
изминатиов период себеси сакаа(т) да се претстават како нешто издвоено од 
криминалциве, како некаква фракција или не дај боже опозиција, па и меѓу 
пратеничките, па седмата сила итн. Мизерно до зла бога, па нека е и стопати 
приватно! И таквите уште ќе ни продаваат морал? 
Затоа, нашата „голема слика― полека се комплетира. Пиксел по пиксел 
македонскиот екран кога тогаш ќе блесне со целиот нивен неморал и криминално 
однесување, ќе се расветлат и манипулациите и манипулантите – меѓу нив и оние 
кои ги сметавме за (барем) пристојни – и секој ќе ја добие својата современа 
легитимација! Со слика и звук. Иако основните контури и денес се препознаваат!!! 
И повторно: токму тоа ни дава за право да бидеме кон нив и груби, и непристојни, 
често и безобразни. Зашто за нив сето тоа е малку. И не се гледа како грубост, 
непристојност или безобразие. Тоа им е дури и милозвучна песна во однос на она 
што го заслужиле. И што, се надеваме, ќе го добијат.  
 
Ние денес практично ја живееме тезата на Маја Стевановиќ за позитивните и 
негативните броеви, за системската грешка од нејзината најнова драма „Систем 
ерор―. Кој не ја прочитал, нека ја побара. Зашто во множеството  позитивни броеви, 
оние на плус скалата, веќе десет години се инфилтрирани оние минусџиине, оние 
кои на скалата секогаш биле во негативата. И нивната инфилтрација се претвори во 
доминација, „голтајќи― го плусот секаде каде што ќе наидеа на него. „И тоа не е 
математика, туку филозофија―, вели Маја. Зашто негативните броеви ги намалуваат 
позитивните. Одвај и да останаа позитивни. И тоа нам ни се случува десет години!  
А ако тоа им го кажеш отворено – ги навредуваш. Види богати. „Ретардирани, 
безмозочни суштества― (Маја Стевановиќ) на кои „целата зграда― им стои на 
минусни броеви! Па нормално дека тоне. И никој од нив со прст не мрда. Ама знаат 
да се чувствуваат навредени, омаловажени. Еден не крена глас против 
бандитизмот, против неразумноста, контра неписменоста на минусџиите, еден не се 
обиде да поправи нешто. Затоа, тие се „системската грешка― на оваа држава, токму 
тие се лекцијата што со големи загуби се учи, до денес. Белки ќе ја научиме, за 
иднината! 
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ЗА ЦЕНЗУРАТА 
 

 
 
Како што се размотува клопчето на вистината за изминатава деценија - наспроти, 
нормално, оние дури 3.500 проекти реализирани од „преродбенициве― - така ќе 
расте и потребата од уште понастојчиво прикривање на вистината. И тоа 
најотворено, најбезобразно, највулгарно. Како што впрочем и прават цело време. 
Веќе и тие се загубија во своите лаги. Како за избирачкиот список! Веќе и тие не 
знаат кои се вистински а кои лажни, кои се фантоми а кои реални гласачи. И се 
помалку ќе има такви (освен Хорхе и неговиот „кабинет―, се разбира) кои се‘ уште 
мислат дека актуелнава македонска стварност е само она што се прикажува по 
режимските телевизии. Можеби има уште некој по планинине, ама сепак и нивниот 
број рапидно се намалува. Иако и власта се‘ уште работи посветено на 
размножувањето на верниците во нивните дела. Како оној од неодамна член на 
Комисијата против дискриминација, кој дури го надмина и Хорхета. И тресна дека 
токму опозицијата да ти била црпната, со „... целосно бесмислени барања за 
цензура во медиумите со кои антидемократите во суштина сакаат да воведат 
тоталитаризам―11.  Епохално! 
Иако секојдневието постојано ги демантира. Што инаку беше онаа приказна со 
бројчаникот на МАНУ ако не обид, и тоа успешен, за цензура на вистината за 
задолжувањето на државата? И како после тие цифри што кратко живнаа во 
македонскиот интернет етер ќе звучеше фамозниот „Отчет― и неговите 3.500  
„реализирани― проекти? Нели ќе беше премногу смешно? 
Кога некој би зел да ги прегледа само вестите од последниве години од оние погоре 
спомнати режимски или себенаречени „куртон― телевизии, ќе види што е типична 
цензура „на дело―. Во дваесет и првиот век, во држава со наводно демократско 
уредување! И веројатно затоа и „омилениот― ни Хорхе верува дека цензурата постои 
само некаде на друго место, а кај нас постоела во некои некогашни, минати системи 
што тој ги преспал и веднаш скокнал во претседателската фотелја.  
Ме заинтригира темата за цензурата и заради тоа што всушност таа, цензурата, се‘ 
уште е едно од најмоќните средства за држењето на масите во покорност, во 
незнаење, во неинформираност ... а со тоа и во зависност од еден политички режим 
(само)промовиран и (само)претставен како најдобар, најчесен, најпатриотски. 
Зашто, ако граѓаните немаат објективен увид во реалните состојби, ако немаат 
соодветна информација, или таа информација е „кроена, сечена и лепена― до ниво 
на дезинформација, тогаш тие, односно државата како целина, живеат во длабока 
лага скроена токму од цензорите. И токму тоа е една од огромните придобивки од 
„Вистината за Македонија― - да се чуе, и види, вистинското лице на власта, да се 
слушне (во случајов) најизворна, нецензурирана информација наместо сто пати 
повторената лага преточена во „вистина― на режимските медиуми! Почнувајќи од 
„грижата― на наводниве патриоти за државата, до нивните „успеси― на сите полиња! 
Сосе „проектите― им. 
Зошто, имено, властодршциве така енергично и категорично одбиваат дури и 
муабет за медиумските политики? Дозволија дури некои да им роварат низ 
Избирачкиот список, ама цензорите никој не смее да ги пипне?! 
 
Се разбира дека е апсурдно, дури парадоксално, во дваесет и првиот век во 
Македонија да се говори и посочува за / на цензурата но, за жал, (и) тоа е наша 
реалност. Тоа што „претседателот― тртљаше за некакви цензури во минатото е само 
траљав обид да се навлече алиби за истите состојби и денес. А за кои што нема 
никакво оправдување, како што впрочем немало оправдување ни за сличните 
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состојби порано. Но, општествата, системите, тендираат да се движат напред, не 
назад, нели? 
Затоа впрочем, македонското општество денес (се‘ уште) многу заличува на некои 
далечни минати и матни времиња, на темни вилаети без „ѕирка и проѕирка―, каде 
информациите, преработени според волјата и теркот на едикојси, доаѓаат до 
граѓаните преку инсталираните мегафони низ парадржавните медиуми. Затоа 
впрочем кај нас луѓето добиваат впечаток дека таму некаде, во некоја забутана 
канцеларија во „белата шампита― седат човечиња со мастиљави моливи и пишуваат 
и допишуваат што и како се случило вчера, денес, утре во државава. И тоа потоа се 
лиферува низ „звучниците― - електронски или пишани - до поданиците желни, и 
жедни, за актуелната „вистина―. А сепак, се покажа, таа слика за човечињата со 
мастиљави моливчиња е вистинита, апсолутно реална слика за македонското „јавно 
мислење― проследувано дневно низ заробените медиуми, каде сите информации, 
речиси до една, се идентични на сите - или повеќето - телевизии, во сите (или 
повеќето) весници! И слушавме како се нарачуваат вести и прилози, како се 
моделира стварноста според нечии посакувано розови очила. Пробивот на тоа 
општо медиумско ропство, прво со неколкуте слободоумни медиуми а потоа и со 
бомбардировната канонада на опозицијата, го означи почетокот на крајот на 
цензурираната македонска реалност! 
Зашто, следејќи ги единствено прорежимските медиуми, Македонија не само што 
заличува(ше) на Северна Кореја, туку реално личеше на земја во некаква чудна 
специјална војна. И не мислам тука на оние будалаштини од типот на жолто комбе, 
странски разузнавачки служби и останати малоумни теории на заговор, туку 
објективно сите, или повеќето,  информации што филтрирано доаѓа до јавноста 
перманентно создаваа тензии на надворешен план, наспроти медот и млекото што 
течеше по улиците внатре во земјата. Од надвор сите ни се закануваа - и соседни 
држави, и некои од регионот, па ЕУ и САД ... ќе ни го менуваа(т) името на државата, 
идентитетот, па ни ја менуваа историјата, итн. Внатрешниот рај го расипуваше само 
опозицијата и нејзините неподносливо нереални барања и постојаното оговарање 
на државата пред странските фактори. Всушност, мислам дека допрва ќе 
осознаваме до каде се протегале очите и ушите на приватизираната држава, што се‘ 
било подложно на разубавување, сечење и лепење! 
Впрочем, што друго беше и последниот циркуски настап на Хорхета во „Билд― ако не 
уште еден неморален обид на македонската јавност да и‘ се соопштат, по којзнае кој 
пат, истите бајковити скаски за странската омраза кон нас, за тоа дека сме оставени 
сами, па дека ние ете ги вршиме работите на ЕУ, и тоа бесплатно итн. По стоти пат 
власта си го зеде мастиљавото цензорско моливче и ни наслика нивна слика за 
нашата стварност! Ама, како и обично, беа прочитани. Затоа и не случајно самиот 
„Билд― констатира дека „интервјуто― на нашиов било само за внатрешна употреба!  
 
Методите на наметната цензорска свест во медиумите беа / се видливи во сите 
сегменти на општественото живеење, во зависност од тоа кој за која област бил 
повеќе заинтересиран. Ако ја следите културата, на пример, фрапантно е како, и 
колку, се создаде извртена слика за македонските културни вредности, за 
македонските наводни творечки пробиви во светот, за внатрешните божемни 
културни и уметнички дострели. И како по правило, се‘ беше обратно 
пропорционално од реалната слика на состојбите. Од дистанцата на обичен 
проследувач на вестите од областа на културата - главно низ печатот, зашто 
културата за телевизиските екрани како да не постои - не може да се стекне 
правилен впечаток за тоа кој всушност ги движи цензорските ножици: новинарите, 
уредниците,  газдите ... или некој надворешен фактор?! Зашто, грото од 
информациите пласирани за македонската култура се речиси тотално некритички, 
во голема мера неточни и главно непрофесионални или нејасно пренесени. Нејасно 
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е кој колкав удел има во таквата состојба. Но, белки и новинарите еднаш ќе 
проговорат?! 
Во овој поглед Македонија заличува токму на некои времиња од социјалистичкиот 
реализам, кога безмалу се‘ беше наше најдобро и најуспешно. Иако и во тоа време 
имало прилично јасно профилирана критичка нота, особено кон т.н. буржоаски 
остатоци во културата. Денес ни тоа го нема односно нема споредби со минатото, 
нема спроредби со состојби во регионалното или европското опкружување. 
Вниманието е насочено исклучиво кон внатре, кон една група подопашни 
културтрегери, кон неколкумина клиентелистички ориентирани „творци― и слично. И, 
се разбира, предничат (само)фалбите на Владата и Министерството за (не)култура 
со нивните измислици од типот на „Скопје 2014―, разноразните едиции и антологии 
итн. И тие мислат дека ние им веруваме. Иако, за жал, има и такви кои веруваат. А 
тоа е најголемата победа на цензурата: да ве убеди во нешто лажно, да ве натера 
„да престанете да бидете способни да разберете за што всушност се работи― 
(Ружди)! 
Инаку, на што заличуваше налудничавиот предлог на власта за двајца уредници во 
Јавниот сервис? На двајца со мастиљави моливчиња кои взаемно ќе се 
цензурираат?  
 
 
За вјек и вјеков ... 
 
Многумина мислат дека цензорите се безмалу невидливи суштества, без лика и 
прилика, токму за никој да не ги гледа / препознава. И според „работата― што ја 
вршат така и би требало да биде. Зашто за резил се, не се за пред народ. Кај нас 
не. Кај нас тие јавно шетаат, држат дури и прес конференции. Оној цензорон во 
Антикорупциска, сосе прстените и алките, покажува и крие документи како 
маѓионичар, ги кара новинарите, им определува што и кога смеат да гледаат ... сега 
да ѕирнат и за вјек и вјеков да молчат! И такви имаме речиси во сите институции, кој 
со алки и прстени по рацете кој со други простачки украси за препознавање, и сите 
ги знаат, со некои дури и се познаваат, на „ти― се.  
Ете и славната ни Влада, онаа што денес некои ја нарекуваат и детска градинка, од 
мали нозе ги учи новите министри да бидат цензори. Врховниот цензор, оној што е 
врховен всушност за се‘, се јавил и им наредил да цензурираат се‘ што можат 
наназад неколку месеци. Односно не се‘ туку само она што го потпишале техничките 
министри. Нормално, таму највеќе боли, она што е по закон зашто тоа им е трн во 
око. И младиве слушаат, климаат со глава. Цензори од мали нозе!   
 
Во 2012 година британскиот ПЕН огорчено протестирал бидејќи Лондонскиот саем 
на книгата ги поканил само „официелните― писатели од Кина - всушност оние кои ги 
одобрила кинеската (цензорска) држава - додека триесетина најзначајни кинески 
писатели кои државата не ги сака, меѓу кои и нобеловецот Лиу Ксиабо и дисидентот 
Зу Јуф, не биле поканети. Британскиот ПЕН тоа го сметаше за типичен облик на 
современа цензура. Македонскиот ПЕН пак, во 2013 година, се приклучил кон 
Берлинската иницијатива („Писателите против масовното надгледување―) на 580 
писатели од светот, против масовното надгледување. Нашиот ПЕН по тој повод 
напишал: „Надгледувањето флагрантно ја крши приватноста и ја 
компромитира слободата на мислата и изразувањето. На писателите не им 
преостанува ништо друго, освен со своето најсилно оружје – зборот, силно да го 
изразат своето несогласување и протест против ваквата практика на безбедносните 
служби на многу земји во светот. Затоа берлинската иницијатива заслужува целосна 
поддршка и ќе придонесе технолошкиот напредок да не биде ставен во служба 
против злоупотребата на приватноста и слободата на мислењето―.  



 

75 

 

Во 2015 година, македонската опозиција започна со т.н. бомби, откривајќи го 
најголемиот скандал во македонската политичка историја - следењето на 
комуникациите на опозициските лидери, на новинари, на државни функционери ... 
Македонскиот ПЕН остана доследен и  реагираше и по тој повод со заедничка 
изјава со Меѓународниот ПЕН, насловена „Заедничка изјава за Македонското 
слободно изразување―. Не се сеќавам дека некоја друга македонска творечка 
асоцијација -  Друштвото на пистелите, Друштвото на ликовните уметници, 
Друштвото на композиторите, АИКА, ИКОМ, ИКОМОС ... - реагираше по тој повод12? 
Можеби грешам? Или за нив тоа беше вообичаено и невознемирувачко  
секојдневие, нешто што се подразбира само по себе?  
 
Но, требаше да се случи скандалот со прислушувањето за да некој јавно реагира за 
состојбите со јавниот збор во државата, со очигледните нарушувања на слободата 
на изразувањето, со потенцијалната цензура во медиумите ...? Зашто, Македонија е 
една од малкуте современи европски држави во кои што е еуфемизам да се говори 
за нарушувања во оваа сфера, туку нештата се именуваат со вистинскиот збор - 
цензура. И автоцензура, се разбира, како вообичаен пратечки сегмент. И во тој 
поглед навистина изгледа неправилно само „претседателот― на државата да го 
обвинуваме за таков вид слепило, кога всушност целото општество се правеше 
слепо пред фактите. Сите се преавеа слепи пред очигледно цензурираните вести и 
останати политички прилози што со години одеа, и се‘ уште одат, низ режимските 
медиуми, каде постои една и само една вистина - онаа на власта и нејзините 
мегафони. За вјек и вјеков. И постојат едни и само едни луѓе - оние на и со власта! 
Сето друго е темна зона во оваа држава. И никој тоа не успеа да го види толку 
години? Па ни нашите ПЕН-овци, кои попрво го видоа проблемот со масовното 
кршење на човековите права во светот отколку дома? 
И повторно: во Македонија во изминативе десетина години како да беше, и се‘ уште 
е, во сила специјална информативна војна водена од власта и режимските медиуми, 
а во прилог на идејата дека ние живееме во најдобрата можна земја на светот, со 
најдобар водач и најуспешна власт, со огромни странски инвестиции и економски 
раст ... Фактот што ништо од тоа не можеме да видиме „на јаве― не е нивни проблем, 
туку - наш. Ние сме, едноставно, неспособни, или идеолошки заслепени и не-знам-
со-што задоени, да ги видиме сите успеси на власта!  
И ваквиот тип цензура се спроведува на сите рамништа, во сите области, секаде 
каде што власта е заинтересирана само за својата вистина. А под власт не ја 
подразбирам само и исклучиво Владата и нејзините институции како репрезенти на 
партијата на власт, туку целиот општествен систем ставен во функција токму на таа 
и таква власт - од медиуми преку стручни / професионални здруженија и асоцијации 
во сите области (култура, уметност, медиуми, спорт, наука, образование ...), до едно 
чудо сателитски (не)владини организации. Таквиот modus operandi стана својствен и 
на религијата, каде црквата го има монополот над верата и религиозната вистина и 
никој друг таму не смее да се приближи. Таквиот разработен систем на целосна 
окупација на вистината не е историски непознат, па и на овие простори, но некако 
мислевме дека тоа е сепак далечно и заборавено минато. Што повторно не‘ води до 
констатацијата дека демократијата е нешто што постојано треба да се гради и 
доградува, но и надгледува! Бидејќи лесно се оттргнува од контролата.  
 
На почетокот на Арапската пролет во Сирија, корисниците на Интернетот еден ден, 
обидувајќи се да се логираат на некој од омилените сајтови (вообичаено Google или 
facebook), се соочиле со црна страница со натпис: „Ова е намерен и привремен 
прекин на Интернетот. Ве молиме прочитајте внимателно и проследете ја поракава 
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 Овде не ги вклучувам новинарските здруженија коишто, всушност, беа директно 
засегнати со прислушувањата. Ќе беше премногу и тие да останеа неми, нели?! 
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понатаму. Вашата Интернет активност е надгледувана―! Зад овој предупредувачки 
упад стоела меѓународната хактивистичка група „Telecomix―, чии истражувања 
утврдиле масивно следење на интернет комуникациите кај дури 700.000 цели, при 
што едновремено на корисниците им било отежнувана достапноста до 
информативните сајтови од типот на Facebook, Metacafe, Skype, Live, Google, 
Wikimedia и др. Паралелно, била следена и комуникацијата на корисницете, 
одделни IP адреси и домени биле целосно блокирани (особено некои израелски 
сајтови) и слично. Што е најинтересно, хактивистите откриле дека ова брутално 
шпионирање Сириската влада го вршела со помош на американска технологија (на 
пример Proxy SG 9000 опремата), наспроти официелната забрана за извоз на таква 
технологија во оваа земја.  
И ова е само еден пример од светот, а ги има стотици. И некој можеби ќе најде 
оправдување за Сирија заради ситуацијата во таа земја, заради војната итн. Но за 
следењето, за надгледувањето, за цензурата, едноставно нема оправдување. Или, 
какво ли оправдување ќе смислат нашиве, еден ден кога ќе морат да ги признаат 
делата?    
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Стручност и компетентност 
 
Една од основните цели на македонската современа цензура (не само) низ 
медиумите е, прво, да се маскира / камуфлира / целосно сокрие реалната слика за 
актуелните состојби односно лаги (економски, културни, образовни, инвестициски, 
системски ...), и второ, да се задуши / стиша / елиминира секое друго мислење кое 
дури и малку внесува сомнеж во единствената вистина пропагирана од Владата и 
нејзините трабанти, ги разобличува  нивните лаги на сите општествени полиња, 
откривајќи ја со тоа и нивната вкупна неукост, неспособност и шарлатанство дури и 
во најсериозните домени на државното управување. Ваквиот тип на цензура е 
особено присутен деновиве, после самоволното и во основа дилетантско 
(само)распуштање на Собранието, без распишување на од нив толку посакуваните 
избори. Тие, демек, ќе биле распишани – дополнително! Така барем не‘ просветлува 
„првиот― човек на Собранието и, за жал, формациски, втор човек во државава, иако 
и на просечно упатен (и интелигентен) човек – а оној очигледно не е таков - му е 
јасно дека тука нешто во старт не штима. Зашто, ако Собранието е 
(само)распуштено, кој тоа, и кога, и како ќе реши кога ќе ги распише изборите? А 
кога пак тоа стручно ќе го елаборира и човек од калибарот и реномето на Шкариќ, 
сите можни дилеми се расчистени. Ама не – за сите, нели, не и за „претседателон― 
на Собранието? Она кое веќе не постои бидејќи се самораспуштило. И кога проф. 
Шкариќ укажува дека тоа е неуставно, овој, со неговата братија, настојчиво тресе 
глупости. 
Но, колкумина ќе го слушнат респектибилниот и стручен став на еден професор по 
Уставно право ако тој е пренесен само преку една-две телевизии, а останатите 90% 
свесно го игнорираат – поточно: го цензурираат – за да граѓаните останат во 
лажното во основа убедување дека се‘ се одвива според Уставот и законите? Како и 
сиве десет години, нели?! 
 
Или фамозната бурлескна одлука на Детската градинка „Влада на РМ― да ги 
поништи / укине сите (кадровски) решенија на техничките министри на опозицијата, 
иако овие формално се се‘ уште членови на таа „Влада―. Та и малку писмените 
знаат дека кадровски решенија не се укинуваат или поништуваат, а најмалку 
суспендираат (како што просветлено упатува токму вториот човек на државава!) со 
една Владина одлука, а со важност за сите, наназад, туку се неопходни поединечни 
решенија за секој случај одделно. И второ: токму Владата не е таа што може / смее 
тоа да го направи! 
Но, кога таква потврда ќе стаса и од стручњак како проф. Данева, тогаш не останува 
место за сомнеж дека шарлатанине повторно правеле ујдурми. И кога истата 
професорка ќе ги упати на конкретен учебник („Административно право―) за втора 
година правни студии, јасна е стручноста на државниот врв. На чело со Трајкота, па 
оној смешнион нем технички премиер, па надолу. (Ако некој праша за Хорхета, тој 
сигурно дреме во некое ќоше!). Но, повторно: колкумина ќе ја слушнат / прочитаат 
Данева и информацијата / објаснувањето за идиотштината на Детската градинка 
„Влада на РМ―, одвај емитувана на неколку телевизии и еден дневен весник 
наспроти секојдневното трубење на (про)владините медиуми за успехот и ефектите 
од овој чекор на Владата? 
Затоа, деновиве ни се вистински показ на цензурата на дело, на (главно успешните) 
обиди да се елиминира секаков сомнеж во неспособноста, во шарлатанството, во 
кримогениот карактер на владејачкава структура. И тоа, изгледа, допрва ќе го 
гледаме во огромни количества. Зашто секој нивен потег е шашма, манипулација, 
уличарство од отворен тип, но успешно камуфлиран со ефектите на пропагандата и 
црната цензура на медиумите. 
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И истата постапка се спроведува и по однос на информациите што доаѓаат 
однадвор. Сосема ретко ќе чуете (главно фризирана) информација за странските 
одгласи по повод нашиве будалаштини. Ако воопшто нешто дозволат да чуете! 
  
Денес, можеби, критички настроената јавност секојдневно омасовува, очите и ушите 
се поотворени од кога и да е‘ во изминативе десет години, иако од тоа не гледаме 
којзнае колкава полза. Зашто нештата се движат по оваа пруга веќе цела деценија, 
тимовите се уиграни, шемите се скроени, се‘ функционира безмалу беспрекорно. 
Социјалните мрежи се навистина преполни со критички тонови и освестени граѓани, 
дури поосвестени и од македонските „водечки― политичари (ако тука можат да се 
вбројат сите оние протуви кои во минатото основале свои семејни партии па сега се 
спремаат на избори!). Но, не случајно медиумите остануваат последниот бастион на 
властодршците и нивните мегафони. И ако некој навистина си ги заработил парите 
во изминатава деценија, тоа се тие новинарски гниди кои секојдневно работеа на 
инженерингот на информациите во државава. И се‘ уште работат. И таа македонска 
цензорска црнила можеби нема да потрае уште којзнае колку долго. Но доволно 
долго за да се отиде уште еднаш на избори под стари услови. А ако опозицијата 
повторно падне на истиот штос – Господ нека им е на помош. И нам со нив!  
 
 
Буџетска „селекција“ 
 
Формите и методите на современата државна цензура во Македонија се разновидни 
и очигледно добро простудирани и, нормално, уиграни. Зашто, ништо не им 
промакнува, ни пиле не прелетува ако тоа не е дозволено од страна на цензорската 
врхушка. Како во сите области да имаат прецизно пропишани правила за работа и 
однесување, детални листи на непожелни поединци (веројатно со степенувања!), 
разработени начини како да го елиминираат тоа што не смее да помине. И особено 
да не допре до медиумите - барем оние под контрола на режимот, а тие се околу 
90% - и до парите. Државните, се разбира, зашто други во Македонија нема, 
односно ги има сосема малку, што е исто и како да ги нема! 
Не знам како функционираат цензорските ножици во другите области, ама ако се 
следат оние во културата и (особено) во сферата на медиумите - а тие се прилично 
солидно етаблирани - тогаш се добива добра претстава и за другите области. 
Кога говориме за културата (кај медиумите методот е малку понаков!),  основниот, 
или првичниот метод на цензурирање / селектирање на нештата што јавноста треба 
или не треба да ги види е – буџетот. И преку него односно преку буџетското 
финансирање се прекршуваат базичните интереси на власта во дадената област, во 
случајов културата, при што цензорската селекција се спроведува најоптимално и 
најригидно. Она што власта „обича― да се појави во јавноста – ќе добие средства од 
буџетот. Она што е несоодветно, непријатно за конструираната слика во јавноста, 
што дури и малку заличува на некаква форма на критика ... тоа не добива средства 
и е оставено буквално „на улица―! Истиот принцип  важи и за непожелните 
апликанти. 
Со други зборови, кај нас веќе десетина години поимот квалитет е заменет со 
подобност, пред се‘ партиска, се разбира, па така и поделбата на средствата се 
одвива според тој основен критериум! Само (партиски) подобните се квалификувани 
да добијат средства од власта, а со тоа да се стекнат и со правото да ја соопштат 
нивната „вистина― пред јавноста. 
 
Е сега, можеби, прво, треба да се појасни што е тоа што е по волја на власта, а што 
не е.  
Прво, како и во сите други области, и во културата власта има свои пулени, свои 
миленичиња – партиски членови, симпатизери, поединци кои одработуваат одделни 
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„задачи― за неа, (с)подобни платеници итн. – и за тие секогаш мора да има средства 
во културниот буџет. Тоа е првиот принцип на цензурата. Нивните „проекти― 
(најчесто тотални небулози без каква и да е‘ допирна точка со сериозен културен 
опфат) по правило поминуваат во годишните програми „од национален интерес―, 
континуирано, секоја година. На пример, и овогодишната Програма на 
Министерството за култура што (треба да) носи амблем на „национален интерес―, 
вклучува, на пример, и концерт на Калиопи Букле во Скопје, па концерт на Гиш во 
Вроцлав (ни мање ни више!), итн. Па некој четкар, или оџачар, или што ли е, кој 
всушност живее во САД, намислил да прави некаква Азиска турнеја а треба да му ја 
финансира – државата. А бил многу популарен и познат. Па ако е таков, зошто не си 
ја плати, и отплати, турнејата? Се разбира, сето тоа нема никаква врска со некаков 
„национален интерес―, ама има голема врска со – интерес: личен, групен, партиски, 
клиентелистички, послушнички ...!  
Од друга страна, не е по волја на власта во културата да се, прво, коментира и (не 
дај боже!) критикува актуелната (не)културна гарнитура, во прв ред (не)стручноста и 
(не)компетеноста на министерката и нејзиниот заменик како тотални аутсајдери во 
македонската култура, а потоа и сите нивни одлуки и активности; второ, не е по 
волја на власта да се укажува на нестручната, непрофесионалната кадровска 
политика во националните институции од областа на културата; трето, ваквата 
некомпетентна власт никако не сака(ше) во јавноста да се отвораат расправи околу 
актуелните (не)културни политики, и четврто, и најтрагично, власта, низ процесот на 
најдрската буџетска цензура и нејзините послушници во културата, успеа да 
инсталира своја  „уметност―! Тоа што другите ја нарекуваат кич, и шунд, тоа нив не 
ги засега!!!  
И овие нивни замисли беа безмалу целосно спроведени, барем во првите години од 
нивното практикување на власта. 
 
Но, согласно позитивните законски прописи, буџетската цензура не можеше да биде 
диктирана лично од културно полуписмениот функционерски тим во Министерството 
за (не)култура, заради што мораа соодветно да бидат комплетирани „стручни― 
комисии по области, со ингеренции да ги селектираат годишните програми и 
проекти според нарачките од власта. Односно, нормално за оваа и ваква 
тоталитарна власт, комисиите беа составувани или од членови и симпатизери на 
власта, или од поединци кои беа директно зависни од власта, на еден или на друг 
начин. Иако, во суштина, комисиите имаа(т)  само формално право на селекција и 
одлучување, а крајниот збор го имаа функционерите во Министерството и 
бирократскиот апарат. Затоа и не беше случајна реакцијата на Алаѓозовски за 
овогодишната „програма― на Министерството, дека „Имаме сознанија дека 
комисиите не биле самостојни во изборот на автори што треба да добијат пари за 
проекти. Комисиите внесувале во Програмата имиња по налог и доделени се пари 
главно на непознати автори. Конечните верзии на т.н. проекти на авторите и на 
Програмата се кроеле во партиски штабови и во кабинетот на министерката 
Елизабета Канческа-Милевска―13.  
Во оваа насока, во многу наврати, барем потписникот на овие редови, често 
добивал уверувања од членови (и претседатели) на овие комисии – а за што и 
порано сум пишувал - дека нивните одлуки биле поинакви односно различни од она 
што подоцна се појавувало во јавноста како нивен конечен избор и дека тие не 
можеле на тоа да влијаат. (Се разбира, овде можам и да посочам барем на две-три 
имиња, некогашни членови на т.н. Комисија за ликовна дејност, но мислам дека 
нивното објавување, денес, не би имало никаков ефект освен директен срам и 

                                            
13

 Партиски кич-проекти наместо квалитет и уметност, „Слободен печат―, 
20.01.2016  
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презир кон нив! А презирот во секој случај е тука, не може да се избрише зашто 
нивните имиња остануваат запишани на ѕидот на културниот срам на оваа држава).  
Не еднаш, барем на почетокот на мандатот на оваа властодржечка булумента, во 
јавноста се јавуваа реакции (слична на сегашната на Алаѓозовски) на начинот на 
работата на Министерството, на нивните одлуки во врска со финансирањето на 
културните проекти и програми, безмалу на сите нивни активности. Но, без резултат. 
Потоа, и реакциите или стивнаа или голем дел од „бунтовниците― бргу беа ставени 
во клиентелистички односи со власта. И замолчени, се разбира. Така беше освоена 
и втората (битна за власта) линија на фактичката цензура во културата.  
 
Понатаму, цензурата во културата, на второто рамниште, требаше да биде 
спроведувана (и) преку негативната кадровска селекција во националните и 
локалните институции. Првиот бран на таа негативна селекција беше директорската 
чистка на „идеолошки неподобните― директори останати од претходната власт, И 
тоа беше ригорозно и безмилосно спроведено. За да, потоа, на нивните места бидат 
вгнездени послушни клиенти или тотални анонимуси, кои понатаму ќе ги 
реализираат партиските инструкции без поговор. На тој начин беше затворен 
најважниот институционален круг на цензурата којшто функционира до денес. 
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Неславен континуитет 
 
Денес се‘ почесто слушам(е) како оваа власт во почетокот била поинаква, (наводно) 
ефикасна, економски ориентирана, демократска и не-знам-каква, ама сега, 
последниве години, којзнае што и‘ стана. Стана непрепознатлива? Не, таква била од 
почетокот, само некои имаат кратко паметење или сакаат нам да ни го наметнат. 
Не знам колкумина се сеќаваат на несреќникот Илиријан Беќири и неговиот обид 
(како министер за култура) за забрана на театарската претстава „Тито, сигурни 
дијаграми на копнежот―, на Битолскиот театар (како меѓународна копродукција). Тоа 
се случуваше во 2007 година, нецела година откако овие дојдоа на власт, а во тоа 
време „нашава― актуелна „министерка― беше - државен секретар за култура! И за 
среќа, иако не е никаква утеха, уште во тоа време беа препознаени патиштата по 
коишто започна да се движи државата: „Во Македонија, дефинитивно, не само што 
има застој на демократијата туку таа се враќа назад во далечното минато од 
времињата на цензури и самоцензури. Доволно беше само да се видат и слушнат 
вестите вчера и да се погледнат насловните страници на вчерашните дневни 
весници и веднаш да ви стане јасно колкава е контролата на власта врз медиумите. 
Скандалозната вест број 1 дека во 21 век во земја-кандидат за ЕУ е забранета 
театарска претстава од министер за култура, Илиријан Беќири, за повеќето 
национални телевизии и за повеќето дневни весници беше маргинална работа. 
Проработи колективниот главен уредник―14, пишуваше Ризаов. Паралелно со овој 
став на Ризаов, од страна на Радмила Шеќеринска, тогаш претседател на СДСМ, 
беше искажана и (строга) политичка оценка и најконкретно препознавање на 
главниот чинител во овој скландал: „Ова е прв обид за цензура од страна на една 
македонска влада по осамостојувањето и страшно е што по 16 години плурализам 
некој се обиде да забрани театарска претстава. Мислам дека е само последен од 
неколкуте елементи кои покажуваа дека Груевски сака да владее автократски, 
последен кој ја прелеа чашата и предизвика многу интензивна реакција од 
македонската јавност―. И понатаму: „Смешни беа обидите, минатиот четврток на 
премиерот Груевски да не' убеди дека таа цензура не била цензура, туку било некое 
недоразбирање, потоа да не' убеди дека вината треба да се префрли врз 
министерот за култура, за денеска да дознаеме дека министерот за култура, 
всушност, налогот го добил од Груевски. Не верувам, бидејќи сум била во влада, 
дека еден министер, кој било, може да си ја земе врз себе слободата да изигра вака 
автократски и да забрани една претстава―15.  
Она што, од денешна перспектива е интересно, е фактот дека еден од режисерите 
на таа претстава беше и Дејан Пројковски, веќе со години најцврст театарски 
бастион на власта што му забрануваше претстава. Од друга страна, импонираше 
професионалната реакција на режисерот Љубиша Георгиевски, тогаш претседател 
на Парламентот, кој недвосмислено застана на страната на колегите и посочи дека 
случајот, всушност, и не е цензура туку отворена закана за забрана на театарска 
претстава! 
 
Се разбира, ова е само еден пример од културата – во случајов од театарот, а ги 
има и во другите области на духот - колку за показ на „претседателот― дека 
цензурата во Македонија не е бауч само од минатото, туку составен дел на 
актуелното однесување на неговата власт и партија. Но, најинтересното е тоа што, 
според многумина главниот протагонист во целиот скандал - тогашниот премиер 
Груевски, на собраниска седница свечено изјавил дека „(...) додека е тој премиер во 
Македонија нема да има цензура―16. Каква политикантска фарса! Оттогаш наваму 
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 Ерол Ризаов, Додека сум јас премиер, Утрински весник, 30.03.2007   
15

 Лилјана Митевска, Шекеринска тврди дека Груевски наложил да се забрани 
―Тито―,  Утрински весник, 01.04.2007  

16
 Исто  
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методите и формите не само што се развиваа и мултиплицираа, туку добија 
мамутски димензии на типична Орвеловска држава. 
И бидејќи веќе го спомнав Ризаов, еве негови најнови зборови, како неславен 
континуитет, само од пред неколку дена: „Големата медиумска машинерија под 
контрола на тесен цензорски и пропаганден тим на владата и лично на Груевски, 
како колективен главен уредник на најгледаните домашни телевизии, вклучувајќи го 
јавниот сервис МРТВ, се' уште успешно сее магла во јавноста ...―17! Што ќе рече, од 
првиот до последниот (или еден од последните) ден, оваа власт се однесува 
идентично (не само) во културата. Како според точно утврден шаблон, менувајќи ги 
повремено само параметрите на движењето. Целта е по правило – иста! 
 
Треба конечно да ни биде јасно дека во оваа држава, како пред многу години во 
најцрните авторитарни режими во светот, постојат црни листи со имиња на луѓе кои 
не смеат да се појават на ниту една официјална културна манифестација, во ниту 
еден проект финансиран од Министерството за култура. И, бидејќи веќе го спомнав 
театарот, дури последниве година-две, и тоа после повеќе сериозни прашања во 
јавноста, им се даде можност, на пример, и на режисери од калибарот на Унковски и 
Поповски да режираат во македонските театри. И тоа, главно, претстави поддржани 
со скромни финансиски средства. Или, земете го филмот, видете кои режисери – 
љубимци на режимот добиваат средства директно од Владата на РМ за нивните 
филмови. И тоа – сериозни средства, незамисливи за други филмаџии. И тоа главно 
за лоши продукции, за остварување на некакви национални, да не речам 
националистички, опсесии на власта! 
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 Ерол Ризаов, Со Груевски во безизлез, Утрински весник, 20.01.2016  
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Неми „професионалци“ 
 
Примерите на дејствувањето на нашиве локални полицајци на духот во ликовната 
уметност се дури и побројни од оние во театарот. Зошто? Затоа што македонскиот 
театар – или („видни―) поединци во и околу него, како сакате - се покажа како 
прилично клиентелистички настроен кон оваа власт (а и кон сите други, впрочем), 
податлив за секаква манипулација, особено политикантска, лукративен, просто 
алчен за пари и „моќ―. Но и прилично кохерентен, сплотен во ниските страсти, а 
згора и со одлични лични врски со властодржците, така што политиката однадвор не 
смееше којзнае колку да се плетка во „носечките― сегменти.  
Ликовната уметност, од друга страна, секогаш кај нас била (главно)  политички 
дезоириентирана, јавно немушта, организациски разбиена ... Ликовната уметност, 
впрочем, во најголемиот дел е индивидуален чин, наспроти колективноста на 
театарот, во што е и нејзината општествена „слабост―! Затоа и била подложна на 
полесна контрола, на закани, на влијанија, и на цензорски процедури, се разбира. 
Едновремено власта,  не само оваа власт, по правило не ја разбира ликовната 
уметност (толкави се капацитетите и тука нема помош!) заради што во се‘ гледа 
субверзивност и критика. Понатаму, особено новите форми на јавна уметност имаат 
потенцијално големо влијание и импакт врз јавното мислење, па тоа дополнително 
ги плаши властите. Посебно нашиве кои и така ништо не разбираат и се‘ им се чини 
дека е насочено против нив. А даваат материјал колку сакате! 
 
Eден од посвежите случаи на цензура во визуелните уметности кај нас беше 
примерот на Ирена Паскали и нејзиното дело „За секое семејство Дупло – за 
доброто на Македонија―, изложено во рамките на проектот „Уметност на билборд 2 – 
Прокрастинација― (2014 година), во организација на Институтот „Арс акта―. Поточно, 
од 8-те планирани билборди, како дел од второто издание на „Билборд арт―, делото 
на уметницата Ирена Паскали не беше воопшто ни поставено. Односно, 
организаторите не можеле да најдат ниту една билборд компанија што би го 
поставила ова дело на некој од нивните билборди низ Скопје! Инаку, самото дело 
нема никакви елементи на бруталност, неморал, перверзност ... нешта што би 
можеле (јавно) да навредат нечии / некакви чувства, што работата ја прави уште 
посимптоматична. Делото  едноставно покажува (врз личен пример) дека кај нас 
можете од некое јавно претпријатие, на пример „Водовод и канализација―, да 
добиете сметки два пати за ист месец и за ист корисник на нивните услуги, плус и 
судски тужби за разрешување на таквата состојба! Ама тоа, изгледа, кај нас е 
најстрашно, зашто ја соголува власта и нејзиниот начин на работење, ја покажува 
нашата секојдневна реалност, а богами можеби и повикува на некаква граѓанска 
непослушност?! Што не е работа на уметноста, нели?   
Инаку, одбивањето на компаниите да го изложат ова дело е, веројатно, и 
извонреден пример и на автоцензура, толку присутна кај нас годиниве! 
 
Но ова не е прв ваков случај. Во рамките на манифестацијата „Скопје креатива― 
(каков парадокс!), само година-две порано (2012), слична  судбина имаше и 
билбордот на Групата „ОПА― наречен „SOLUTION – ги чисти и најнедостапните 
површини―. Поточно, ова дело сепак доживеа јавна (билбордска) промоција, но 
веднаш беше најгрубо елиминарно / искинато од „непознати лица―, заради (наводно) 
навредувување на религиозните чувства на граѓаните! Инаку, делото на Групата 
„ОПА― беше директна асоцијација / коментар на наводното Великденско 
„самочистење― на (делови од) фреските на црквата Св. Димитрија во Скопје. Настан 
што до денес остана необјаснет ниту од една надлежна институција (Градски завод 
за заштита, Републички завод за заштита, Министерство за култура ...) иако сите 
превземаа обврска дека ќе и‘ соопштат на јавноста што и како се случило во 
црквата. Неколку години порано беше симнат (од градските влсти), поточно речено 
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искинат на парчиња, и билбордот кој ја најавуваше самостојната изложба на 
сликарот Атанас Ботев. На билбордот беше репродуцирано едно негово дело 
посветено на егзодусот на неговото семејство од Егејска Македонија - едно од 
малкуте македонски ремек дела на оваа тема! Но и тоа „некому― не му се допадна!!!  
 
Она што во овие случаи беше најсимптоматично - ако се земе, секако, дека самата 
цензура стана македонско секојдневие - е нереакцијата на институциите, 
асоцијациите, но и поединците од оваа област. Што, впрочем, кај нас е веќе 
правило, но сепак.  
Можеби никој и не очекуваше дека Министерството за (не)култура ќе реагира, но 
веројатно се очекуваше некаква, барем минимална реакција од уметници, 
уметнички асоцијации, од критичари, од професори ... Нормално за наши прилики, 
такво нешто изостана. Како да тоа му се случува на некој друг, во некоја друга 
држава! Од друга страна, не изостана реакцијата на организаторите - Институтот 
„Арс акта―, како директен, одговорен организатор. Но и тоа, односно токму тоа, се 
претвори во уште поголема бламажа бидејќи тие исти наводни професионалци, како 
дел од македонските институции, со прст не мрднаа, уште помалку со глас, против 
состојбите во македонската уметност наназад цела една деценија! Тие, очигледно, 
беа / се загрижени за македонската уметност и за македонските уметници само кога 
се лично и директно инволвирани во нештата. Инаку, уметноста може да оди по 
ѓаволите! 
Затоа смешно, или жално, а особено цинично прозвучеа коментарите од типот дека  
„Веруваме дека оваа наша реакција против цензурата на уметноста ќе предизвика и 
реакции кај други уметници, па и тие со свои дела, со перформанси ќе посочат на 
потребата од слобода на изразување― (Ана Франговска) односно „Сакам да верувам 
во демократското општество во кое секој има право гласно и јасно да го искаже 
своето мислење без насилство. Оттука велам ‘Не за цензура во уметноста‘―, 
(Борјана Јанева - Шемова)18! 
Впрочем, ни цензурата како таква, ниту пак ваквите состојби не се можни без такви 
неми „професионалци―!!!       
 
 
Смрдлива жабокречина 
 
Ваквите состојби со директната и најригидна цензура во културата и уметноста во 
изминава деценија доведоа до ситуација во која што творештвото безмалу целосно 
подлегна на отворените притисоци од власта, откажувајќи се од т.н. чувствителни 
теми за македонското општество, од ангажирана уметничка мисла и, како 
консеквенца, (нај)често прибегнувајќи кон автоцензура. Речиси веќе и да нема 
творечка реакција на актуелните состојби во општеството (иако, да бидам искрен, 
тоа никогаш и не била некаква силна страна на македонската култура!). Зашто, 
заканата од страна на државните институции секогаш виси над главата на 
уметникот, над неговото дело, над неговата мисла. Само малкумина се осмелуваат 
отворено да проговорат. 
Или, погледнете ја актуелната македонска визуелна сцена. Да ги нема оние 
неколкумина независни уметници (Филип Јовановски, Велимир Жерновски, Ѓорѓе 
Јовановиќ, Корпорација и др.) македонската уметност денес би можеле целосно да 
ја идентификуваме со некаква буржоаска салонска (провинцијална) квазиуметност 
која не допира до никого. Па дури и оваа споредба е пресилна за нас. Или, 
погледнете ја јавната споменичка уметност и сиот оној кич што го посејаа низ Скопје 
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14.06.2012  



 

85 

 

токму македонски уметници. Зарем свесен и општествено совесен и чувстителен 
уметник би работел такво нешто, денес, во втората деценија на 21от век? 
Што е уште покатастрофално, освен неколкумина, од уметниците нема ни 
здраворазумски глас против ниту пак творечка „порака― за постоењето на некакви 
притисоци, за неслободи, никој не се буни, никој не протестира. Дури напротив – 
еден дел од некогаш реномирани македонски творци отворено се става на страна 
на режимот и ги поддржува сите авторитарни и цензорски политики на државата во 
културата и уметноста! Или, ако протестираат, протестираат токму режимските 
„уметници― и (не)културни работници, и тоа против – опозицијата! 
     
Тајната за ваквиот молк на македонската култура и уметност во најсензитивното за 
нив време, за сега, останува сокриена. Можеби ќе се открие некогаш, кога некои од 
протагоностите ќе проговорат за сите форми на притисоци врз нив коишто, можеби, 
денес не можеме да ги  согледаме. Или е тоа само уште едно добро смислено 
оправдување за рпостување на гревовите? Не знам, не сум сигурен дека воопшто 
има некакви тајни во нашава ситуација, но – ќе почекаме. 
Иако останува нејасно зошто едни, па нека се и малку, можат, и смеат да 
проговорат за состојбите, а мнозинството не смее. Сепак, поединечните  реакции не 
можат да сменат ништо ако не реагира мнозинството, ако молчат реномирани 
уметници и критичари, универзитетски професори и историчари на уметност, а 
особено ако молчат стручните здруженија, на пример Македонската секција на 
ликовни критичари АИКА, или Македонскиот комитет ИКОМ за прашањата на 
музеите (кои дефинитивно се главните носители на цензурата!), синдикатот за 
култура итн. Ако професионалните здруженија молчат пред цензурата, ако синдикат 
не постои, ако никој не се буни, зарем некој друг ќе им ги решава проблемите? На 
македонските сликари, на пример, па ни на нивниот ДЛУМ, дури не им пречеше ни 
узвозот на сликари од Украина и Белорусија – платени со стотици илјади евра – за 
„потребите― на Музејот на фамозниот Музеј на македонскиот хорор. 
Фактот дека живееме во општество во кое уметноста е верификувана од 
властодршците и од државниот идеолошки апарат, не‘ враќа во некои дамнешни 
(мислевме заборавени) времиња на соцреалистичкиот диктат, кој пак, за чудо, беше 
дури и поблаг од ова што го гледаме денес. Денес царуваат шарлатани и 
полуписмени идиоти кои си земаат за право да оценуваат што е што и кој е кој во 
уметноста и културата. Погледнете ги само „комисиите― кои решавале за сиот овој 
скопски јавен кич! Погледнете кој се‘ добива државни награди за „животно дело― во 
културата и уметноста? Луѓе кои не биле ни на крајот на творечките македонски 
листи, ги немало никаде а сега се – на врвот!  
 
Долгорочните последици од оваа накарадна пресија врз слободоумната творечка 
мисла допрва ќе се утврдуваат. Краткорочните пак, се евидентни: добив(а)ме 
жабокречина наместо агилна културна сцена, добив(а)ме анахрони и ретроградни 
сценографии наместо архитектура, гледаме некаква блуткава салонска „уметност― 
што страшно „смрди― на аматеризам и неписменост. Сето тоа толку ја понижи 
македонската уметност и култура што веќе немаат ни каде да се сокријат. А кога и 
највисоките институции, оние од форматот на МАНУ, молчат пред ваквите налети 
на новиве варвари, се‘ е јасно. Можеме ли пониско да паднеме? Сме докажале дека 
секогаш можеме и полошо!  
 
Токму затоа ваквата во континуитет агресивна, цензорска, неписмена и крајно 
популистичка политика во култура остава катастрофални последици на долг рок во 
македонската култура и уметност. Дури непоправливи, зашто ние, практично, се 
вративме во културата педесетина години назад! Сите тие конкурси, сите тие 
процедури се играчки за мали деца. Во културата имаш само еден Бог и тој Бог е 
партијата на власт! Такво нешто немало ни во 1945 година. Односно, имало, ама 
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творците не се потресувале премногу од партиските директиви. За разлика од 
денес. Ако ништо повеќе, имало дијалог, имало жестоки полемики, имало за и 
против. Денес сите се „за―. А не знаат каде тоа „за― ги води. Не гледат подалеку од 
своето книжуле спремно за издавање, од своето изложбиче подготвено да се обеси 
на некој ѕид, од некое бедно претставиче коешто ќе им донесе неколку стотини евра 
... Грозоморно проституирање на творецот спонзорирано со пари директно од 
буџетот! Ваквото (не)културно политикантство, ваквиот цензорски пристап,  
континуирано создаваат лажни вредности, восочни стандарди, критериуми од мраз 
топливи на секакви температури и притисоци. А тоа веќе не е култура, не е 
уметност, не е творештво ... Тоа е токму Бродот на будалите, ама жртвите се - 
идните поколенија!  
 
И сето тоа се прави некако одлесно, како од шега, токму како детска игра со трајни и 
често непоправливи последици. За актуелнава номенклатура цензурата е начин на 
мислење, безмалу на живот; тие, кога само би можеле, би ги цензурирале и 
мислите, не само постапките. И сите да мислиме еднакво, сите да мислиме глупаво 
како нив, сите да блееме во хор заедно со „лидеро―! Тогаш би биле најсреќни. Тогаш 
веројатно и би се почуствувале прифатени, рамноправни, зашто вака како што е‘, 
тие знаат дека се отпад, одвишок, диво месо ... Дури и во очите на нивните 
поклоници, на нивните слуги и клиенти тие знаат дека се second hand. Затоа (и) 
цензурата, како впрочем и сите нивни други шеми и методи на владеење, целат кон 
воспоставување унисоност, просек, стандард на празниот ум. Да сме сите тука, во 
истата кал, да се валкаме сосе нив во незнаењето, неумеењето, простотилакот, 
калта на провинцијата.   
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ЛУДАКОТ, ТОТАЛНО СОГОЛЕН 
 
 
 

1. 
Не сум сигурен дали воопшто има смисла нешто да се пишува за последниве 
настани – веројатно и премногу пишувавме а малку конкретно сработивме. Дали 
воопшто има смисла нешто и да се мисли апропо лудакот и онаа банда околу него – 
веројатно и премногу мислевме и смислувавме додека тие хохштаплерисуваа. Ама 
не може(в)ме белки сите да се престориме (специјални) јавни обвинители и 
(специјални) судии? Па и џелати, ако затреба? А можеби треба, кога веќе до овде 
дојде работата? 
Премногу простор им дозволивме, премногу време ни одземаа, премногу нерви 
потрошивме - и драгоцени години од животот! Не заслужуваат повеќе ни збор, ни 
минута. Освен, можеби, како што добро предлага Тихомир Јанчовски, човек да се 
приклучи кон неговиот повик „сите нормални луѓе на оваа земја што го разбираат 
јазикот на кој пишувам, кога ќе го видат Иванов да му плукнат в лице или да исекнат 
мрсул на него, за да му стане јасно што човек е и што прави―! Зашто ништо подобро 
не заслужил(е), зашто нешто вакво не видела, ни чула, ниту една цивилизирана 
европска земја. Тоа е најмногу, и најмалку, што секој од нас треба да го направи. И 
толку. Зашто за повеќе - не е вреден. Ни тој, ни пајташите му! 
 Човек не може да не се согласи и со Геровски дека „Сега треба да се гледа 
големата слика и да се помириме со ноторните факти. Парламентот е распуштен. 
Точка. Вељаноски има право да распише избори и ќе го стори тоа. Точка. Постојниот 
распуштен парламентарен состав не може да заседава за ниту едно друго прашање 
(па ни за евентуално одлагање на изборите), освен за прашања поврзани со воена 
или вонредна состојба. Точка―. Многу точки, ама на место се. И – големата слика ни 
е претерано ужасна, збајатена, застоена! Комплетно сјебана и замирисува на нешто 
многу лошо.  
 
2. 
Веќе не е ни смешно, уште помалку тажно. Нашава современа трагедија се 
претвори во трагедија на лудилото. Актерите целосно го разоткриваат  нивното 
вистинско лице. И ниските, луди пориви. А лудакот на Водно покажува уште една 
негова страна. Онаа мизернана, квазистручнана, квазиполитичкана ја покажа 
одамна, сега ни се прикажува и во онаа најличната, (квази)човечката: дека е 
тотално неспособен, дека е целосно неурамнотежен и – дека е сам! Дека нема ни 
семјество ни пријатели, ниту еден близок со кој (би) може(л) да сподели тешки 
моменти, да побара совет: да се направи или не, да се соголи целосно или да 
сочува трошка достоинство. Покажува дека е напуштен од сите, ако воопшто и ги 
имал, зашто, инаку, зарем некој близок не би му укажал на последиците од тоа што 
го (на)прави? Покажува, и докажува, дека цело време бил вртимушка, диригирана 
кукла на кратко јаженце, сенка без свое јас. И без никој свој. Опкружен само со исти 
или поголеми лудаци! 
А можеше, барем така мислам, можеше со еден достоинствен потег, па нека е и 
единствениот што го направил во животот, можеше значи да одмавне со раката и да 
каже – не, благодарам. Дури и по цена да се обелоденат сите валканици што ги 
правел, сите ујдурми преку кои дошол на тоа место. И можеби некој ќе му простеше. 
Можеби дури и многумина ќе му простеа, дури и неговите најблиски што повторно и 
дефинитивно ги изрезилил, за вјек и вјеков. Можеше, во неговото конечно „да се 
биде или не―, да се престори барем во човек. После ова тој никако не е, го нема, 
исчезнува во црнилата на македонската историја. Заедно со неговите газди. 
Останува на сцена само лудакот соголен до гола кожа!      
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НАРОДЕН ГНЕВ 
 
 
 
Секој кој ќе посака да каже или напише нешто за актуелниве настани во државава 
мора претходно или да помине час-два на протестите во Скопје, или барем да 
погледне повеќе видео снимки од истите. Иако, се согласувам, тоа никако не е исто. 
Ама за стравотиите на нештата не можеме секогаш да цениме според личните 
искуства, зашто тоа често е и физички невозможно. Токму затоа современата 
технологија е оној непристрасен посредник, објективен сведок (и) на злосторствата 
од најлош вид. Да ги немаше оние снимки од концлогорите во Втората светска војна 
можеби многумина дури и ќе поверуваа во малоумните (и се‘ уште актуелни) 
провокации за измислениот холокауст. Ама кога ќе ги видите снимките ... 
Затоа велам дека и нашиве репортерски видео белешки - а за кои што треба 
особено да им бидеме благодарни на снимателите и новинарите - сосема пластично 
и веродостојно ни го покажуваат сиот гнев на народот апропо скандалозните 
помилувања на криминалната банда. А таков гнев, таков бес, такво јавно (и 
насилно) несогласување со една „политичка― одлука оваа земја не видела во 
нејзината современа историја. И тоа треба да се запамети!  
Без оглед што некои малоумни новопечени а недопечени „историчари― сметаат дека 
македонската историја започнува во 1991 година, ние кои подолго и подобро 
паметиме можеме да направиме разлика. И тоа денес ни е особено неопходно! 
Јасно и гласно да се каже дека вакво нешто оваа земја не доживеала во последните 
сто години!!! Ваков масовен народен гнев -  спонтан, искрен и неконтролибилен - 
излеан на улиците на Скопје, современата историја не забележала. Затоа, впрочем, 
дури и бандитите не се осмелуваат (повторно, како лани) да спинуваат за 
опозициски местенки, за поттикнати „од комуњарите― протести и слични идиотлуци!  
 
И тие точно ги знаат причините на тој масовен гнев, на тие фуриозни и често 
насилни (за сега само кон материјалните нешта) искази на несогласување со 
ваквото криминално водење на државата, со лагите и манипулациите, со нечесното 
и антидржавно однесување и, во крајна линија, со директното потценување на 
интелигенцијата на граѓаните. И мислам дека последново е особено изразено во 
овие протести кои доаѓаат како одговор на перфидните и скандалозно срамните 
„помилувања― од страна на една минорна човечка фигура фатена во канџите на 
мафијашката политика. Која пак упорно глуми некаква институција на која што и‘ 
веруваат 65 проценти од граѓаните! Е па тие му ја покажаа довербата низ улиците 
на Скопје, и врз неговата „народна канцеларија―!!!  
Ваквиот изразен гнев на граѓаните на Скопје е резултат токму на одбивањето да 
бидат третирани како соучесници во криминалните дејанија на власта, некој да ги 
гледа само како потенцијални гласачи чиј глас утре може да фалсификува, да ги 
понижува со објасненија дека тие дури и не се свесни колку им е убаво во државава. 
Во нивна режија, се разбира.  
Вчерашните пак „објаснувања― на онаа жална фигура - инаку веќе бележена како 
најцрната дамка во нашата понова политичка историја - за (повторно) некакви 
странски служби, за негова чест и морал, за неговите напори за стабилизација на 
кризата ... само дополнително ги разгневуваат граѓаните. Веќе никој не е спремен да 
слуша такви закоравени во минатото блебетања, такви ксенофобични и сељачки 
флоскули за некаква „нивна Македонија― која ја виделе само во нивните мокри 
соништа, за нивните крстоносни походи против сиот цивилизиран свет. Сето тоа е 
навреда за современиот македонски граѓанин и тоа се гледа на улиците на Скопје!  
 
И најдобар одговор на „професорот―-претседател дојде токму од студентите, преку 
пораката по мандатот да не се враќа на Правниот факултет. Па има ли поголемо 
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понижување од тоа, има ли појасен знак за неговите постапки изминативе денови? 
Зарем тој, и тие, уште мислат дека можат туку така незказнето да лажат и мамат, да 
манипулираат и мантраат за некаква демократија, право, чест ...? Некогашната 
студентска ‘68 во бившата Југославија е детска играчка споредена со овој 
студентски бунт против малоумни политичари и професори идиоти. Овие млади 
луѓе - а тие се најбројни на секојдневните демонстрации - ко со скалпел прецизно ги 
сецираат постапките на узурпаториве и нивните слуги и им лепат соодветни 
етикети: фашист, антидомократ, автократ, бандит ... вратете ни ја државата ... итн! И 
им ги закачуваат на вратите на нивните кабинети и по ходниците на факултетите. 
Просто да ве изеде срам, ни криви ни должни, кога гледате на што, и на кои, спадна 
оваа држава!   
Затоа, сето ова е израз е на потиснувани со години незадоволства, немирење со 
состојбите, одбивање да се прифати помилување на криминалот и, конечно, некој 
континуирано да ве третира како глупак. Одбивање понатаму да се повладува и 
повинува на неспособни и некапацитетни луѓе, полуписмени понављачи и 
неспособни поединци со кражби добрани до власт, за да вршат нови кражби. И сите 
навреди за нив се малку, зашто нивните навреди кон нас беа (и се‘ уште се) огромни 
и континуирани. А тоа не се заборава.  
 
 
Нивелација 
 
Премногу очигледна е тенденцијата, барем кај најголемиот дел од режимските 
медиуми, да се изедначат нештата, да се стави знак на равенство, прво, помеѓу 
сите македонски политичари, второ, помеѓу сите политички партии, и трето, и 
најважно, помеѓу протестантите. На тој начин, низ една таква радикална нивелација 
на битните аспекти на кризата, но и на одговорот на истата, се‘ ќе се сведе исто, или 
слично, поништувајќи ги сите понатамошни напори за правна разрешница и 
демократизирање на државата. Зашто, што добиваме, нели, ако се сменат едни а 
на нивно место дојдат други, исти како претходните? Или, каква полза од промени 
кога партиите се исти и (ќе) ја водат државата од криза во криза? И третата, се 
разбира: и „народот―, иако поделен, во суштина е ист, само што едните се за првите, 
а другите се за вторите, со таа разлика што едните се „мирни―, „христијански― 
настроени, а другите се здивени и кршат се‘ пред себе! Па вие сега бирајте. А 
заради овој „разурнувачки― аспект, овие другиве ќе ги наречат и толпа, и тоа не само 
режимските медиуми. 
Во такви услови и со такви сличности, кому му требаат промени? 
Во ваква констелација, сосема на иста линија и иста цел, се појави и  епохалната 
скаламерија со помилувањата, бетонирајќи ја тезата за криминалноста и 
корумпираноста на сите политичари. Иако, нели, едните се помилувани за по едно 
дело (колку и да е тоа смешно и конструирано), а другите за по пет-шестнаесет. 
Ама, чуму такви квантификации, битна е суштината: сите се исти – криминалци. 
Само тој е чесниот (sic)! 
 
И бидејќи тезата за политичарите и партиите веќе одамна функционира во јавноста, 
сега на ред е нивелацијата на демонстрантите. Прво во бројки – дека горе долу на 
двете страни има подеднаков број протестанти. Како да е тоа некаков аргумент, 
иако е очигледно (секоја вечер!) дека и тоа е лага. И второ – тука треба да се 
потенцира правото на сите да протестираат, едни за едните други за другите, и 
воопшто не е битно што првите се носат со автобуси од цела Македонија и се 
поткупуваат да стојат неколку часа во центарот на Скопје, искажувајќи ја „народната 
воља―! 
Другите пак ќе бидат етикетирани како толпа – дури и во релативно независни и 
пристојни медиуми – особено заради нивната агресивност. Без да се размисли дали 
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изразот одговара за маса луѓе кои протестираат против очигледна неправда, кои се 
борат за своите (и нашите!) елементарни права, кои не сакаат веќе да трпат 
криминална банда и поматен ум на чело на државата! Ако (млади) луѓе кои 
протестират против (у)крадената иднина може да се наречат толпа, односно ако 
некој тоа умее аргументирано да го образложи, и јас во иднина ќе ги нарекувам така. 
Само што се сомневам дека такво (аргументирано, валидно) објаснување е можно. 
По истата логика, сите ослободителни движења во светот би требало да се 
именуваат на истиот (погрден) начин. Особено народноослободителното движење 
во Втората светска војна. Па тие користеа дури и оружје! Ако некому овие споредби 
му се пресилни, мене не ми се, зашто ова што го гледаме низ улиците на Скопје е 
токму ослободително движење. Тоа е таа „критична маса― што ја бараа некои, 
особено странците (а за што во неколку наврати сум пишувал)! 
Она пак што особено им се приговара на овие демонстранти е искажаното 
насилство (во неколку инцидентни случаи!), што пак може да ги квалификува за 
етикетата – толпа. Но, и тука има еден битен аргумент: каде, и против кого било 
искажано тоа насилие? Прво, кон канцеларијата на претседателот на државата – 
значи кон онаа иницијална каписла што го запали овој бунт. И второ, кон државните 
институции кои што ништо, ама баш ништо не преземаа(т) за заштита на правото и 
демократијата. Дури спротивното – го отежнуваат процесот. И понатаму, ако целата 
измината година, сите демонстрации на несогласување со државниот криминал и 
коруптивната политика беа водени мирно и достоинствено, и не дадоа резултат, 
тогаш што друго му преостанува на овој народ?   
 
Ако веќе и пристојни новинари решиле да го употребуваат зборот толпа, тој е 
посоодветен токму за другата група демонстранти, онаа што „христијански― 
демонстрира а не знае за што, или против што, онаа толпа која е товарена во 
автобуси и шетана каде што ќе и‘ се нареди, онаа толпа која не прашува каде и 
зошто ја транспортираат, оној „народ― кој се продава за сендвич и можеби 500 
денари. Не дека јас немам разбирање за сиромаштијата и фактот дека некому токму 
тие 500 денари (ќе) му значат можеби многу. Ама сепак, белки тие пари можат да се 
заработат и поинаку? Или, белки некој од нив ќе се прашаше што бараат да 
протестираат пред седиштето на СДСМ кога одлуката за помилување ја донел никој 
друг туку нивниот „претседател―?  
И токму таквиот дезориентиран, апатичен, столчен и поткупен „народ― повеќе 
заличува на толпа отколку оние бунтовни и некогаш насилни млади луѓе со 
зовриена крв од катастрофата и безизлезот што ги живеат во континуитет од десет 
години.  
 
 
Лажна дилема 
 
Некои извори посочуват дека во времето на заробеништвото во 1941 година Жан 
Пол Сартр ја поставил позната дилема за должноста / одговорноста преку младиот 
студент кој сметал за своја должност да и‘ помогне на својата окупирана земја и да 
се придружи на Движењето на отпорот против фашистите но, од друга страна, го 
„врзувала― и должноста кон неговата болна мајка која не можел да ја остави сама. 
Која должност / одговорност е поголема, поважна и превладува во такви ситуации? 
Разрешницата на студентот не е важна, но оваа дилема некако ми се наметнува 
кога ја гледам онаа толпа народ – и не само неа - што ја шетаат со автобуси, и‘ 
делат по некоја стотка и парче сендвич и сигурно ја анимираат со флоскули за 
нивната должност кон партијата, кон лидерот, кон оној кој можеби им обезбедил 
некаква работа за цркавица од 150 евра ...  
Зошто, имено, тие мислат дека нивната должност кон партијата е поважна, 
поголема од должноста кон татковината? Или оние гдомовци постојано им верглаат 
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дека партијата и татковината се едно исто? Или се, да простите, навистина толку 
глупави па не можат да ја (у)видат разликата? Или – не сакаат? Дали останувањето 
во тоа трло е навистина нивни избор и став дека токму тоа треба да го направат 
како нивни долг кон татковината? Тоа ли е нивната должност, одговорност – да 
кмишат пред седиштето на СДСМ без да се прашаат кој ѓавол бараат таму? А сиот 
друг нормален народ оди пред институциите што не само што ја произведоа кризата 
туку и отворено одбиваат да ја решат?! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Но тоа е лажната дилема и на сите други кои, на еден или на друг начин, се двоумат 
или дури и без двоумење се приклучуваат на таа заталкана на погрешно место 
толпа. И на сите оние кои навистина имаат проблем со „читањето― на настаните, на 
„страните―, на случувањата. Некои би рекле дека кога и МАНУ сфати колку е часот, 
што тогаш останува за другите! Но, шегата на страна, за многумина, можеби, се‘ 
уште магнетна привлечност има режимот и неговите ветувања. На страна што и тие 
ветувања се веќе одамна лажни односно фалшиви, тој, режимот, исто така одамна е 
дисквалификуван од натпреватор во одговорноста. Режимите, особено овој, не 
можат да бидат супститут за држава, татковина, за правда / право, за морална 
обврска ... 
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Ние можеби не треба да очекуваме од секој граѓанин да завлегува во детали и да ги 
разбере сите финеси на прекршувањето на Уставот и законите во случајот со 
помилувањето и деталите коишто целиот опскурен кабинет на Хорхе ги утнал 
носејќи таква одлука. Ама можеме, и треба, од секој граѓанин да очекуваме да умее 
да направи разлика меѓу морал и неморал, помеѓу правда и неправда. Можеме, и 
мораме од секој граѓанин да очекуваме да умее да направи разлика помеѓу 16 
последователни помилувања на еден ист бандит и фиктивното помилување – 
заради баланс односно како алиби – на некој член на опозицијата. И уште еднаш: 
можеме и мораме од секој граѓанин да очекуваме да се запраша што всушност бара 
протестирајќи пред седиштето на една опозициска партија, наместо тоа да го прави 
пред седиштето на оној кој му кумувал на проблемот. Таквите разлики не може и не 
смее да ги оправда еден сендвич и 500 денари, кои што овој режим повторно ќе им 
ги земе назад на некој друг начин. 
И токму тоа ни дава за право едните да ги нарекуваме толпа а другите борци против 
неморалот и неправдата, а во крајна линија и борци за (општа) слобода!  
 
Сето ова ме упатува и на една друга разлика која еден интелектуалец би морал да 
умее да ја направи. На пример гестот на Димитрие Бужаровски да ја одбие 
наградата за животно дело на СОКОМ како акт / знак на несогласување со 
културните и другите политики на оваа држава, а особено и заради фактот што 
покровител на манифестацијата „Денови на македонската музика―, во чии рамки 
требало да му се додели наградата, е никој друг туку славниот ни Хорхе. Ова 
споредено со еден друг македонски интелектуалец кој, слично на Хорхета, десет 
години молчи за случувањата во Македонија, а сега дојде да ни држи предавање за 
некакви Балкански стереотипи додека (и) негови студенти протестираат низ градот. 
Одвратно до зла бога! Но, за жал, македоскиот интелектуалец од ваков профил 
никогаш и не умеел да се ослободи од личните стереотипи и (лажни) дилеми, а 
особено од повладувањето на власта, која и да е‘ и каква и да е‘. 
 
 
Примитивизмот носи „Версаче“ 
 
Актуелниов општонароден гнев излеан низ улиците (не само) на Скопје, помеѓу 
другото, е насочен и против Македонскиот (или подобро речено властелинскиов 
дпмнеовски) примитивизам што десет години арачи низ земјата. И тоа е евидентно 
следејќи ги главните цели на демонстрантите – особено онаа скандалозно грда 
Порта како израз на триумф на овој примитивизам. Затоа впрочем граѓаните секоја 
вечер ја разубавуваат. И така навистина изгледа попристојно и секако треба да се 
следи предлогот тоа грдо здание, вака дотерано, да остане како вечен спомен за 
скопските / македонските демонстрации против режимов.  
И јасно беше дека кога тогаш малоумните „архитектонски― производи на 
мегаломанскиве примитивци во опинци ќе се најдат на удар на граѓанскиот гнев. И 
тоа не само заради фактот што граѓаните не беа прашани за ваквиот скап зафат и 
нивните континуирани протести низ годиниве беа целосно игнорирани, туку пред се‘ 
заради веќе изградениот естетски вкус на овој град кој не дозволува така да биде 
нагрдуван. И ова воопшто не беше спорно, беше само прашање на време. Лично, не 
очекував тоа да се случи со вакви размери, особено не уште во времетраењето на 
режимот. Мислев дека тоа ќе дојде post festum, што не значи дека и сега не ми се 
допаѓа, напротив! И, повторно, на удар очигледно се токму перјанциите на невкусот 
– Портата на срамот и Аце среде плоштад! Иако не се единствени. Другите 
веројатно ќе дојдат на ред подоцна. Ги има многу и треба да се направи редослед. 
Но, да не заборавиме, на ред дојде и институцијата на примитивизмот – 
Министерството за (не)култура како државен орган задолжен да ги изведува / 
координира сите примитивни чекори во македонската култура во изминатава 
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деценија! Штета за зградата која ни крива ни должна трпи секојдневна тортура, ама 
и таа се претвори во олицентворение / тврдина на простотилакот. Штета и за 
скулптурата на Саздовски, ако навистина е оштетена зашто таа е една малкуте 
пристојни дела што се нашле помеѓу сиот скопски кич! 
 
Се разбира примитивизмот не би бил тоа што е кога би знаел дека е примитивен. 
Како впрочем и нашана министерка за некултура, сосе нејзината „Версаче― чанта 
која и‘ личи како на глушец сурла и нејзиниот коментар за примитивизмот на 
демонстрантите и нивниот „… насилен однос кон културните институции во земјава 
и кон културното наследство кое го поседуваме како држава ...―! Прво, таа изгледа 
се‘ уште не може да разбере – а како и би можела? – дека нејзиното Министерство 
за (не)култура се трансформираше во најомразена институција во македонската 
култура токму заради неа и нејзините некултурни политики. Таа квазиинституција се 
претвори во дувло на срамот на македонската – поточно дпмневската – некултура, 
на антипод на македонската современа култура која се‘ уште егзистира, ако треба и 
по улиците. Таа, се разбира, нема капацитети тоа да го разбере. Таа, сосе нејзината 
„Версаче― чанта, мисли дека културата се мачка на леб или се носи под мишка. Или 
пак се обложува со стиропор! На примитивецот едноставно не можеш да му 
објасниш што е тоа култура, дури и да му ја посочуваш со прст, да му пуштат 
филмови (кои таа, кутрата, никогаш нема да ги разбере) или да му читаш книги (за 
кои таа, повторно, во животот не слушнала)! На примитивецот не можеш да му 
објасниш дека културата е идентитет (но не „версачеовски―), континуитет (ама не од 
Ацета наваму), квалитет (но не овој примитивен, дпмнеовски) ... па и дека шмекот на 
haute couture на „Версаче― не може да се усклади ако од ушите ви ѕиркаат опинците! 
И второ, после толку години во самиот врв на власта и, присилно, во врвот на 
(не)културата, таа не разбра (а и како би можела?!) што е тоа културно наследство 
односно дека истото не се создава денес, и тука, а особено не од стиропор и 
мермер што не е мермер ама личи на мермер! Џабе е и „Версаче―, и „Диор― или „Луј 
Вутон― ако појма немате што е врвна култура во сопствената земја, ако за културно 
наследство прогласувате скандалозно грди порти и очајно неуки и кичерајски 
спомен домови, па нека се и на Мајка Тереза! Сето тоа е џабе кога не умеете да 
кажете имиња на два-тројца сериозни а не партиски сликари, еден-двајца „класици― 
на македонската литература наместо овие партискиве стрип мејкери ... Таа, кутрата, 
уште живее во некоја друга Македонија, онаа од времето на „ала франка―. Не научи 
дека светот одамна не ги цени луѓето според тоа што го носат врз себе, туку според 
она што го носат во себе, особено во главата!  
И како што оној Богов тртља во Вашингтон дека македонската економија била 
стабилна а земјата му гори, така и оваа ко средсело муабети за стиропорот како 
културно наследство додека ни пропаѓаат цркви стари десет века!     
 
Но, дека примитивизмот не е одлика само на оваа средина или актуелната 
политика, повторно (по којзнае кој пат) ни потврдува – кој друг ако не тој – нашиот 
Милчо „национале―, во новиот лупинг апропо македонските протести. И во овој 
контекст морам да му се заблагодарам на г-дин Геровски за текстот „Гнасното во 
себе―, бидејќи не‘ ослободува од обврската повторно да се мачиме со овој типус и 
неговиот примитивизам долетан директно од Њујорк или некоја друга светска 
метропола.  
Сакам да кажам дека примитивизмот навистина нема роднокрајност, ниту пак е по 
правило врзан за посиромашните слоеви (како што некогаш кажуваше теоријата). 
Не, зашто нашиве Бети и Милчо - едно време си беа добри другарчиња - секој на 
свој начин, ги побиваат сите стари и нови теории за примитивизмот и неговите 
исходишта. Впрочем, како што и ние како „држава― со нашиве изминати десет 
години ги урнавме сите можни тези за демократијата, владеењето на правото, за 
нормалноста, културата, цивилизираноста итн. Станавме држава за во учебник како 
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не треба да се постапува!  А впрочем, може(ше) ли друго нешто да се очекува од 
ваков примитивизам? 
 
 
 
 

 
 
 
 
Простотилакот во одбрана на примитивозмот 
 
Не сум изненаден што и млади од возраста на Луми Бекири го делат истото 
мислење за примитивизмот на „нивната― министерка за некултура, сосе нејзината 
„Версаче― чанта. Впрочем, токму младите од возраста на Бекири се моторната сила 
на овие протести и нивните цели се токму оние грдотии од „Скопје 2014―, „проект 
преку кој вашето министерство ги исполнуваше морбидните, гротескни и перверзни 
желби на аболицираниот екс-премиер Никола Груевски. Проект преку кој го 
уништивте главниот град, ја направивте културата осквернета на најподол начин―, 
вели Бекири. Но, тешко дека новиве македонски примитивци можат воопшто да 
разберат што им говорат младиве. И не само тие, што им говореа и повозрасните, 
па и целиот свет.  
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Зашто, паралелно со нивниот примитивизам, на дело функционира и простотилакот 
и целосната замена на тезите како веќе испробано оружје на трабантите на власта 
против секој разумен потег на народот во оваа држава. Па така, веќе се активира 
познатиот ешалон на простаци на браникот на примитивизмот и нивните закостени 
„тези― за историјата, државата, партијата ... не баре Македонија се поистовети со 
една грдотија од типот на онаа Порта. Но тоа е вообичаената нивна црно-бела 
слика за нас, или сива, како сакате, на дело веќе цела деценија. И можеби токму 
затоа младиве ги прогласеија демоснтрацииве за „Шарена револуција―, за да внесат 
малку боја во оваа македонско сивило. Иако не сум сигурен дека во заматениве 
посивени глави на трабантиве бојата воопшто пробива.  
  
Немајќи ниту еден валиден противаргумент, тие вообичаено ја влечат историјата за 
уши и држат квазилекции за некаква историска вредност, за некакви наши претци и 
нивни гробови, сето тоа, ни мање ни више, пресликано низ онаа стиропорна порта. 
Се пењави онаа Ачковска, која поминала покрај историјата или историјата покрај 
неа, дека „Порта Македонија е споменик на сите македонски борби низ историјата. 
Ако ги проследите релјефите тоа е од најстарите времиња она кое ни останало како 
наше име Македонија се‘ до денешната македонска независност и слобода. Тоа за 
мене е симбол на една борба која се водела со векови од македонскиот народ за 
своја државност. Секој кој ќе се обиде да сквернави еден споменик кој е симбол на 
државноста значи дека ја руши македонската државност―. Ни повеќе ни помалку туку 
токму тоа грдо здание да ти ги претставувало загинатите македонски борци и 
нивната жртва! Каков простотилак!!!  
Што ќе рече дека нашето, и нивното достоинство (мислам на борците, секако) не 
било (з)газено десет години од овие бараби на власт, од нивните кражби и 
узурпации, од нивното јавно криминално погребување на сите придобовки токму од 
тие македонски жртви, туку тоа го правеле децава со две-три канти боја?! И со 
полна уста Македонија оваа сподоба и нејзините пајташи десет години се закачени 
на грбот на оваа држава и овој народ, како првокласни клиенти на една 
полуписмена банда невидена и немерлива по криминалите во историјата на овие 
простори. 
 
Но уште погнасно е компарирањето на младиве со хулигани, дури со џихадисти, 
како што тоа го прави еден македонски сликар. И тоа му е малку па ги изедначува со 
некакви кодоши од некои само ним знани темни македонски историски времиња, а 
кои по правило ни погодуваат да ги обвиниме за сите наши недоветности19. Ваква 
гадотија е тешко да се смисли, камоли да се напише, за овие млади луѓе кои се 
решени да раскрстат со оваа криминална банда и да ги вратат вредностите и 
достоинството на оваа земја, и народ, секако.     
Простачката одбрана на овој властелински примитивизам на дпмнеовци очигледно 
ги обединува сите регресивни сили во ова општество, кои свесни дека крајот доаѓа, 
за ѓаволи ќе ги прогласат и сопствените деца. Или своите студенти, како онаа 
„професоркана― на која студентите на врата и‘ напишаа која е и што е‘! Ќе 
хистеризираат дека дошло време да се брани државата20, а под неа ги 
подразбираат оние пет-шеесет жигосани од цел свет криминалци со кои што се 
здружиле во разнебитувањето и на она малку што остана од оваа држава.       
 
 
 
 
 

                                            
19

 Коле Манев, Каде е и што работи кодошот?, Дневник, 20. 04. 2016  
20

 Тања Каракамишева-Јовановска, Време за одбрана на државата, Дневник, 20. 04. 
2016  
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Кратко паметење 
 
Се појави еден особено вдахновен „твит― како одговор на сите (нарачани) „дилеми―, 
„чуденки― и морализирања околу „Шарената револуција― односно нејзиниот 
колористички атак токму врз продуктите на шизофреново десетгодишно дивеење на 
дпмнеовската „естетика― низ Скопје. „Твитот― вели: Уништуваме објекти? А не 
прашаа дали сакаме со НАШИ пари да градат барок? Епа кој к*р ние да прашаме 
дали да БОИМЕ нешто што е и така наше? 
И не гледам што овде би можело да се додаде, или одземе, за нештата да бидат 
појасни! Иако, се разбира, сите знаеме дека глумењето лудило е омилената улога 
на трабантиве на криминалнава власт. И само што чувствував некаква нелагодност, 
нешто како да ми недостасуваше, а тие се појавија - непрежалениот ни „Македонски 
манифест― и нивната вообичаена („интелектуална―) поддршка на бандава. Ги 
немаше поодамна, што е право. Беа ли шокирани од „Вистината за Македонија―, од 
предавничките ли договори на „лидеро― и од неговото демисионирање па загубија 
инспирации, што ли ... ама некако - недостасуваа. Оваа трабантска тарапана е 
бедна без нив, и‘ фали нивниот античко македонски „академски― шмек.  
 
И веднаш почнаа со Платон, се разбира, како што доликува на една „академска― 
заедница, и со естетиката и моралот. Зашто времево е токму за тоа: „Скопје 2014― 
како врв на нивното естетско мерило и криминалите и аболициите како врв на 
нивното чувство за морал. И не само тоа туку тие нешта биле и врвот на културата 
(чија, нивна?), па уште и вековна, а сега тука некакви варвари се намерачиле да ја 
уриваат. И сето тоа да ти било „напад на колективната меморија на нашиот народ, 
што значи истовремено и напад на неговиот идентитет и име―! Бреее, ова младиве  
какви беспризорни и некултурни да ти биле. Но, ако македонскава „академска― 
заедница има паметење од само десет години, чудно ли е тогаш што ни се 
случуваат вакви нешта? И со тоа нивно кратко паметење тие го бранат името, и 
идентитетот?  Иако на нормален човек му е се‘ јасно уште кога ќе ги види, ама ајде. 
И  веднаш му доаѓа на манифестџииве да им го посочи „твитот― од почетокот. Или 
тие мислат дека имат поголемо право на градов од младиве родени овде? Па и она 
б‘лгарчено со нив, она што отворено ги повикуваше „браќата―  од Русија? 
Мислам дека сега сликата полека се комплетира. Партиското наследство 
прогласено за наше општо (не)културно наследство доби отворена поддршка од 
(квази)научната, (квази)спортската, (квази)уметничката и сега 
(квази)интелектуалната „јавност―. И сите се до зла бога загрижени што тоа му се 
случува на наследството од „лидеро―, од нивната поп-икона на криминалната 
македонска историја во последнава деценија. Недостасуваат уште некои битни 
општествени структури, на пример (квази)бизнисмените – оние кои свртеа огромни 
пари благодарејќи на врските со бандитиве, па оние (квази)естрадни ѕвезди кои за 
неколку години наштанцаа стотици музички бљувотини и инкасираа десетици илјади 
евра – онолку колку што ниту еден сериозен македонски уметник не може да 
заработи цел живот овие напикаа в џебови со неколкуминутни песнички за идиоти. 
Не ќе ме зачуди ако и онаа Каљопа во Стокхолм излезе со транспаренти и слики на 
„лидеро― во поддршка на неговите криминални политики и осуда на меѓународната 
заедница! Онаа вавилонскана, помогната од Џорџ „главом и брадом―, уротена 
конечно да не‘ збрише од европската мапа. 
(Апропо, навистина не ми е јасно како до сега не им текна дека на Евровизија треба 
да испратат некоја таква песна, а не будалаштини како некаква „Дона―. Да екне бре 
брате Каљопа – облечена во нашето знаме од Вергина, разбира се - за нашево 
стиропорно културно наследство, па за Орав и Бејли, ако треба и за Меркелица, за 
соросоидите и другите гниди, па да видите како се освојува прво место. И кога ќе се 
врати да ја поминат под Триумфалнана порта. Шаренана!). 
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И сета оваа (за среќа малубројна, иако прилично малоумна) збирштина стана во 
одбрана на краткото македонско паметење сега сведено на последниве десет 
години, а претставено како наше врвно културно наследство. И наместо во себеси 
да ги препознаат варварските и хулиганските, па дури и џихадистичките пориви, тие 
ги бараат кај младите, особено овие кои тотално неоптеретени од политикантски 
мотиви си го бранат правото на правда, морал, иднина. Фактот што патем се 
справуваат – колоритно – и со партиското „културно― наследство на бандитиве и 
нивниве следбеници е само за поздравување. И тоа и се прави, барем од страна на 
поголемиот и секако поразумен и попатриотски дел од народот. Пропагандните 
флоскули на трабантиве и платенициве, меѓу кои очигледно предничат и луѓе кои 
се‘ и‘ должат токму на вистинската македонска култура што така здушно сега ја 
предаваат за парче стиропор, не можат ама баш ништо да сменат. Нивното 
чипирано кратко паметење во кое што грдото станува убаво а криминалот морал е 
само – кратко паметење. За еднократна употреба. Некој од тоа веќе утре ќе се 
срами. Или тие се оперирани (и) од срамот? А нивните деца, внуци, семејство ...?  
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Расштимуван оркестар 
 
Не знам што мислеше оној синдикат, еден од многуте, со расштимуваниот оркестар 
пред Министерството за (не)култура. Дали ним да им покаже, уште еднаш, и по 
којзнае кој пат, дека така функционираат како државен орган надлежен за работите 
на културата? Не морале, тоа е веќе општо место. Ако пак мислеле да ни покажат 
како функционира македонската култура последнава деценија, и тоа не морале да 
го прават. И тоа е апсилвирана тема.  
Мислам дека постигнаа ефект што не го посакуваа. Ни покажаа, уште еднаш, како 
(не) функционира синдикатот во културата. Впрочем, ако Министерството за култура 
функционира како расштимуван оркестар, ако културата функционира на истиот 
начин, може ли поинаку да функционира нејзиниот синдикат? Би требало да може, 
ама во нормални држави! 
Некако посимпатичен ми беше синдикатот кога делеше свински полутки и јајца за 
Великден. Така барем вршеше некаква „општополезна― работа - ја хранеше 
сиромашната култура. Вака, со расштимувани оркестри, со двајца без тројца кои 
глумат протестанти, со празни говори и нејасни закани ... не знам. Кому, и како се 
закануваат дека ќе стапат во генерален штрајк? Кои? Тие педесетина наредени 
пред Министерството за култура? И што,  Македонската култура ќе запре? Па таа е 
запрена веќе десетина години и тоа никому не му пречи. Зошто сега некому би му 
пречел „генерален― штрајк од педесетина вработени? 
 
Масовниот народен гнев против криминалциве на власт очигледно покрена лавина 
од секакви протести. И вистински и лажни, тоест фиктивни. Не ги мислам овие од 
овој синдикат за лажни, уште помалку фиктивни, ниту пак сакам да им ја потценам 
улогата или работата во институциите каде што работат. Ама, извинете, испадна 
дека отспале добри десет години, сега ги разбудиле боите на „шарената 
револуција― и свирчињата на народот, па ајде „брже-боље― и ние да се 
организираме. Против што? Против се‘, знајно и незнајно, па нека е и против нешто 
застарено до усмрдување - како на пример Законот за култура што сега им текна 
дека треба да се менува - а најлесно е против малите плати и слични елементарни 
нешта. Како да платите се мали од вчера, или од завчера.  
Еден мноооогу (не)угледен дневен весник им ги крсти протестите како „забегани―, 
што ли да значи тоа во контекстот на културата. Ама добро, таму веќе не им е 
уредничката како голем „познавач― на културните состојби - сега таа „уредува― 
модерни нешта - па ваквата глупост им се простува. Јас не мислам дека протестите 
им се забегани, ама се лошо организирани и во овој миг бесмислени. (Што пак не 
значи и дека се согласувам со оние од СОНК кои не се ништо друго туку Тројански 
коњ во културата, со оние нивни полуписмени јакимовци и дојчиновци кои појма 
немаат од култура, уште помалку од образование или не дај боже наука. Особено со 
нивниот епохално глуп став дека колективните договори важеле само за членовите 
на непрежалениот СОНК. Што му доаѓа на исто како законите во државава да важат 
само за членовите на дпмне. А можеби така и функционира во стварноста? Или, ако 
сакате, кога утре-задутре ќе се видат резултатите од „Шарената револуција― којашто 
СОНК очигледно не ја поддржува, нејзините придобивки нема ли да важат за 
нивните членови? Какви шутраци водат синдикат!).  
 
Не мислам дека не е време (и) за општонародна револуција во културата. Ама, 
прво, таа е присутна во „Шарената револуција― со нејзини (важни) претставници. 
Второ, издвојувањето односно потенцирањето на сегменти од општонародното 
востание - како што тоа сега го направи овој синдикат - е само губење време, и 
енергија. Придружете се таму каде што се другите! Иако и таму, слушам, а некогаш 
и гледам, се влечкаат секакви фаци од (не)културата, се мешаат со народ, некои 
кои до вчера, и се‘ уште, беспоговорно слугуваат, од разни музеи, од Управата за 
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културно наследство (од сабајле прогласуваат културно наследство, попладне 
протестираат против своите одлуки!) и слични бескичмени типуси!  
Инаку, на македонската култура и‘ треба еден заеднички, ама навистина заеднички 
простест (но без оние јуди од СОНК), но на начин како што доликува: со сериозна 
масовност и енергичност. Кога целата македонска култура, сите две-три илјади 
вработени би застаналче пред она Министерство и би викнале во еден глас, 
фасадата веднаш би им паднала. И глувцине, сосе првата глувчица, би избегале од 
таму! 
Вака, со смешна бројност, со ниту едно познато лице, со набрзина прешалтувани 
(неспособни) „водачи― во институциите (барем оние кои ги знам), протестите се 
претвораат во своја спротивност, во вистински расштимуван оркестар!       
 
 
Црното во „Шарената револуција“ 
 
Во теоријата за боите црното е не-боја, отсуство на боја или, како и белата и сивата, 
таа е ахроматска „боја―. И кај сликарите, ако ги прашате, таа „боја― има различни 
аспекти. Гоген би рекол „Отфрлете ја црната― и „Ништо не е црно, ништо не е сиво―, 
но затоа Малевич за неговиот црн квадрат би рекол дека „Црниот квадрат треба да 
го евоцира искуството од чистата не-објективност во белата празнина на 
ослободеното ништо―21. Но тоа е само сликарство!  
Не знам дали „Шарената револуција― користи црна боја. Мислам да, како да сум ја 
видел на некој од стиропорнине „ѕидови― на скопското (партиско) „културно 
наследство―. И по се‘ изгледа дека е дојден мигот кога овој изразен народен гнев ќе 
мора да се справи со таа боја и во нејзините редови.  
На тоа, имено, ме потсетува актуелната дилема (не само) кај проф. Стојанов22 (во). 
Сега можеби заличува на блага дилема, „мека― дилема, а се однесува на наводните 
инциденти (исвиркување, пароли и слично) упатени кон опозициската СДСМ од 
страна на одделни учесниците во протестите. Мислам, како впрочем и другите, дека 
тоа и не е некоја дилема, најмалку црна точка, зашто приматот (ако сакате) на таа 
партија и нејзиниот лидер не може туку така да се доведе под прашање од 
неколкумина (веројатно) провокатори. „Шарената револуција― секако е, како што 
вели проф. Стојанов,  „шарена од луѓе што припаѓаат на различни социјални, 
етнички, религиозни групи―. Ама ниту еден од нив не може да го негира, уште 
помалку да го омаловажува придонесот на таа партија и нејзиниот лидер во овој 
народен бунт.   
 
Но, од друга страна, дилемата на проф. Стојанов денес како да е зачеток на 
дилемата утре – нешто со што „Шарената револуција― ќе мора да се соочи. И да го 
разреши, енергично и бескомпромисно. Дилемата за „исклучувањето―, како што тоа 
го поставува проф. Стојанов, е веќе актуелна дилема, иако и таа се‘ уште „мека―, 
без голем замаф. А ќе биде тврда, остра! Точно е дека сега е најважна „суштината― 
– дека „ова општество мора да стане демократско―. Односно, ако процесот е 
демократичен, и резултатот ќе биде таков. И сите кои придонесуваат кон тоа се, 
нели, добредојдени.  
Е тука, во тој момент, кај мене се јавува друга дилема, и таа се‘ уште „мека―, ама со 
јасно исцртани рабови: дилемата за „црното― и нејзината улога во „Шарената  
револуција―. И на таа тема сум пишувал повеќе пати, по различни поводи и во 
различен контекст, но во време кога таа не била актуелна. Сега е‘. Односно, веќе 

                                            
21 Kazimir Malevich, Suprematism, 2003, the Solomon R. Guggenheim Foundation, New 

York.  
22

 Трајче Стојанов, Шарената револуција мора да остане шарена, Слободен печат, 
28 април 2016 г. 
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утре, како што ќе наближува денот „Д― и дефинитивниот пораз на бандата, ќе биде 
уште подраматично изразена. Или, ако сакате, мислам дека е подобро „црното― да 
го има повеќе на скопските ѕидови отколку на скопските улици! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Или, уште појасно, мене – и останувам во прво лице еднина – одамна ми е (најблаго 
речено) сомнителен процесот на „созревање― на одделни типуси кои до вчера играа 
во орото на барабиве, а сега се придружуваат во протестите. Па дури се 
наметнуваат и како некакви лидери. Затоа и претходниот пат спомнав за некои кои 
денски (се‘ уште) конкретно одработуваат за криминалите на власта а попладне 
шетаат по скопските улици и божем протестираат. Затоа спомнав и некои имиња во 
контестот на македонската култура, кои одеднаш (ќе) се престоруваат во 
(киднапирани) жртви. И тие ќе се множат како што деновите на бандитиве ќе се 
скратуваат. Мислам дека тоа е / тие се таа „црна боја― што се заканува да ја изеде 
„Шарената револуција―. 
 
И воопшто не мислам дека е лесно со тоа да се излезе на крај. Но ќе мора, сигурен 
сум. Зашто токму таквите ги јадат револуциите, не обратно! Затоа и „исклучувачката 
матрица― за која што пишува проф. Стојанов не ја гледам исклучиво како зло или 
како метод што ќе ги повтори авторитарните „политики― на бандитскава власт. 
Можеби грешам но, повторно, бројот на тој црнеж ќе се зголемува од ден во ден по 
македонските улици. Прво ќе бидат кротки и тивки, милно ќе се смешкаат и 



 

102 

 

безрезервно ќе ги прифаќаат паролите. А кога ќе бидат прифатени, ќе почнат да 
држат лекции за демократија, право и правда. И за патриотизам. И ќе даваат 
интервјуа. Зашто тие се такви, така се научени да опстојуваат. А и тие веројатно 
мислеле дека чинат добро на оваа земја и народ присвојувајќи ги сите ресурси 
(културни, образовни, научни ... и други) само за себе и своите „проекти―?! И ќе 
сакаат да продолжат по истиот пат како ништо да не се случило. Впрочем, за нив 
никогаш ништо и не се случува, се‘ додека тие се први пред благајните. Затоа и 
мислам дека тие црнила не му требаат на ова шаренило. Барем не денес, и утре!      
 
 
Инклузивитети 
 
Не знам зошто баш секој новинар мисли дека е квалификуван политички 
аналитичар, како што и секој што завршил некаква политичка комуникологија – што 
и да значи тоа – автоматски станува политички експерт. Како што, впрочем, не секој 
што завршил уметничка академија е – уметник! Овде не ги бројам оние партиски 
пришипетљи кои по силата на партијата се самопрогласуваат за компетентни 
стручњаци за се‘, а за политика особено. Затоа и мислам дека „исклучувачката 
матрица―, во случаи како нашиов, е полезна работа. Иако, во принцип, не сум 
поборник на исклучувања од каков и да е‘ вид, ама некаде тоа е неминовно. На 
пример – во медиумите! Или (уште) ќе се убедуваме во апсолутно разорното 
десетгодишно дејство на поголемиот дел од медиумите – електронски и пишани – 
со т.н. национален предзнак, оние кои добиваа дебели владини „субвенции― (читај: 
поткупи) за да секојдневно ја искривуваат реалноста во полза на бандитиве? И, 
богами, некои тоа се‘ уште го прават. На еден или на друг начин: 
(само)деструктивно останувајќи на опробаниот „владин курс―, пишувајќи / 
објавувајќи двосмислени и често поткопувачки „колумни―, жизнерадосно 
стимулирајќи на нивните страници или низ катодните цевки шарлатани и дилетанти, 
дури и пробисвети со тапија кои одработуваат за бандата итн. Малку се 
изнагледавме / изначитавме такви подопашници од форматот на оној „андерграунд― 
уметникон, или оној подлизурко „публицист и режисер―, па „водителине― на секакви 
идиотизми финансирани со народни пари? И сите тие ли спаѓаат во заштитената 
категорија „плурализам на мислења―? И зошто тој плурализам, ама во обратна 
насока, го немаше на страниците на нивните весници или во програмите на нивните 
телевизии? 
 
Нивното самоизбрано слепило се‘ уште, до денешен ден, сака да не‘ убеди дека 
човекот кој буквално ја погреба оваа држава некогаш бил „човекот што влезе во 
политиката како голема надеж за Македонија―23. Надеж – за кого, за криминалните 
структури и булументите простаци во оваа земја? На страна неписменоста 
(употребата на „што― наместо „кој―!), оваа „анализа― дури оди дотаму што истиот го 
прогласува за небаре месија кој требал „да ја поведе Македонија во просперитет―. И 
не само тоа туку неговите седници на Владата „се чекаа со љубопитност поради 
свежината што ја внесоа на зачмаената посткомунистичка сцена во Скопје―! Е па не‘ 
доведе, нели, до „просперитетот― за којшто со хвалоспеви го поддржуваа толку 
години, а свежината на „посткомунистичката сцена во Скопје― еве ја живееме секој 
ден во главниот град, за цели (цирка) 600 милиони евра?!        
И сега, вакви ли дилетанти ќе продолжат да солат памет а не можеле да согледаат 
со кого си имале работа, веднаш на стартот? Или барем година две подоцна? Такви 
ли режимски протуви кои сега божем прогледуваат ќе бидат и идната надеж на 
„Шарената револуција―? Кому би му требала таквата „инклузивна матрица― и што би 
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можеле младиве луѓе да научат од такво „политичко новинарство―? И што би 
„инклузивирале― од нив? Нивната безличност, нивниот опортунизам, нивната 
корумпираност ...?  
Затоа – ќе се вратам на почетокот на оваа серија текстови под заеднички наслов 
„Народен гнев― – овој излев на оправдан револт, дури бес по македонските улици не 
е само протест против онаа безлична минорна фигуринка на Водно и неговите 
скандалозни помилувања. Мислам, така гледам, овој народен гнев веќе јасно ги 
посочува магистралните правци на потребните реформи во општеството. И тоа не 
онакви, шминкерски, какви што си посакуваше оној во кого некои тутурутки гледале 
„голема надеж за Македонија―, туку коренити реформи на сите општествени 
структури и институции, на вкупниов систем и неговите на глава поставени 
„стандарди― и „вредности―, меѓу кои (не случајно) медиумите завземаа прво место! 
 
Затоа и „инклузивната матрица― мора да има и еден сериозен, густ филтер да го 
задржи сиот талог што тендира да се протне низ некое дупче. Зашто, инаку, 
барабиве ќе ја киднапираат и оваа шанса, а потоа други може и да нема. На рака им 
одат и таквите „новинари― кои малку-малку па не‘ потсетуваат на старите „добри― 
денови на крминалциве, кога тие само глумеле политичари и водење политика. Не‘ 
потсетуваат демек како ни било добро (како кому, нели!?), како сме имале 
перспективи (како кој, во зависност од диоптријата!) и надежи. Не е далеку денот 
кога бандата ќе посака сериозно да се инфилтрира во движењето, да покаже дека 
демек се свестила, се поправила, си ги увидела грешките. И тие играат на 
„инклузивната матрица― која што за нив е посакуваниот спас. Ако им се дозволи, се 
разбира! 
 
 
За филтерот 
 
Претпоставувам дека на многумина ни оној изразен народен гнев, култивирано  
канализиран низ т.н. народен суд (Трибунус цивилис) наспроти „хулиганството― по 
улиците, не им се допаѓа. На таквите, впрочем, ништо што е упатено против 
криминалнава банда на власт не им се допаѓа. Тие би, се разбира, да остане се‘ по 
старо. Ако може. Ако не може - тие полека ќе се прешалтуваат, сообразно на 
развојот на ситуацијата. Ете, сега, после (веројатно) триесетина години, му се 
сонило на „глумецон― дека водачот на бандава некогаш му бил колега на штиците 
што живот значат. И дека тоа му го издејствувал (лично кај него!) вујкото. Голема 
работа! И многу важна за овој историски миг. Ама не се сети на тој „важен― момент 
дури пајташеше со неговите влади?  
Како и да е‘, токму спомнатиот „Трибунус цивилис― може да се гледа како оној (во 
овој момент) битен филтер за сите гадости што тендираат да се прелеваат на 
страната на разбудената македонска совест. Иако (навидум)  овој суд нема ама баш 
никакви ингеренции - како што впрочем и неговиот предок, римскиот tribunus plebis, 
со времето останувал само форма без содржина - тој е битна алка во изразувањето 
на народниот гнев. И денес, и утре. Низ него, барем до сега, беа „процесуирани― 
неколку битни аспекти на македонската политичка ситуација, а богами беше и 
најдиректно укажано на виновниците. Без оглед дали и колку тоа некому му се 
допаѓало, овој народен суд - во (привременото) отсуство на посакуваниот 
специјален суд - врши општополезна народна револуционерна работа. Ако 
погледнете кој се‘ учествувал во неговата работа, јасно е дека не станува збор за 
фрустрација или импровизација. Попрво за нашиве званични судови може да се 
каже дека потсетуваат на чиста заебанција!    
 
Последната сесија на овој суд ќе се покаже како особено значајна (не само)  за 
македонската култура во најшироката смисла на зборот. Прво зашто го покрена 
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„злосторството на молчењето― и го постави на местото каде припаѓа: како отворена 
колаборација со режимот, а против македонската култура и нејзините вредности! И 
второ, зашто учесниците јасно и гласно посочуваат на квислинзите и нивната улога 
во обезвреднувањето на современата македонска култура, во легитимирањето и 
клиентелистичкото поддржување на една во основа некултурна диктатура на кичот! 
(Зашто кичот не е распослан само низ скопските улици и централниот плоштад, тој е 
населен и во однесувањето и мислењето на поголемиот дел самонаречена 
македонска интелигенција!). 
Ова пак е особено битно зашто, за жал, тие и таквите случаи - со некои исклучоци - 
нема да стигнат до редовните судски инстанци бидејќи таквиот (не)културен 
колаборационизам, ако нема и криминални опашки, не се смета за кривично дело. 
Иако, можеби, би требало зашто денес, во цивилизираниот свет, нема поголемо 
злосторство од предавството на сопствената култура! Бидејќи тоа е предавство на 
идентитетот, на историјата, на културната меморија, на културното наследство! Во 
поширока смисла и „Шарената револуција― е насочена токму против тоа: револт 
контра десетгодишното упропастување на македонската култура во најшироката 
смисла на зборот и, секако, (премолчената) аболиција и на таквите злосторници. 
Односно,  политичката (и кривичната) аболиција подарена на криминалната банда е 
чадор и за квислинзите околу нив. Или тие така сакаат да мислат. Е токму тоа не го 
дозволува народниот суд! Судот на историјата / културата некогаш е поригорозен од 
кривичниот суд!!! А првиот филтер е токму тој народен суд. 
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Сигурен сум дека ваквото (квислиншко) означување и редица (наводно) познати 
имиња од македонската култура и уметност кај некого ќе предизвика реакции. Кај 
некои јавни (и тука навистина би било губење време да се коментира срамната 
изјава на проф. Спасов или она дегутантно нарачано „интервју― на Манчевски!), кај 
некои скриени, со желба да не се експонираат премногу. Кај нив и понатаму ќе тлее 
надежта дека нивниот клиентелистички криминал бргу ќе биде заборавен, дека 
повторно ќе можат да залегнат на вратот на македонската култура. Не за друго туку 
кој, инаку, би ги плаќал нивните творечки перверзии, секој ден, година за година? 
Знам, веќе утре ќе се јави уште некој мудрец ала Спасов кој ќе соли памет дека 
мала култура како македонската не може да си дозволи таков луксуз на 
детронирање на современиците. А може ли да си дозволи таков срам, таков резил 
што го доживува од истите, вчера, денес и тука?  
Кога политичкиов циркуз ќе заврши, кога ќе се слегне правот и ќе се потсуши бојата 
од „Шарената револуција―, веројатно ќе има повеќемина кои инсистираат на 
заборавот. Да се надеваме дека ќе има исто толку, или повеќемина, кои нема да го 
прифатат тоа „помирување―. Зашто: направено е предавство - врвно, мрачно, 
опскурно, лукративно, цивилизациско - на сопствената култура, на творештвото, на 
колегите, на умот и разумот! И моралот, се разбира. Зашто, не можеме поинаку 
освен како врвно предавство и злосторство да ги разбереме, на пример: седењето 
во „златниот театар― и учеството во доделувањето на книжевната награда од името 
на погребникот на државава додека надвор се уништува ремек делото на архитектот 
Муличковски и се заменува со една стиропорна „бела шампита―; безобразната 
конфискација на цел еден државен филмски буџет за лични потреби или уживањето 
во државните бенефиции и повластици од уништувачите на македонската култура; 
седењето во советот и комисиите на Министерството за (не)култура и делењето 
пари „капом и шаком― себеси и на малоумните партиски „проекти―; учеството во 
незапаметеното кичерајско уништување на цел еден град, итн.  
Списокот е предолг, но одговорот треба да биде краток: доста беше! И сигурен сум 
дека списокот на квислинзите ќе биде долг. Но долг е и списокот на сведоци, живи и 
здрави, на нивните неморал и клиентелизам во уништувањето на македонската 
култура! 
    
 
Колаборационисти и второборци 
 
И имав право кога напишав дека бргу-бргу ќе се појават душегрижници за „малата― 
македонска култура, за кревките демократија и слобода и, апропо актуелниот след 
на настаните, луксузот да се пребројуваме, да се бараат (и наоѓаат) квислинзи и 
колаборационисти во редовите на таа македонска култура. Зашто, меѓу нив имало и 
„значајни личности―, па дури и такви кои „дале поголем придонес во борбата за 
демократска и слободна Македонија отколку првоборците кои први фрлале со јајца 
против непријателот―24. Се разбира, тоа е познатиот начин се‘, па и овој народен 
гнев, да се релативизира и повторно да се остане, демек, паметен и на линија. И 
сето ова што се случува на македонските улици да се сведе на – фрлање јајца! 
Иако, на пример, порано спомнатиот проф. Спасов (сега) точно ја лоцира 
„дилемата― за криминалната банда прашувајќи се „кој ќе им суди – историјата или 
редовен суд―25! Но и тоа не е вистинска дилема. Едните ќе бидат (о)судени од двете 
инстанци, другите – веќе напишав – ќе мора да го по(д)несат судот на сегашноста и 
на историјата. И тоа само затоа што злосторството на молчењето и неправењето не 
е кривично дело. Инаку, според сите други параметри, нивното соучесништво во 
деценискиот криминал е неспорно. И потенцирам: соучесништво, зашто кај 
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25
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најголемиот број на оние за кои деновиве говориме се токму тоа – соучесници! И 
токму нивните биографии, или нивното некогашно значење за македонската култура 
и уметност, па ајде нека е и нивниот „придонес― за македонската демократија, уште 
повеќе им ја отежнуваат положбата. И го зголемува злосторството. А сето тоа 
заедно нависнува на тежината на „пресудата―. Зашто, токму тие се одговорни – или 
многу поодговорни, ако сакате – од сите останати во македонската култура за 
културниот геноцид, за девастацијата на културното наследство, за партизацијата 
на културата, за сегрегацијата на „наши― и „нивни― во културата итн. 
И токму за тој вид квислинштво и колаборационизам говориме, и токму за таквите 
луѓе со кои што оваа култура некогаш се гордеела и ги поддржувала а тие ја 
продале за триесет сребреници!    
 
Затоа, сите (апсолутно глупави) споредби со партизаните, првоборците и слични 
будалаштини се целосно депласирани и служат за заматување на актуелната слика 
во македонската култура. И спојуваат неспоиви категории. На пример, која е, и каква 
воопшто може да биде врската - некогашна и/или сегашна - помеѓу 
колаборационистите и првоборците, или дури второборците? Тоа е не само навреда 
туку и светогрдие, ако сакате. Зашто, ни тогаш, ниту пак сега, не станувало збор за 
тоа кој кога стасал на боиштето и дали бил во првите или бил во вторите или 
којзнае кои редови. Овде станува збор за колаборационизам контра (современо) 
„партизанство―, за две различни категории! Колаборационистите биле / се 
соработници на непријателот, партизаните (па и современите „партизани―) биле / се 
борци против непријателот. Која, и каква е тука споредбата? 
Актуелните македонски колаборационисти цела деценија соработуваа(т) со 
криминалната банда, од различни но по правило клиентелистички побуди. Тие цела 
деценија, и денес, го цицаат културниот буџет за лични цели и потреби, не водејќи 
сметка за никој друг. Тие цела деценија седат во разни одбори, комисии, совети, 
форуми ... за дебели хонорари, учествувајќи во поткопувањето на современите 
темели на македонската култура, инфицирајќи го здравото ткиво на македонската 
култура со партиски и секакви други терминални вируси. Нивните имиња се секоја 
година на листата на приоритетните, дури единствените, како други автори во 
Македонија да не постојат. И ниту еднаш не се сетија да се подзавртат назад и да 
погледнат што се случува со другите или да си ги прашаат газдите каде ја водат 
оваа расклатена македонска композиција. Добро е додека оди, а потоа ќе се 
прешалтуваме, нели!? Тоа ли е филозофијата што сега треба да се брани и 
оправдува со некогашните „големи― дела? Тоа ли е моралот што треба да се остави 
во наследство? 
 
Кај првоборците и второборците разликите се само во времето на приклучувањето. 
А не кој кога загинал! И какви се тие морбидни споредби? Кај колаборационистите 
пак, приклучувањето е – последното прибежиште, тоа е нивна мимикрија, 
фалсификат солидарност, мермер што не е мермер а личи на мермер! Дури, 
нашиве „познати― колаборационисти воопшто ни немаат намера да се приклучат. 
Тие се претвораат во последниот бастион на режимот, онаа најсрамна линија која 
што мора да го одржува привидот на сплотеност, интелектуалност, општост ... 
Инаку, би останале само бандитите и нивните побратими! Затоа, овие се уште 
полоши!!! И нивната осуда е неминовна, денес или утре. И праведна, за спас на 
остатокот на македонската култура која што, инаку, малку фали целосно да се 
распадне. Но, ако се‘ уште браниме, па дури и славиме вакви бараби 
колаборационисти, тогаш чуму сето ова?   
 
Се разбира дека никој не може некому да му ја забрани личната перцепција на 
нештата, дури и на овие историски кај нас случувања, па и на „проблемот― на 
домашните квислинзи. (Иако тука и не гледам некаков реален проблем, но тоа е мој 
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проблем!). Секој, согласно личните мотиви и разбирања на моралот (пред се‘ друго), 
ќе ја толкува клиентелистичката позиција (инаку сосема јасна) на многумина во 
македонската култура и нивната улога во легитимирањето на режимот и 
злосторствата (овој пат говорам за културните злосторства) на бандата. 
Претпоставувам дека на крај памет не му е некому да им држи лекции на поединци, 
сериозно навлезени во возрасни години но сепак со пубертетски „дилеми―, за 
должноста на интелектуалецот, за неговата (не)морална димензија и слично. Секој 
со своето, што би рекле! 
Но, деновиве кај еднa ФБ пријателka се појави краткиот напис (со фотографија) 
насловен „Премиерот Груевски ја презентира својата книга пред академиците―, 
објавен во Утрински весник, на 5 ноември 2007 година! И повторно ни го враќа во 
сеќавањата тој срамен миг на поклонување на званично најпаметната македонска 
институција пред првата книга на еден премиер! Можеби и некој од овие кои сега 
умуваат биле на промоцијата, дури и чекале во редот за потпис, со посвета? Или, 
ако овој настан им е премногу стресен, можат да се потсетат на неодамнешните 
случувања во „златниот театар― и доделувањата на премиеровите награди на видни 
книжевници. И лигавењата на некои од нашиве „заслужни―? Можеби некои од овие 
кои сега умуваат биле „на лице место―? И сега тоа ги глочка како кол?  
 
Но, да речеме дека ни тоа не е битно. На многумина им требаше цела една 
деценија да видат каде им се наоѓа денес земјата, што всушност се случувало низ 
овие десет години „преродба―, а „бомбите― на опозицијата ги освестија со кого си 
имале работа. И од кого чекале потпис, со посвета. Или можеби уште не им е јасно? 
Како и да е‘, проблемот со нашиве квислинзи не е ни мал, ниту е беззначаен. Но не 
е мал, ниту е беззначаен ни народниот гнев упатен кон нив! Ниту пак на 
преостанатата академска заедница, колку и да е мала. А не се мали богами ни 
парите поарчени за повеќегодишните аздисувања на клиентиве кои, сега, треба да 
добијат пардон зашто биле нешто многу заслужни! Иако, како што потенцира 
Геровски, „Па кој им забранил на Милчо, на Венко, на Влатко и на другите да дојдат 
на барикадите? Кој ги оспорува нивните дела? Кој му забранил на Милчо да 
направи еден спот за протестите? Кој му забранил на Венко да говори против 
режимот, а на Влатко да ни отсвири една бунтовна песна?―! И зошто воопшто им се 
потребни дрвени адвокати? И зошто дрвените адвокати мислат дека треба да ги 
бранат или не дај боже спасуваат од револтот на колегите, но и народот? Или 
навистина мислат дека и овде, и овој пат, треба да функционира онаа 
христијанската за другиот образ? И до кога? Нели веќе се потрошија и образите низ 
оваа мрачна деценија? 
Или, ако баш сакате, многу почесно и поотворено беше епохалното демонстрирање 
на дел од режимските „културњаци― против опозицијата, соќеманињата и тарабуки 
по скопските улици, отколку одглумената незаинтересираност или божемна 
неутралност, ама со двете раце во златното грне!    
 
Дрвените адвокати, дури и неповикани, ќе беа во право ако македонскава 
клиентелистичка интелигенција покажеше макар мала, минорна желба за пресврт, 
макар скромна подготвеност барем да замолчи и искрено да се приклучи кон 
народниот гнев. Дури и фингирано, да не речам лажно, дури и да одглуми. Па луѓе 
божји, среде најжестоките протести, оној дојде дури од Кентербери да ни држи 
предавања за балканските стереотипи! А зошто не за стереотипите во балканските 
диктатури, кога веќе студентите маршираа низ скопските улици!? Е сега, учеството 
во „Шарената револуција―  не се хонорира и можеби (и) тоа е еден од проблемите за 
нивното апстинирање.  
Оттука, можеби арчиме премногу зборови и време за „шака јада―, за луѓе кои тоа не 
го заслужуваат и кои одамна одбрале страна. Не мислам дека тоа е страната на 
злото, зашто нив такви страни не можат да ги привлечат, едноставно не ги 
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интересираат. Тие немаат такви мерки, уште помалку имаат осет за моралната 
димензија на професијата, на постоењето. Единствената мерка е мерката на 
парите, а ова сенародно движење тоа (се‘ уште) не го нуди. И прашање е дали во 
блиска иднина ќе може да го понуди. А кога ќе може – без гајле, тие ќе бидат тука, ќе 
се вратат како што и заминаа, како ништо да не се случило. И, за жал, ние ќе ги 
прифатиме, повторно ќе им го свртиме и другиот образ. А тие пак ќе плукаат! Зашто 
ние не сме Норвежани па топтан да им ги вратиме книгите, филмовите, песните ... А 
„гусларите― (авторство Фрчковски) ќе гуслаат – онака споро, здодевно, нервирачки, 
баш по црногорски - тоа им е работа. А ќе се види и за која цена! 
 
 
Зборот што недостасува 
 
Да, можеби се потрошија премногу зборови за ништо. Дури и навредливи зборови 
што во случајов немаа(т) никаква функција зашто, прво, работата не е за навреди, и 
второ, и така нема кој да ги чуе. Глувиот останува глув, глупиот – глуп. И мисли дека 
и во овие мигови треба да се солидаризира со газдите, ако не со друго тогаш барем 
со споредбите од типот на космодиск. И изгледа дека таа направа навистина 
функционира!? Овие сите ја провериле, богати! 
Но, иако барем кај мене беше неколку пати спомнуван, еден збор остана недоволно 
потенциран. Тоа е зборот чест, кој низ перото на проф. Малески26 го добива 
вистинското место, но и значење. Односно, правејќи паралели помеѓу употребата на 
поимот кај Франческо Џуикардини (пријател и критичар на Макијавели) и славниот 
Џејкоб Буркхарт, Малески суптилно ни го соопштува главниот проблем: отсуството 
на чест! Односно, ако Џуикардини сметал дека само „честа како морална сила е 
најсилното оружје против злото на неморалноста―, а Буркхарт пак тврдел дека 
чувството на чест „... може да коегзистира со многу себичност и со големи пороци и 
може да биде жртва на запрепастувачки илузии, а сепак, сите доблесни елементи 
кои останале во уништениот карактер, можат да се соберат околу овој извор и да 
црпат нова сила... ―, мислам дека тоа прилично точно погаѓа во целта на нашава 
актуелна ситуација. Или, ако сакате, ја соголува целата (често јалова) дискусија и 
непотребни докажувања на најбитната супстанца: честа. Или ја има, или – ја нема. 
Тука трето нема и тие можат да се пењават до сто и едно, и назад, да си стават и 
три пара космодиск и сите собрани и избрани дела, филмови и музики, песни и 
танци на куп ... честа со тоа не се надоместува! 
 
Никогаш не сум мислел, ниту сум кажал, дека Македонија нема, или немала, творци 
и интелектуалци од (барем) европски ранг. И дела, се разбира. И тука не палат 
подметнувањата од „професоркана― која живи жаби блуе што не е во центарот на 
настаните, на која што сенешто и фали кога таа не е алфа женката (а како и би 
можела да биде?), ама затоа солидно се навикнува на оној кичерај низ центарот на 
градот врз којшто, ете, некои си правеле „пеинтболс забави―. И тие да не ти биле 
народ, оние другине да ти биле „отуѓен и професионализиран граѓански сектор―, а 
минатогодишните протести да ти биле „караоке-шоу и пеење пада влада―27! Каков 
„интелектуален― простаклук! Ем долетува ко кокошкана во „Фчерашни новости―, ем 
научила три имиња од македонската култура и дели лекции. А  ако оние стигнаа 
вакви да ги бранат и да ни посочуваат на нивните вредности, тоа е сепак нивни 
проблем!  
Зборот ми е: ние тука не говориме за вредности / дела, не говориме за тоа кој и со 
што ја задолжил оваа држава. И колку. Иако може и за тоа да се разговара, на 
пример за добивањето национални пензии на педесет годишна возраст, за титули 

                                            
26

 Денко Малески, Чувството на чест, Плусинфо, 09 мај 2016  
27

 Билјана Ванковска, Молкот на народот, Нова Македонија, 09 мај 2016  
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амбасадори (па некка се и културни!), но тоа во некоја друга прилика. Овде 
говориме за она основното кај човекот, особено кај интелектуалецот, говориме за - 
честа. Ја имаш или ја немаш, застануваш на страната на правото и правдата или на 
страната на режимот и бандата, умееш да го одделиш доброто од злото, 
позитивното од негативното ... или не. И тука не помагаат никакви флоскули од 
типот „тој за државата направи тоа и тоа―. Сиот минат труд, сето направено стои и 
тоа никој не го чепка. Ама ја чепка совеста, честа, образот, па и кичмата, без оглед 
дали користи космодиск или не. А и тој не верувам дека многу помага. Ене, што не 
му помогна на неговион „изумител― на Водно? Ни три чифта не го исправаат! 
Можеби дотичниве, па и „кокошкана―, сметаат дека тоа е застарена вредност, нешто 
што совремиево го избришало од регистарот на човечки квалитети и го заменило со 
клиентелизам, или подлизурство. А можеби мислат дека таа човечка одлика умрела 
со партизаните? Па денес е на цена нешто ново, нешто според новиот „систем на 
вредности― на оној consigliere на аболитичарот и иден амбасадор? А сепак, сиот оној 
народ, „шарен― и сплотен, секојдневно докажува дека таа вредност кај нас се‘ уште 
опстојува! 
 
Затоа, зборот што недостасува е токму зборот чест. Сега и тука, вчера и денес, и 
само низ таа призма деновиве се ценат луѓето. За среќа, или (некому) за жал! Зашто 
низ тие секојдневни поворки - оние кои онаа не ги смета за народ - секој поединец, 
без оглед на образованието, делата, полот итн., гордо ја носи својата чест. Она 
нешто кое што космодисковите не можат да го надоместат, уште помалку да го 
исправат. Меѓу нив се провлекува и по некој „црн―, но тоа и не е толку важно. Нека ги 
има и нив. Што помалку тоа подобро. Но овие веќе не се ни црни, не се ни сиви, 
овие се тотално безлични, безчесни, безобразни ... А нивните дела ќе останат, се 
разбира, и без „тешката артилерија― од калибарот на Ахил и Хектор, на Херострат, 
Расел и компанија. Тие најмалку им помагаат. Напротив, само ги прават уште 
помали! 
Затоа, срамот не е од нивните дела, туку токму од нивните недела и нивната 
нечесност. Кон себеси и кон македонската култура! 
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ЗА ИНКЛУЗИВНОСТА, УШТЕ ЕДНАШ 
 
 
 
1. 
Ние можеме, се разбира, да се убедуваме до сто и едно, и назад, ама веројатно 
тешко ќе се разбереме. Тешко ќе се разбереме зашто едните, божем, настапуваат 
од христијански позиции (за фрлање некакви камења), плус демократски, а другите 
се демек нешто наакани да ја киднапираат за себе „Шарената револуција―, плус како 
првоборци (благовремено) да фатат позиции. И затоа им пречеле 
колаборационистите.  
Се‘ ми се чини дека тука има некаков друг проблем. Се‘ ми изгледа дека нашиве 
христијани и штотуку преоблечени демократи ни пет пари не даваат за 
колаборационистиве чии имиња најчесто се лицитираа деновиве. Не, тие се 
позагрижени за себе зашто на капите им стои една (ако не повеќе) голема зелена 
мува говнарка, а нема кој да ја ишне. Па тие ја ишкаат самите, да не би некому му 
текне да спомне дека и тие до вчера беа (прилично истурен, да не речам ангажиран) 
дел од бандава. И плукаа по се‘ што сега си го присвојуваат! Некои на време се 
свестија, ама тоа им дава ли за право да држат лекции? Згора што тие низ нивната 
христијанско демократска „загриженост― подло ги користат оние два-тројца за свои 
лични цели.  
 
2. 
Можеби навистина е преуранета темата за првоборството. А всушност, не се 
сеќавам ни кој ја наметна? Се‘ ми се чини дека, повторно, беше подметната, зашто 
не се сеќавам некој себеси да се нарекол така. Беше подметната од истите причини 
– за да се потенцира дека нема никаква разлика кој што бил и што правел, дека, ете, 
сите се исто бидејќи „се борат― за иста цел и дека, нели, „карактерот на Шарената 
револуција е токму нејзината инклузивност и разнобојност―28? И дека „се потребни 
нови борци―!  
Можеби, ама некако е очигледно дека овие не сакаат да се борат, дека се‘ уште им 
е добро под закрилата на режимот, дека мислат дека не е баш се‘ готово, а згора на 
се‘ пастирот може да се налути и да открие и некакви пикантерии ... Или, можеби, 
загрижениве со мувиве мислат дека треба да се спроведе некаква присилна 
мобилизација, да се тргне по куќи и ваквите некогашни македонски „ѕвезди― да се 
вадат од домовите и да им се даваат „пушки― в раце? Дури и спротивно на нивната 
воља? Зашто – еднаш веќе беше речено – кој им брани да се приклучат? Или овие 
со мувиве мислат дека тие ќе дадат подобар легитимитет на народниот гнев од 
масата народ што секојдневно се движи низ македонските улици? Да не ги 
преценува малку, и малку повеќе, или и себеси се гледаат како такви – толку важни 
за овој историски миг? Иако и за нив стои истото прашање: а што правевте вие до 
вчера? И со кое право пак тие нешто сакаат, или не сакаат?  
Згора на се‘, овие со мувиве сакале, богати, во „Шарената револуција― да ги видат и 
пратениците од криминалнава банда – токму оние кои десет години се прават луди 
и креваат рака наспроти здравиот разум? Зошто им се пак тие? За полесно да се 
сокријат во таквото мноштво? А ќе ги прашаат ли оние кои беа приведувани на 
информативни разговори, оние кои заработија притвор или оние кои ќе треба да ја 
надоместуваат заедничката штета, дали и тие би сакале да гледаат меѓу себе баш 
секакви бараби? Особено такви? 
И кој утре, и со какво право ќе им забрани и на сите аболирани да излезат на улица 
и да протестираат – против себе? И зошто и Хорхе не би излегол да протестира 
против неговата аболиција? Нема ли и тоа да биде придонес кон  инклузивноста на 

                                            
28
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„Шарената револуција―? А ГДОМовци, зарем тие не се луѓе, македонци? Па ако 
тргнало кон некаква бурлеска, нека биде барем добра! 
 
3. 
И уште, зошто народниов гнев би бил посилен, поуспешен, полегитимен, ако меѓу 
протестантите се вклучат и пет-шестмина, нека се и десет, од ѕвездиве кои десет 
години молчат и цицаат? Што се добива со нив? И нема ли целиот отпор да испадне 
баш смешен, да се престори во својата спротивност ако оние „од национален 
калибар―, кои со години го легитимираа режимот пред светската јавност, сега се 
појават како негови опоненти? Нема ли луѓето да помислат дека станува збор за 
уште една македонска заебанција, баш како што мислеа кога и овие со мувите 
говнарки на капите се приклучија? Од немајкаде, ама ете!? Или овој навистина 
мисли дека некој му верува дека  „се покајал―? 
Ако на ваквиот народен гнев навистина му се потребни токму пет-шестмина, нека се 
и десет, онакви „од национален калибар―, ако без нив навистина не се може, тогаш 
станува збор за однапред загубена работа. А ако некој со такво потценување гледа 
– а гледа – кон тие илјадници луѓе по улиците, тогаш и не заслужил да чекори со 
нив. И уште да соли памет. Иако, всушност, јасно е како бел ден зошто е / се таму, 
сосе мувите, зунзари. 
Но, најдолното, најподлото подметнување коешто, патем, јасно покажува дека ним 
воопшто и не им е грижа за оние „од национален калибар― туку дека тие им служат 
само како параван, е (повторно христијанското) дека „нема невини―. Што ќе рече 
дека сите сме исти говна како нив, дека сите исто шурувавме со режимот, кој повеќе 
кој помалку, дека со микрофоните на уста го лажевме овој народ за божемните 
исправни политики на барабиве и придонесовме, барем делумно, во безочното 
раскрчмување на државните пари!  
Можеби такви има многу, дури верувам дека ги има. Сигурен сум и дека многумина 
такви веќе се инфилтрирани – или се подготвуваат, а овие им спремаат терен. 
Меѓутоа, верувам и дека најголемиот дел од оние што маршираат се токму невини, 
тоа можам да го кажам и за себе и за многумина што ги познавам. Затоа и мислам 
дека ваквите подметнувања од мувиве гомнарки е само обид нештата да се 
релативизираат, да се изедначат и џелатите и жртвите, да се воведе посакуваната 
урамниловка и утре сите да си продолжат, среќни и весели. 
Не знам, белки нема да им успее, барем овојпат!  
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ЦЕНАТА НА УМЕТНОСТА 

 
 

 
Онаа концентрат идиотштина наречена „Канго музика― и платена со девет илјади 
евра буџетски пари, што ќе рече пари што можеле да се потрошат (барем) за нешто 
покултурно, дополнително дотури, и дотура, бензин на огнот на народниот гнев. А 
покажа и колку е пораснат интересот на јавноста за малоумните „вложувања― на 
културниот денар во секакви  полуписмени партиски пиони кои сега испорачуваат 
високи сметки за нивните услуги. А „госпожа― Канческа – плаќа! Око не и‘ трепнува и 
продолжува околу себе да ја шири реата на кичот и тоталното обесмислување на 
поимот култура!!! 
Но, кога ова би бил некаков преседан или инцидентен пример. За жал, ваквите 
скандали станаа пракса односно систем низ годиниве што поминаа, само што 
јавноста или не ги знае(ше) или се правеше дека не ги знае. И токму тука, во 
глумењето незнаење, се лоцира и злосторството на молчењето и неправењето (што 
толку ги погоди трабантине!), особено изразено во културата и уметноста, но никако 
помалку нити во бизнис сферата, здравството, образованието итн. Некои нешта 
можеби не и‘ беа така очигледно поттурани под нос како примеров со 
непрежалениот им Канго уфуран во филмот на Џими Хендрикс на кочански начин. 
Иако не гледам голема разлика помеѓу него и сите оние други шушумиги кои 
последниве години го празнеа културниот буџет, почнувајќи од кафеански музиканти 
од секаков профил до налудничавине „креативни индустрии― од, на пример,  
прехрамбени производи, па изложби на секакви ретарди или некаков квазидизајн во 
изведба на разноразни јавни и тајни соби, итн. Сиот тој шљам со години е закачен 
на касата на Министерството за (не)култура, поклопувајќи ги безочно вистинските 
македонски културни и уметнички вредности кои бандитиве едноставно сакаат да ги 
уништат, како крајна цел.  
И во тоа (делумно) успеваа(т). Како што впрочем успеаа да уништат цело централно 
градско подрачје, претворајќи го во кичесто село од нивните  провинцијални 
соништа! Коешто, сега, младите се обидуваат да го „разубават―. Иако тоа мораше 
да се направи многу, многу порано!!!      
 
И сега, насловот лесно би можел да биде и „Цената на уметникот― (имајќи го 
предвид „уметникот― од почетокот) иако тоа не е исто, се разбира. Барем во 
нормалните државите. Кај нас, налудничавата (не)културна пракса извитопери се‘, 
па и тоа, така што дури може и да се постави знак на равенство помеѓу (цената на) 
уметноста и уметникот. Односно, најчесто, со државни пари се плаќа / купува 
уметникот, а не уметноста. Особено ако уметникот има партиска книшка или ако е 
симпатизер. А може и да е одработувач – како гласноговорник на власта, а во вид 
на „колумнист―, „експерт―, „контрапротестант― и слични нам знајни и незнајни 
новосоздадени професии. Иако, најчесто, во македонската пракса воведена 
последниве десет години, речиси и да не станува збор ни за уметност ниту пак за 
уметник туку за нешто сосема десетто, најчесто будалесто и кичесто, коешто 
државата го плаќа безмалу со суво злато и нам ни го „продава― како нејзина 
уметност. 
Оваа превара особено беше армирано забетонирана преку самонаречениот проект 
„Скопје 2014―, но и преку неколку владино партиски акции во културата, како онаа од 
типот (п)откуп на уметнички дела, па на (п)откуп  на кафеански песни и игри, но и на 
се‘ друго во културата на што можеше да се налепи некаква цена. А богами во оваа 
сиромаштија такви „производи― не ни недостасува(т).  
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Но, „Шарената револуција― и нејзиниот ангажиран однос (и) кон малоумните 
испрдоци од гореспомнатиот самонаречен проект „Скопје 2014― оваплотени низ т.н. 
Триумфална порта, ступидната фонтана среде центарот на градот,  лавовите на 
мостот „Гоце Делчев― и други, повторно ја потенцираше „белата―  лажга со којашто 
не‘ замајуваа – за партиското „културно― наследство и неговите реални вредности! 
Впрочем, односот на младиве кон тоа наследство сосема точно и прецизно ја 
дефинираше таа цена, денес и за во иднина.  
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И некако едновремено, некој, неодамна – случајно или намерно - повторно го 
оживеа оној список на „уметници― и нивните авторски хонорари за кичерајот со 
којшто не‘ опкружија. Што е добро, зашто тие податоци не треба да се заборават. 
Напротив, бидејќи веќе утре можеби ќе треба да се прават нови проценки, некакви 
нормални (и стручни) превреднувања, за да се знае на што сме. А на што се и тие! 
Поточно, мислам, ако СЈО вели дека украдените пари мора да се вратат без оглед 
што починителите се помилувани, зошто тоа не би важело и за културата? Односно, 
она што го гледаме како (преплатен, или пљачкосан) производ низ градов, иако ни 
беше сервирано како култура и уметност, не е ништо друго туку црн грабеж на 
народни пари. Колку и како навистина добиле уметниците (и „уметниците―) лесно ќе 
се утврди. Тие сами ќе кажат, како што своевремено „најголемата― (или најскапата?) 
македонска скулторка се истрча дека таа одвај и да добила некоја цркавица од 
парите што и‘ се припишуваат на хартија. (А ќе дојде време кога ќе каже и каде 
отишле!). И настана ука-бука во Министерството за (не)култура, преку деманти и 
слични будалаштини, како да сме сите мали деца и веднаш ќе им поверуваме! 
Или, ако сакате, производите од „Скопје 2014― не можат да уживаат поинаков (ниту 
подобар) третман од сите други далавери на бандитиве, оние од типот 
„Транспортер―, „Тврдина― и другите што ќе дојдат на ред. Сето тоа е една голема 
кражба и ништо друго. Едните кражби се камуфлирани како транспорт на деца до 
училиштата, другите како изградба на автопати и попатни провизии, третите се 
спакувани како култура и уметност, со наводници, се разбира!  
 
Затоа и мислам дека превреднувањето на нештата допрва доаѓа, а почетниот 
импулс го искажаа младите од „Шарената револуција― покажувајќи ја вистинската 
вредност на „проектот― на пастирот и нивното почитување на истиот. Впрочем, 
вистинската вредност на целото тоа малоумие го покажа веќе самата власт и 
нејзините „експерти― брзајќи да го протнат сиот тој кичерај како културно 
наследство. Страв од иднината? Се разбира. А забораваат дека секое такво 
безумно допишување веќе утре подлежи на умно бришење. Како дошло – така 
отишло! Или мислат дека некој ќе има грижа на совест за тоните стиропор и мермер 
што не е мермер ама изгледа како мермер? 
А таа иднина е веќе денес, и тука. Последната вест дека е Специјалното јавно 
обвинителство иницирало четири предистражни дејствија поврзано токму со „Скопје 
2014―. Што е сосема логично ако се има предвид дека станува збор за криминал 
тежок преку 600 милиони евра! Или ајде да бидеме малку пофини (ако тоа некому 
му ја ублажува душевната болка) и да ја почитуваме презумпцијата на невиност: 
станува збор за сомнеж за тежок криминал вреден преку 600 милиони евра.  
И ние сега можеме да шпекулираме околу што (ќе) се вртат спомнатите 
предистражни постапки. Но ред е на луѓето таму да им помогнеме, колку можеме и 
колку знаеме. Барем во некои детали, но и за целината, која што, еве повторно, 
сугерира сомнеж за голем криминал. И иако и во изминативе години доста пишував 
за оваа скапа идиотштина, не е на одмет некои нешта да се повторат во неколку 
наредни текстови. Можеби ќе помогнат, нели? 
 
 
 (Не)културен криминал 
 
И бидејќи неизбежно, и постојано, се спомнува т.н. „Шарена револуција― и 
(апсолутно исправниот!) однос на младите (барем во Скопје) кон грозотиите што 
полуписмениве бандити ни ги оставаат во градот, (уште) една паралела во однос на 
памфлетистон кој толку години глумел писател, за да конечно видиме кој е и што е‘. 
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Тој, имено, во неговиот епохално ретардиран текст29 постојано хистеризира за 
некакво наводно уништување на спомениците низ Скопје, дека се „напаѓаат 
темелите на македонската историја и култура, македонскиот национален 
идентитет―, итн., итн.! И можеби газдите му беа задоволни, ама тој си доби 
соодветен третман низ социјалните мрежи, но и еден жежок шамар во текстот на 
младата Калина Малеска30, која сите негови „тези― ситно ги исечка токму како за во 
македонска салата.  
И на тоа јас немам што да додадам, освен едно-две прашања за сите такви 
газоглави загриженици за „трајните белези на државноста―. Зошто, на пример, не 
(се) прашаат зошто младиве не ги „уништуваат― другите институции, оние од 
времето пред „Скопје 2014―? На пример, Народната и универзитетска библиотека, 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј―, Музејот на современата уметност ... итн., туку 
баш се намерачиле на идиотскине „белези― на државноста на памфлетистот и 
неговите чипирани пајташи? Или зошто на мета на таа „агресија која треба да 
доведе до обезличување на македонскиот народ―, како што плаче загрижениов 
„македонист―, не се најдоа, на пример, споменикот на Св. Климент пред НУБ, на 
Кирил и Методиј кај истоимениот Универзитет, Гоце Делчев во Градскиот парк и 
други? Зарем тие не се симболи на македонскиот идентитет или „трајни белези на 
државноста―, ама сепак младиве не ги чепкаат? А уживаат да го искажат нивниот 
гнев токму врз производите на малоумните газди на шарлатанов? Или, во крајна 
линија, зошто ваквите шутраци со светоглед на мравка се прават дека не гледаат 
дека дури и новите Делчев и Груев, оние на плоштадот – а на кои што, патем,  
местото воопшто не им е таму! – остануваат поштедени? И тоа ништо ли не им 
кажува?        
 
Но, темата сепак е друга, аво тој контекст и СЈО и предметите сврзани со 
самонаречениот проект „Скопје 2014―. Оттука и прашањето: со што конкретно би се 
бавело Специјалното јавно обвинителство сврзано со овој „проект―? Сигурно не со 
проценката дали нешто од реализираното има каква и да е‘ врска со уметноста, 
културата, архитектурата ... Тоа не им е работа, ниту пак се, претпоставувам, 
квалификувани за тоа. А и не ги интересира. (Тоа, во некоја идна понатамошна 
постапка, треба да ја интересира државата, за да знае што и како да прави со тоа 
ѓубре!). Нив ги интересира – криминал! Е сега, за жал, и уметноста и културата 
никогаш, и не само кај нас, не биле имуни на криминални дејанија. И иако кај нас, во 
случајов, речиси воопшто и не станува збор за култура и уметност сврзано со овој 
налудничав „проект―, но дури и да е‘ така, да се тоа не знам какви ремек дела, на 
тоа ќе треба да се гледа како и на секој друг производ кој се купува односно 
продава. Зашто, нормално, и уметноста има своја цена – иако некои мислат дека 
таа може да се формира слободно и како што некому ќе му прдне на памет. Може и 
тоа, ама само кога станува збор за лични пари што ги трошите како што сакате. Кога 
трошите државни односно буџетски средства, мора да ги трошите рационално, 
според одредени критериуми и параметри, и секако според некакви (барем) 
ориентациони пазарни вредности! Се‘ друго би било – кражба на државни пари 
и/или злоупотреба на службена должност! 
 
Налудничавиот (самонаречен) проект „Скопје 2014― е, како што многу пати било 
констатирано, пример за неодговорно, расипничко, нерационално трошење на 
државни пари за невредни нешта. Односно, пример за тоа како не треба да работи 
едно Министерство за култура или која и да е‘ државна (или локална, сеедно) 
институција! 
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Она што до сега е познато за финансиските дубиози сврзани со овој „проект―, а тоа 
се извештаите што ги направи Комисијата на Општина „Центар― и базата на 
податоци „Скопје 2014 под лупа― на БИРН, директно и недвосмислено укажуваат на 
висок степен на присуство на криминал во спроведувањето на постапките, во 
реализацијата на спомениците итн. Или, сумирано, јасно се укажува: на свесно 
кршење на Законот за меморијалните споменици, на  немање надлежности на 
Општина Центар за изведување на одделни градежни активности, за 
непостапување на градоначалникот  согласно својата законска надлежност и 
должност за контрола на законитоста на прописите што ги носи советот на 
општината, на сериозно  нарушеното функционирањето на правната држава 
односно владеењето на правото, на незаконското насочување на парични средства 
од централниот буџет на сметката на Општина Центар, на реализацијата на 
проектите без јасно видлива и ефективна контрола и на начин што создава простор 
за нерегуларности и злоупотреба на буџетските средства, итн., итн. Сето тоа говори 
за присуството на елементи на (не)културен криминал што мора да се расветли! 
И кога на сето тоа ќе се додаде и цената, односно парите платени за добиениот кич 
– како на пример вкупниот хонорар само на една „уметница― од околу 3 милиони 
евра, пари што и за еден Микеланѓело би биле незамисливи – тогаш многу појасно 
се исцртуваат линиите на потенцијалниот криминал што може да биде предмет на 
истражни постапки на Специјалното јавно обвинителство.   
 
 
Власт со широка рака 
 
Овие десет години ја навикнаа македонската култура (и уметност, се разбира, иако 
од уметноста одвај „у― остана) на расипништво и клиентелизам, на 
непринципиленост и партиска фаворизација, на волунтаризам и неодговорност, на 
кич и општа нивелација на вредностите. И тоа во сите сегменти, од горе до долу, по 
хоризонтала и вертикала. Сите македонски шапшали запишани во тефтерите на 
власта се самопрогласија за уметници и културни работници, што понатаму 
резултираше и во таквото финансиско „вреднување― какво што (особено) наметна 
налудничавото „Скопје 2014―. 
Таквата општа кражба, каква што имавме прилика да гледаме во рамките на тој 
„проект―, ги надмина и најфантастичните сништа на нашиве локални молери и 
заварувачи, кои пак власта великодушно ги прогласи за „национални уметници―. 
Впрочем, и тоа ќе треба да се испита: зошто и како токму тие беа извлечени за уши 
од партиските тефтери, нели?  
Којзнае колку децении македонската култура и уметност нема видено толкави пари 
на едно место, за жал фрлени во неповрат по идиотштини и приватни џебови. А 
барем да вредеше, да има барем еден сегмент за кој што може да се каже дека „има 
нешто― во него! Оваа власт се покажа така широкорака и великодушна кон еден 
(минорен) дел од македонската култура што тоа предизвикува сериозно кревање на 
стомакот.  
 
Историјата на уметноста памети секакви примери: на непотизам, на фаворизирање, 
на расипништво, на кражби ... ама мислам дека ова што ние го живеевме овие 
години, со овој „проект―, е нешто ненадминато. И непојмливо за современи 
цивилизирани средини! 
Мал излет вон „Скопје 2014―: познати се молбите на еден Дирер, на пример, за 
некаква (прилично бедна) пензија од буџетот на градот Нирнберг. Дирер му пишува 
на намесникот на Саксонскиот изборен кнез дека „стоте форинти што ми ги вети 
Неговото Царско Височество (царот Максимилијан, м.з.) ... секоја година до мојата 
смрт, господарите (магистрати) сега ми ги оспоруваат. Така што под стари денови 
живеам скудно (...) сега кога видот ми слабее и раката потешко се движи, со мене ќе 
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биде лошо―31, пишува Дирер. Уметникот ја уживал таа ветена „пензија― одвај осум 
години! Се разбира, познати се и многу други случаи со подеднакво големи имиња 
од уметноста кои умираат во сиромаштија додека нивните дела потоа вредат 
милиони. Сите импресионисти, на пример, или Ван Гог! А расправиите околу парите 
помеѓу Микеланѓело и папата Јулие II се веќе класика!  
Но затоа нашиве властелини на време им делеа, и делат, национални титули и 
пензии кому ќе стигнат, дури и на четириесетгодишници! И ги наградуваат нивните 
недела со милиони. Евра, се разбира! И за овие седумдесетина години државност и 
самостоен развој во културата и уметноста, македонското општество едноставно не 
памети такво расфрлање пари на почетници, на луѓе без професија, на некадарници 
... Во бивша Македонија, онаа од времето на социјализмот, неколкумина уметници 
можеа да се пофалат со сериозни за тоа време хонорари за нивната уметност, 
главно сврзана со реализацијата на неколкуте капитални монументални зафати. И 
велеа дека со парите можеле да купат кола! Е сега, можеме да компарираме што 
тоа како вредност значело за седумдесетите или осумдесетите години на минатиот 
век или пак какви коли се возеле односно купувале во Македонија. И еве, не морало 
тоа да биде „фиќо― или „101―, нека била некоја „буба― или друга странска марка. Ама 
не чинела повеќе од сегашни 15-20.000 евра!  
Ако пак го споредите тој износ со хонорарите исплаќани на сегашниве тутмаци, 
распонот се движи од 1:10 до 1:100. А ако ги споредите уметничките вредности на 
неколкуте монументални дела од минатото со овој кич од сегашноста, распонот е 
повторно ист, или сличен, ама во полза на некогашните дела.  
 
Затоа, впрочем, беше и вчудовиденоста на македонската културна јавност кога се 
обзнанија хонорарите што овие „антикниве― ги укнижија. Особено кога ќе се 
направеше споредба со минатото и квалитетот на којшто бевме навикнати!  
Но, повторно, што е спорно во цената, и не само цената, на вкупниот самонаречен 
проект „Скопје 2014― и каде таму би се нашло Специјалното јавно обвинителство? 
Па, спорно е речиси се‘: од процедурите (спротивни на законите) за подигањето на 
спомениците и постапките спроведувани во општината, преку  договорите со 
уметниците и тендерите, па се‘ хонорарите на уметниците. Сето тоа влегува во т.н. 
цена на „уметноста― со која што не‘ закрпија бандитиве! Или, ако сакате, не е можно 
никој во таа полуписмена општина, во подеднакво полуписмената Влада или која и 
да е‘ друга државна инстанца, да не знаел дека веќе во старт го кршат Законот за 
меморијалните споменици бидејќи подигаат нешто што не е во нивна надлежност! 
Или, не може никој да не знаел како се спроведуваат сериозни конкурси за такви 
големи нарачки. Или дека „уметниците―, во трошковниците, им подметнуваат двојно 
или тројно повисоки цени за нештата. Или дека уметникот, ако е уметник, треба да 
си има и соодветен алат, а не набавката да ја вметнува во трошковникот. Или, како 
би изгледало ако распишувате тендер за такси услуги, а некој од пријавените во 
цената да ја калкулира и набавката на возилото со коешто би се вршеле такси 
улугите? И вие тоа да го плаќате – се разбира, од туѓи пари – без прашање? 
Впрочем, кога сите тие ставки, и многу други, вклучувајќи ги тука и хонорарите, ќе се 
ѕидаат една врз друга, стиропорната зграда наречена „Скопје 2014― достигнува 
фантастични 600 милиони евра одлеани во нечии џебови!    
 
 
Пионерски игри 
 
Уметничката активност, согледана во најшироката смисла на зборот, е 
беспоговорно индивидуален (иако не ретко и групен) креативен чин којшто, за жал, 
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не секогаш завршува со уметничко дело. Како што и не секој кој завршил некоја, 
некаква уметничка академија е – уметник! Но тоа е придавка која колоквијално, 
денес, ја употребуваат безмалу за секого, па и за нашиве „уметници― од „Скопје 
2014―. И иако многумина, особено власта, сакаат да ја забошотат оваа работа, тоа е 
првото што паѓа во очи: дека речиси осумдесет проценти од „спомениците― и 
„скулптурите― (и овие два поими ги ставам во наводници зашто голем дел од нив 
тотално не одговараат на познатите дефиниции!) распослани низ централното 
градско подрачје се поединци, или „уметници―, апсолутно без каков и да е‘ доказ, 
или показ, како сакате, за нивната уметничка способност! И на такви луѓе државата 
им доверува творечки / уметнички ангажман од таков обем? Сомнително до зла 
бога. Зошто? Па затоа што, прво, не можете да бидете сигурни во проценките, 
второ, не можете да бидете сигурни во резултатот што ќе го добиете или дали 
временските рокови ќе бидат запазени, и трето, државата покажува голема 
незрелост и несериозност! Тоа му доаѓа на исто како на лекар од општа пракса од 
некоја селска амбуланта да му дадете да ви буричка во главата!!! И уште дебело да 
го плаќате за тоа „задоволство―!  
А нашиот случај со „Скопје 2014― е токму таков: лекари од општа пракса од 
приградските скопски амбуланти оперираат тумор на мозок. На живо, и за огромни 
пари! И истото потполно важи и за „архитектурата― со која што не‘ почестија, со 
„мостовите― и се‘ друго што наводно изградија во Скопје. И уште пострашно е што 
тие – илинекој од „тие― - навистина мислат дека нешто изградиле. Никако да го 
сфатат обратниот процес – дека упропастија еден цел град! 
Но, како и да е‘, првото прашање за СЈО е: зошто беа одбрани токму тие и такви 
„уметници―?  
 
Уметничкиот резултат како краен производ на уметничкиот процес не е сигурен дури 
ни кај познати и признати уметници, а камоли кај занаетчии пионери. Затоа што, 
повторно, уметноста не е баш така лесно предвидлив процес, и резултат, дури и 
кога претходно имате приложена скица, или модел (во соодветен размер). И токму 
затоа за проценувачи на потенцијалната „уметничност― на предложеното се бираат 
стручни, искусни луѓе со (условно) тренирано око но и претходни познавања. Зошто 
тоа не беше направено во ниту еден „производ― од „Скопје 2014―, туку се‘ беше 
препуштено на тотални (општински) дилетанти и/или партиски послушници? Па 
згора на тоа, се правел и типичен провинцијален шверц на македонски „стручњаци― 
како членови на меѓународно жири? 
Односно, ќе објасни ли некој, некогаш, на македонската јавност, или можеби на СЈО, 
какво било тоа Меѓународно жири за фамозната „монументална целина на фонтана 
со коњаничка скулптура на Александар Македонски со можна пропратна 
фигуративна содржина― составено од акад. Крум Томовски како претседател и 
Светлана Коруновска Аџигогова како член32? И каде тоа виделе Тодоровиќ и 
неговите од Општина „Центар― меѓународно жири составено од двајца македонци? 
Или можеби едниот глумел странец, и кој? Па биле пата-пата?! А на кој јазик 
комуницирале? 
Или, може ли некој да објасни зошто Одборот за подигање на спомен обележје – 
скулптура „Воин― едновремено глумел и жири комисија? Или – и  овојпат им снемало 
меѓународни членови? И може ли претседателот на тој Одбор, извесен Димитар 
Богески како, веројатно, еминентен стручњак, да појасни што значи образложението  
дека „Фигурата на Воинот ја покажува грациозноста, лидерската мудрост и храброст, 
а софистицирано одбраните декоративни елементи го зголемуваат чувството на 
продлабочени и диференцирани психолошки ефекти―33?! 
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Истата приказна се повторува и кај споменикот на Васил Чакаларов, каде што 
целата постапка ја спроведува Одборот за подигање на спомен обележјето, и 
повторно претседателот, овојпат локалниот филозоф Саркањац, не‘ просветлува 
дека „Авторите (Дарко и Елена Дуковски, м.з.) комплетно одговориле на предизвикот 
за сериозно, аналитичко и современо решение. Истото се одликува со сериозен 
пристап и тоа не само во многу рафинираната моделација и имплементираните 
ликовно естетски содржини туку и во успехот и наметнувањето на дополнителни 
психолошки ефекти. Монументалноста и динамиката во композицијата создаваат 
една целина , претставувајќи го ликот во најсилно историско значење. Деталниот 
портрет најавтентично ги доловува физичките способности на Васил Чакаларов―34! 
Машала, човекот е професор и доктор по филозофија!!! А целиот овој испрдок на 
филозофскиот ум се однесува на оној медиокритетски каубоец што го глуми 
комитата Чакаларов.  
 
И вакви примери има кај сите „градби― од „Скопје 2014―. Што, секако, не е случајно. 
Да беше пропуст – ќе се појавеше еднаш, двапати. Вака?  
Инаку, некој може да приговори дека властите, нели, и самите пионерчиња и според 
искуството и според знаењето, а богами и според умот, имале право да 
фаворизираат млади (творечки) сили. Зошто да не, по ѓаволите. Треба и децата 
нешто да работат. Иако не „проекти― со таков обем и значење – ако тие воопшто и 
имаат некакво значење за нас – и секако не имајќи ги предвид буџетите. Или, ако 
веќе некој решил да им даде шанса, тогаш се планира и соодветен коректив преку 
силни стручни комисии и консултанти кои би можеле во од да ги корегираат сите 
пропусти и фалинки. Или – токму вака требало да биде, заради сосема други 
причини?      
  

 
„Уметнички“ квантификации 
 
Уметноста не може да се сведе на егзактна наука каде што вредностите, особено 
вредноста на едно дело – ако е дело, и тоа уметничко – можат да се калкулираат 
преку готови математички формули или слични операции. Ниту пак може така 
едноставно да се определи односно квантифицира „цената― на еден уметник тоест 
прецизните цени на неговите дела. Уметноста во голем дел е субјективна материја 
која што не поделжи на стриктни фундаментално научни проценки. Тоа, иако не 
целосно, се однесува и на уметничкиот пазар. 
Сепак, ние во секојдневието сакаме да функционираме според одредени шаблони, 
ако може квантифицирани, за да нема конфликти и нејаснотии. Затоа и во 
уметноста се определуваат одделни репери, се поставуваат стандарди и 
критериуми според кои што секој би можел, повеќе или помалку, да се раководи. Се‘ 
со цел во стартот да се намалат, ако не елиминираат, можните недоразбирања. Тоа 
обично го прават уметничките здруженија (во поголемите земји) квантифицирајќи ја 
цената на „работната сила― на уметниците која што би требало да ја плати 
работодавачот, за секоја ситуација одделно. И тие квантификации некогаш 
навистина изгледаат импресивно зашто се грижат за секој детал, за секоја ситница 
која што на обичните смртници им изгледа неважна но за уметникот е битна ставка 
во неговата работа! 
Австралиската Национална асоцијација за визуелни уметности, на пример, има 
разработено цел „Кодекс на практики― во којшто се нотирани повеќето  можни, или 
најчести, ситуации на ангажмани на сите видови визеулни уметници, со утврдени 
цени за секоја ситуација. И таму, нормално, цените варираат во однос на 
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реномираниот уметник и почетникот, во однос на карактерот и времетраењето на 
проектот, постојат цени за позајмување дело за изложби, па цена за учество на 
групни изложби итн. Поточно, ништо не е препуштено на пазарења или договарања 
што би можеле да предизвикаат забуни или истите се сведени на најмала можна 
мерка.  
  
Оттука, цените во уметноста во цивилизираниот свет не се формираат врз основа 
на нечии желби, уште помалку барања, ниту пак паѓаат од небото како великодушен 
подарок за уметникот. Тие се градат врз основа на стручни (споредбени) методи, 
искуство, врз основа на стандардите на средината, состојбите на пазарот и слично. 
Безмалу идентично како и кај сите други производи. Или, на пример, ако кај нас 
успеете да продадете „Застава 101― од 1988 година за 2.000 евра, тоа значи дека би 
успеале и веќе спомнуваниот споменик на Васил Чакаларов да чини повеќе од 
500.000 евра, при што уметниците добиле цели 120.000 евра на име „најповолна 
понуда за изработка на идеен проект и модел на скулптура на Васил Чакаларов―35, 
плус оние 250.000 денари како прва награда за идејниот проект, плус некакви 10.000 
евра хонорар36!  
Односно, во рангирањето на можните ангажмани на заедницата, но и на уметникот, 
овој вид општествен ангажман во т.н. јавна уметност е најсложен зашто обединува 
цела низа претходни, тековни и завршни постапки битни не само за процесот туку и 
за резултатот, а кои што наложуваат сериозно искуство и знаење. Овој вид 
ангажман најмалку е од типот „брцни прачка, пиј вино― - како што очигледно ги 
терале работите Општината „Центар―, Министерството за (не)култура и Владата, 
случајно или намерно – и или се води професионално или ги добивате Филип II со 
„лидерска мудрост― и Чакаларов со „психолошки ефекти―! Или пак, кога се знае 
каков незналица и дунстер стоел зад целата работа и за што всушност служел 
целиот „проект―, работите стануваат појасни? 
 
Секако дека е интересно да се разбере зошто Специјалното јавно обвинителство 
избрало да се позанимава баш со оние четири споменици (Воин на коњ, Воин, 
Ченто и Цар Самоил)? Или тие се само прва фаза? Како и да е‘, кај сите, според 
достапната документација, има вистински бисери, а за некои од нив (Воин на коњ и 
Воин) веќе нешто напишав. Но другите два се посебно интересни, особено заради 
материјалот во којшто се изработени.  
Имено, споменикот на Ченто е изработен во бел мермер и за него се потрошени 
близу 900.000 евра. Авторот на идејното решение и на гипсениот модел – што е 
посебен куриозитет зашто тој не ја работел скулптурата во мермер – доставил до 
Општина „Центар― неверојатна пресметка од околу 87.000 евра, со трошковник од 
соништата. Човекот барал се‘, и буквално се‘ да му биде платено, за да тој натенане 
се посвети на гипсениот модел цели десет месеци! Ни помалку, ни повеќе. Колку ќе 
му требало самиот да ја сработи и во мермер, ако знае(л), се разбира? Десет 
години? И слепцине од Општината му плаќале: изнајмување на хангар по тридупли 
цени од нормалните, соработници (демек – дипломирани вајари) со плата од 700 
евра месечно цели девет месеци, па други соработници (тие веројатно биле 
неквалификувани!) по 300 евра цели девет месеци ... И „уметникот― имал 4 
соработници-дипломирани вајари, цели девет месеци, плус 3 „обични― соработници, 
повторно цели девет месеци, што ќе рече 7 луѓе, плус „уметникот―. За што? За еден 
гипсен модел висок 5 метри, а како да од гипс го правеле кинескиот ѕид! 
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Па наплатувале струја, па греење, па вода, па храна, па кафе, па мафе ... па кино, 
па излет, па диско ... и сето тоа за 87.000 евра! Што ќе рече – споменикот не ни 
мрднал од место а овие веќе спичкале околу 100.000 евра, и тоа во некој си хангар 
во Скопје! А за да биде работата навистина готова, морале да ја ангажираат 
„Галерија Пјетро Базанти и син― за ни мање ни више туку 785.000 евра да им ја 
изработат скулптурата во мермер! Италијаниве веројатно и Микеланѓело ќе го 
сработеа за помалку пари, но: случајност ли е што оваа Галерија е всушност 
изложбена галерија на нам познатата „Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli― од 
Фиренца, онаа леарница каде се лееа и повеќето други бронзени споменици? Ќе го 
испита ли и ова СЈО?   
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Споредби 
 
Не мора човек да биде не знам каков стручњак, или познавач на уметноста или 
експерт за монументална скулптура, или не знам што ... за да ги види сите 
нелогичности што стојат онака, божем гордо а всушност жално исправени – и веќе 
со наведнати глави – на и околу централниот скопски плоштад. На страна и сите 
закукуљени и замумуљени „постапки― што треба(ше) да го преведат народот жеден 
преку вода и да му продадат „м― за ―б―, недовршени процедури, лоповски наместо 
уметнички понуди и слични будалаштини. Не мислам дури ни на манипулациите со 
тендерите, со изборот на поскап наместо поевтин понудувач, странски наместо 
домашен (што стана правило кај бандитиве, а божем ја стимулират домашната 
економија), со очигледните местенки во сите сегменти, со исти или сосема слични 
„пресметки― (како да ги работел еден човек!) ... 
Не, туку доволен е еден директен поглед – и малку здрав разум, се разбира - врз 
неколку исти или слични „композиции―, а потоа и поглед во документацијата и 
крајната цена за да се (у)видат сите (најблаго речено) очебијни нејаснотии што така 
лесно поминале низ и преку сите локални и државни органи. Кои пак требало да 
поставуват најлаички, наједноставни прашања, со очекување и на едноставни 
одговори! Или не смееле да прашаат? 
 
На пример, меѓу првите „спомен обележја― (од по 5 метри!) во рамките на „Скопје 
2014― беше коњаничкиот двоец Делчев – Груев. И повторно, за миг (или за ова 
потреба) можат на страна да се остават сите дилеми за локацијата (како 
„оживување― на меморијата за старите коњанички споменици на српско-
југословенските кралеви Петар Први и Александар Први Караѓорѓевиќ), или 
чуденките зошто ги седнале на коњи или зошто ги облекле како што ги облекле 
(особено Делчев) и слично. Во овој контекст може привремено да се заборави и 
дека постои нешто што се вика семиотика на споменикот, дека уметноста никогаш 
не е целосно независна од епохата, а епохата на оваа „уметност― е – мртва, итн. 
Миодраг Протиќ во една прилика напиша дека „Дела коишто се со литературна 
симболика прикована за една епоха потешко можат да преживеат и да се обноват 
во друга―. Тие и такви дела, како овие околу нас, се обидуваат нешто да проговорат, 
но на некој чуден дијалект, кој ние го слушаме само како пелтечење на неразбирлив 
јазик. 
Велам, сето ова може за миг да се остави на страна и само да се прават очигледни 
споредби, оние што боцкаат очи. На пример, а бидејќи во фокусот на овие текстови 
се цените на нашиве споменици, овие два споменика чинат вкупно 1.153.089 евра, 
што значи еден чини 576.544 евра. Ама оној на Ѓорче Петров во истоимената 
општина чини „само― 413.648 евра37, што не е баш занемарлива разлика од повеќе 
од 150.000 евра! А станува збор за приближно, дури и повеќе од приближно слични 
споменици, со тоа што споменикот на Ѓорче Петров е дури и повисок (за еден 1.5 
метар), што би значело дека треба да биде и поскап?! Елементарно, би рекол 
Холмс!? 
Да, и секој приговор дека овде станува збор за уметност а не за пиперки и 
патлиџани е депласиран, зашто овде апсолутно не станува збор за уметност, туку 
токму за пиперки и патлиџани, ама во бронза! Затоа што веќе на почетокот на оваа 
серија текстови реков дека фокусот не е, и не може да биде на уметничката страна, 
зашто таква не постои, туку само и единствено на цените на овие производи кои 
некои сакаа(т) да ни ги протнат како – уметност! 
Или, понатаму, истиот автор на споменикот на Ѓорче Петров (Дамјан Ѓуров), за една 
релативно (технички) комплексна работа добил 70.144 евра (за разработка на 
идејниот проект и на име хонорар), а за онаа смешна (и далеку поедноставна) 
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скулптура наречена „Човек и дрво― (патем тотално неоригинална) добил „само― 
41.288 евра38!? Каде е дадено повеќе, а каде помалку, и зошто?  
 
Или, на пример, зошто потполно сличниот (коњанички) споменик на Питу Гули во 
паркот „Жена борец― карши Собранието чини „само― 272.792 евра? Што ќе рече 
дупло помалку од оној на Делчев, и Груев? Според што биле утврдувани цените, 
според значењето на револуционерот? Веројатно не. Ама, интересно е што дури и 
оние претходно спомнати, а што биле лиени во една иста леарница - Леарница 
Јеремиќ – имаат драстично различни цени: Ѓорче Петров бил лиен за 268.605 евра, 
а Питу Гули за 130.214 евра, што би се рекло дупло помалку!? 
Логично е прашањето: зошто сите споменици не биле лиени таму каде што цената 
била пониска? И тоа не само пониска туку – драстично пониска? И кому му одело во 
прилог да ги набива цените односно да избира поскапи понудувачи, и зошто? 
Можеби Специјалното обвинителство ќе го интересираат и овие нешта?           
 
 
Немора ни да личат 
 
И покрај старото македонско правило дека веќе ништо не може да не‘ изненади, 
секој ден се наоѓаме себеси уште повеќе изненадени, дури запрепастени, некои 
богами и згрозени. Иако и тој поим е благ, дури благонаклонет кон сето она што 
деновиве го доживуваме гледајќи го новиот процут на кичеријадата, по којзнае кој 
пат обновена во продукција на актуелната македонска власт. Секогаш кога ќе 
помислите дека не може подолу – можело. А веројатно може и уште повеќе! Којзнае 
што не‘ чека кога бандитиве ќе заминат на заслужен „одмор― па дефинитивно ќе се 
отворат архивите?! 
Признавам, и јас сум еден од згрозените од онаа бласфемија која што некои (ќе) ја 
нарекуваат сликарство, а ќе виси во маузолејот на славната ни партија со четири 
букви. И дополнително ќе ја резили, се‘ додека некој и кај нив – а веројатно и таму 
има барем некој паметен, барем еден? – не потпали коледарски оган со „ремек 
делата―! А според димензиите на „делата―, оганот би потрајал таман една вечер. 
Знам, ризикувам веднаш некој да ме прогласи за нацист и потпалувач на уметнички 
дела – можеби оној памфлетистон престорен во писател, историчар и што ли не 
друго, кој хистеризираше за некакво палење книги и уништување споменици од 
страна на „Шарената револуција―? – ама глатко би поминал преку тоа, дури и на тоа 
би се согласил. Иако уметноста ми е професија, ваква „уметност― со ќеиф би 
користел како средство за потпала! 
 
Се разбира, на крај памет не ми паѓа да губам време за (хипотетичките) уметнички 
страни на онаа бласфемија нарачана од Водачот за мавзолејот. Зашто, како што 
изјавив за „Плусинфо― во тие „нешта― има уметност колку што има и на тезгите со 
домати и кромид на Бит пазар. И дури мислам дека тоа е навреда за Бит пазар, каде 
што човек може да види и поголема хармонија, жив колорит, природност и 
рамнотежа ... Она онде, оние „слики― и сето она на нив е ноќна мора, удар за сите 
сетила, особено за здравиот разум. 
Но, извонредно се вклопува во мојата тема за цената на „уметноста―, сосема во 
след со се‘ она што можевме да го видиме како производ на налудничавоно „Скопје 
2014―. Со една голема разлика: она надвор ни го сместија нам, на нашите деца, на 
идните генерации и тука не смее да има милост во справувањето со тоа 
„наследство―. Ова другово, овој големоформатен молерај што деновиве се појави во 
медиумите сепак е од „интимна― природа и во него ќе уживаат само посветени 
поединци. Слепи, глупи, какви и да се – нивно си е. Нас никој не‘ не тера да го 
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гледаме. И не треба да се грижиме. Освен ако не е платено со наши односно 
државни пари! Е тогаш и тоа подлежи на ревизија, морална и материјална. А 
гледајќи како до сега бандитиве ги воделе работите, сосема извесно е дека и таму 
не се чисти работите. Но, за тоа – потоа! 
Останува да се види – а ќе се види – каква цена е платена за тоа што некој 
налудничав го гледа како уметност. Иако и тука имаме добри репери односно 
материјал за споредба. 
Имено, пред само неколку години во јавноста излегоа цените на сликите (кои што, 
повторно, некои сакаа да ни ги поттурат како уметност) за Музејот на македонскиот 
хорор, па за Археолошкиот музеј итн. Веќе одамна е познато кој беше идејниот 
творец (ако тука воопшто може да се говори за идеја како таква!) на овие 
„македонски бисери―, а и кои беа реализаторите од редовите на нашине 
полуписмени (ама затоа одлично платени) историчари, историчари на уметност,  
Уметници и други „интелектуалци― гребатори. А познати станаа и цените по кои што 
тоа сликарско ѓубре беше плаќано. Но, не се знае, а ќе се дознае, кој ги одредуваше 
тие цени!  
 
Па така, од новиот Музеј на хоророт најголема корист видоа руските, бугарските и 
украинските уметници кои инкасираа фантастични стотици илјади евра за хонорари. 
Нас пример, во 2011 година им биле исплатени: на  Алексеј Кулаков (за четири 
слики) хонорар од 18.400 евра, на Павел Риженко Викторович 38.500 евра, на 
Леонид Лвович 40.000 евра. Главен супервизор на целата акција било 
Министерството за (не)култура, она истото кое со  македонските уметници се ценка 
за дела од 2-2.500 евра што треба, наводно, да бидат дел од поставките на 
националните институции. Иако најголем дел од таа нивна „акција― беше исто ѓубре 
како и ова што си го нарачале за мавзолејот, сепак имаше и неколку пристојни дела 
што, повторно, беа мизерно платени. 
Но затоа фаворитите на „лидеро― и неговите подопашници (историчари, историчари 
на уметност и слични гниди) не смееа да бидат третирани само како занаетчии, што 
всушност беа. Нивните „дела― не‘ чинат цело богатство.    „Алексеј Кулаков и 
Наталија Папирна се двајцата ликовни уметници од Киев што ќе работат и на дел од 
амбиенталните слики за Археолошкиот музеј, кој е дел од „Скопје 2014―. Вчера 
Бирото за јавни набавки ги објави договорите што со нив минатиот ноември ги 
склучила Управата за заштита на културното наследство. Наталија Папирна за 
предвидената слика „Керамичарот― ќе добие 212.266 денари, додека Алексеј 
Кулаков ќе изработува, барем според вчера објавените договори, четири слики: 
„Хидриите од античките времиња― и „Пајонска свештеничка― за сума од 326.565 
денари и 326.665 денари, како и „Мелење жито― за 261.252 денари и 
„Оган― за 212.266 денари. Имињата на овие двајца украински сликари се среќаваат 
исто така на страницата на Бирото за јавни набавки меѓу имињата на поголемиот 
број уметници од Македонија, Руската Федерација и Бугарија кои работат на 
нарачаните слики со масовни историски сцени што ќе бидат поставени во 
Музејскиот комплекс - Музеј на македонската борба и Музеј на жртвите од 
комунизмот. Според договорите, Наталија Папирна ќе добие и хонорар од 1.046.470 
денари, а Алексеј Кулаков 1. 373. 490 денари―39. Меѓу авторите на масовните сцени 
се и Коротков Максим Николаевич, Риженко Павел Викторович, Минеева Полина 
Владимировна Самсонов Александар Владимирович, Штрикман Леонид Љвович, 
Каминина Екатерина Викторовна, Федоров Алексеј Иванович и др. од Руската 
Федерација чии хонорари на дел од нив достигнуваат и до 1.400.0000 денари. Меѓу 
авторите на масовните сцени од Бугарија се и Атанас Атанасов и Пламен Велчев 
чии хонорари изнесуваат 915.661 денари, односно 1.203.440 денари итн. 
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И сето тоа помина, и покрај жив ДЛУМ, и покрај националните институции од 
областа на уметноста, и покрај еснафските здруженија од профилот на АИКА, ИКОМ 
и други! 
 
И во сета оваа заебанција го читам и Геровски како мисли дека во однос на 
најновиве „ремек дела― на лудилото на власта веројанто имало „... единствено 
примитивно барање од „естетска― природа: „Сакам личностите да личат ама баш 
како на фотографиите―. И личат―. Ама, мене некако – не ми  личат. Односно, дури ни 
тој критериум, ако е веќе критериум, не е задоволен. Којзнае каде ги нашле 
бугарските молери, ама тие навистина биле дилетанти. Или, барем јас не можам да 
ги препознаам оние сподоби молерисани врз тие огромни платна. Жали боже 
бојата! И мислам: има ли закон кој бара согласност од луѓето кои би биле 
претставени на вакви „слики―, што пак ќе бидат изложени во (сепак) јавен простор? 
Или насликаните биле консултирани? И дале согласност? Или пак – не мора ни да 
личат? Можеби, ама тогаш ни требаат многу повеќе психијатри отколку што ги 
имаме на располагање! 

  
 
И уште споредби 
 
Не случајно претходно спомнав дека, ако поентата на изборот на тотално непознати 
(да не речам и неквалификувани!) автори за најголемиот дел од будалаштините на 
„Скопје 2014― била да им се даде шанса на младите, тогаш една од можните 
„компензации― требало да се бара во искусни, стручни, компетентни комисии / 
одбори / надзорни тела, кои ќе можеле ефикасно да се справат со евентуалните 
пропусти (намерни или ненамерни) во предложените проекти, нивната разработка, 
понудите (и особено цените) итн. И тоа по можност токму од критички настроени 
субјекти, дури и од опозицијата, за да добијат, прво, компетентно стручно мислење, 
и второ, формализирана застапеност и „на другата страна―! Инаку, секое друго 
решение, особено она применето во целиот самонаречен проект „Скопје 2014― со 
изборот на партиски шарлатани или „стручни― дилетанти, води кон ова што го 
добивме, и кон ваков „уметнички― грабеж! Тоа е посебна тема, се разбира, но тоа е и 
наш примарен проблем во сиве овие десет години и не само со овој „проект―. Да 
имаше малку ум и разум, малку волја за беневолентно решавање на нештата а не 
за безочна пљачка, бандитиве ќе постапуваа поинаку. За сите нешта ќе го 
консултираа јавното мислење, ќе ги консултираа еснафите и особено опозицијата, 
ќе прифатеа по некое сериозно укажување и можеби нешто и ќе погодеа. Вака, 
станавме потсмев и за регионот и за светот, посочувани и изедначувани со 
најцрните тоталитарни режими во поновата историја на цивилизацијата!   
Оттука, дали, на пример, некое стручно надзорно тело ќе можело да укаже да 
големите разлики во цените на одделни предложени ставки и да побара нивна 
корекција? Или, пред се‘, дали некое сериозно, компетентно тело ќе ги прифатело 
т.н. понуди на „уметниците― испишани малтене на тоалетна хартија, со произволни 
цени, со неоправдани / неконтролибилни износи, па дури и со набавки што се 
спротивни на здравиот разум? Како ставката за набавка на алат за работа? Или 
ставките за храна и пијалоци, за цели десет месеци, за ангажираната работна рака 
како помош во изведбата на „спомениците―?  
Или дали, на пример, непрежаленото ни Министерство за (не)култура толерира (и) 
такви апликации, односно ставки во апликации, на нивните годишни конкурси за 
финансирање на (самонаречениот) јавен интерес во културата? Како тоа за 
пишливи 2-30 илјади денари до други се бараат едно чудо хартии, потврди вакви и 
онакви, малтене и број на чевли, а на уметничкиве бараби им се прифаќаат 
милионски износи (во евра, се разбира) на едно ливче хартија? Дали во рамките на 
еден предложен проект во Министерството за (не)култура би поминала и набавката 
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на компјутер (од оние поскапите, се разбира) за да воопшто се пристапи кон 
изработката на апликацијата? Па печатар, нормално? И слични нешта? Или, ако 
сакаат, можам да им посочам десетици проекти во кои што под лупа биле ставани 
не само оправдани туку и неопходни за проектот трошоци, а кои што ова 
Министерство едноставно не ги прифаќало? И како тоа за сите идиотски фантазии 
на лидеро им се‘ поминувало? 
 
Човек, логично, ќе се запраша дали се‘ било така стокмено за да нема кој да праша, 
да посочи, да укаже ... односно за да помине се‘ така како што било планирано? Од 
дунстери во одборите, од „меѓународни― комисии од две локални тутурутки, од 
тотална негрижа за што и како се трошат огромни државни пари? Зашто, не е баш 
за верување дека никој, никогаш, не се посомневал во исправноста на постапките, 
во (не)стручноста и (не)компетентноста на надлежните, во „пресметките― дадени на 
ливче хартија како во среден век итн.? 
Зарем ама баш никој не направил споредби на тие пресметки? Не според 
„уметнички дојам―, зашто таков немало, уште помалку имало кој да го направи, туку 
според здрав разум и логика? На пример, зошто за кривоногине лавови со огромни 
глави на мостот „Гоце Делчев― на авторите им требале дури 5 „стручни асистентни― 
кои чинеле вкупно 17.500 евра за  седум месеци, а за споменикот на Гоце Делчев, 
на пример, требало 3-4 помошници, за 150-180 дена, ама тие чинеле цели 35.000 
евра (што му доаѓа речиси 200 евра дневно, односно по 50 евра по помошник? Кои 
се тие луѓе кои заработуваат такви дневници?). Или зошто, за истите два примери, 
едниот изнајмува простор (за 6 месеци) за 15.000 евра, а другиот за 21.000 евра за 
7 месеци? Или, авторскиот хонорар на авторот на споменикот на Гоце Делчев е 
37.000 евра, а на авторите (2) на рахитичните лавови само 15.000 (за двата 
автори)? Заради рахитичните нозе и големите глави? Не, зашто шутрацине во 
Општина Центар немале појма какви ќе бидат лавовите! А оној „стручњакон― кој не‘ 
усреќи со лавовите-трансформери истите ги направил со само двајца помошници, 
за по 500 евра месечно секој! Штедлив тип, или подобар „стручњак― од другите? А 
земал хонорар од „само― 12.000 евра, но затоа наплатил убави 10.000 евра за 
„тековни трошоци― (веројатно: јадење, пиење, спиење, кафе, сокче, можеби кино и 
други матракуки без коишто лавовите не би биле тоа што се)! 
А „стручњаков― (и не само тој туку и „стручњаците― во Општина Центар, па и нивните 
„стручни― советници кои ги кријат како змија нозе) заборавил и дека направил 
речиси 18 метри квадратни помалку релјеф од предложеното, и неоправдано 
инкасирал едно чудо пари плус! Тоа се констатира и во Вториот извештај на 
Општина Центар (автори Слаѓана Тасева и Драган Малиновски), каде дословно се 
вели: „Во пресметката на авторот Константин Јанев, покрај двата лава, тој требало 
да изработи и 34 квадратни метри релјефи, но од записникот за примопредавање 
произлегува дека изработил за 5,92 квадратни метри помала површина. Но, оваа 
сума не е и конечната штета по буџетот на општината, бидејќи во тендерската 
документација за леењето на релјефите на четирите лава предвидена е вкупна 
површина од 74 квадратни метри, а излиени се 17,84 квадратни метри помалку. 
Вкупната штета за општината, само по основа на овие релјефи изнесува 151.560 
евра― (sic!). Белки и ова ќе го има предвид Специјалното јавно обвинителство? 
 
Оттука, повторно, не треба многу знаење и умешност да се видат сите „дупки― во 
пресметките што така великодушно им биле прифаќани на „уметниците―. Треба 
малку логика и здрав разум. Такво нешто немало во Општина Центар во времето на 
Аларова и Тодоровиќ, иако обајцата важеа за големи бизнисмени. Но, веројатно 
нивните бизниси не ги терале на истиот начин како работите во Општината? Или 
сите мислеле дека лажното време на македонската преродба ќе трае 101 година? 
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Наместо утеха 
 
Ако случајно – не дај боже, ама сепак – ви текне да конкурирате со проект во 
Министерството за (не)култура, тоа неписмените бирократи кои дури не го знаат ни 
точното значење на поимот проект ќе ви бараат секакви документи: дали имате 
пред-договор со уметникот, па после договор, дали имате согласност од 
институциите, извод од регистрацијата и еден куп потврди (ако конкурирате преку 
невладина организација), каква боја на очи имате и кој број чевли носите ... Ама на 
„уметницине― од „Скопје 2014― не им барале ништо! Само парче хартија, може и 
тоалетна, и еден куп произволности – колку повеќе толку подобро – за изнајмување 
на простор (без пред-договор или договор, или ориентациони пазарни цени), за 
помошна работна рака (без имиња и без договори), за набавка на алат (без 
фактури, се разбира), ќе ве честат и јадење и пиење со месеци на нивна сметка итн. 
Што ти значело да си „уметник― во Македонија. И после пак ќе се жалат! Додуша, 
овие не се жалат, барем засега, се нафатираа – толку бива! Сега основна грижа им 
е како да го ескивираат СЈО и да фатат брз приклучок со следните власти. 
Министерката за (не)култура пак ќе ви бара секакви потврди, дури и за 
неосудуваност, ама нема да и‘ текне да си ги погледне законите што ги носела, па 
да види дека незаконски спроведува некакви (п)откупи за музејските институции, 
дека полицијата апси луѓе само затоа што таа и нејзинион „стручен― пајташ од 
Управата за заштита на културното наследство не се ги почитуваат прописите за 
обележување на новонастанатото „културно наследство―, и др. Односно, изгледа, и 
ним таа перверзија им изгледала толку будалеста и неверојатна па скроз и 
заборавиле на такво нешто? Или – не?! 
 
Од друга страна, со месеци наназад, ако ги следите режимскине медиуми, 
вклучувајќи ги и шапшалине од новата „ТВ Нова―, најголем проблем во државава се 
хонорарите на омилените им „соросоиди―, а сега и примињата на обвинителките во 
Специјалното јавно обвинителство, па (се‘ уште „непробиените―) хонорари на 
ангажираните експерти и слични минорни теми, но затоа ни збор за разнесените 
милијарди (евра) по разноразни острови и островчиња, или овие милионски износи 
делени „шаком и капом― на секакви будалетинки кои некој ги прогласил за уметници 
– е тоа не ги интересира! Како да сето тоа се случува(ло) во некоја друга земја, или 
не баре бандана трошеше свои пари за сиве идиотлуци? И иако луѓе се потрудиле 
(пред се‘ БИРН) да им ги соберат, средат и сервираат „на тацна― податоците, овие 
ни да трепнат. Едноставно, тој вид гала криминал не ги интересира! 
Не дека и оние неколку т.н. неутрални се поарни, И тие не умеат да читаат ништо 
освен – политиканство. И со саати да дебатираат на една те иста тема, со едни те 
исти „експерти―, балансирано, се разбира, секоја вечер повторно и повторно 
преоткривајќи ја топлата вода. Оној во „Топ тема― три пати го имаше т.н. гувернер, 
но за потенцијалниот фалсификат на новите пари не успеа да врзе ни почеток ни 
крај. Го убедија дури дека и Вилма била некаков експерт за уметност!? Како 
впрочем и сите оние што се плеткаа околу „Скопје 2014―? А сега, ете, се префрли и 
на чиста естетика апропо кичерајон во вмровскиот мавзолеј! 
Затоа, веројатно, со такво „компетентно― новинарство, нештата ни се движат според 
онаа бољшевичката „чекор напред, два чекори назад―, иако и она напред кај нас е 
некако сомнително. Ние нонстоп се движиме – назад. И ќе ни треба уште којзнае 
колку време нештата да се расчистат! А некој, веројатно пак од редовите на малкуте 
сериозни новинари, ќе мора еден ден да седне и да стокми неколку сериозни 
страници за „местото, улогата и придонесот― на еснафот во подемот на 
тоталитаризмот во Македонија.  
 
Дилемите, сомнежите – основани, секако – споредбите и сите други проучувања во 
овој „културолошки― грабеж самобендисано наречен „Скопје 2014― може да се 
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развлекуват до недоглед, а повторно ќе бидат само врв на брегот од мраз што 
полека ќе мора да се растопува. Преку постапки (веќе отворени, но и нови), 
проверки, распити ... што ќе ја откријат целата вистина за оваа „идентитетска― 
превара со историски размери. Да имаме неколкумина умни млади историчари на 
уметност и правници, можат кариери да изградат на оваа тема! 
Но „кариери― и ќе се уриваат, како што впрочем и видовме, и гледаме. Од славнион 
„археолог― кој одвај глава извлече со куќен притвор, а и тој богами седел по сите 
оние лоповски одбори што аминувале едно вакво пљачкосување, па маалскион 
филозоф и неговите „стручни― славопојки за ѓубрево со монументални димензии, па 
булументана полуписмени „историчари― кои, демек, му даваа „научен― бекграунд на 
лудачкиов проект  итн. И уште редици соучесници кои се офајдиле на еден или на 
друг начин, а мислат дека тој тип на бандитизам е малтене општествено полезна 
работа? А „уметниците―, богами, во некое сериозно општество повеќе не би добиле 
пристап до јавни пари додека се живи! Зашто, ем вака да го нагрдиш градот, ем да 
инкасираш речиси како Микеланѓело – е тоа навистина го има само кај нас! 
И не би ме зачудило сите да ја верглаат – дома, пред децата, но и надвор, пред 
пријателите – последнава чувена „мудрост― изречена токму од претседателот на 
ДЛУМ (кој толку години ја премолча целава пљачка!) за топката наместена на 
пеналтикот? Каков шапшал! Што пак исто, само во малку пософистицирана форма, 
ни го прикажува најновиот испрдок на „писателон― дека човек „Не мора да одбере 
толпа. И притоа, да не стравува дека со тоа прави грев, затоа што наводно не го 
одбрал ДОБРОТО. Зашто доброто не е ЦЕЛОСНО ни во ‘А‘, ни во ‘-А‘. Еднакво е 
распределено насекаде―40 (sic!). Иако, во оваа македонска „толпа― е вклучен повеќе 
од половина град, па и цела држава, и никако не станува збор за доброто или 
лошото туку за криминал, корупција, злосторство, тоталитаризам, фашизам, 
бандитизам ...! Или и тоа е еднакво „распределено насекаде―? Или пак служи само 
за утеха на таквите како него? И нели така слично си мислат и соучеснициве во 
криминалот од 600 милиони евра: па ако не бевме ние, ќе беа некои други; па и 
оние пред нас правеа исто, само на поинаков начин ...? А нели е тоа утехата и на 
сите други криминалци, убијци, фашисти, неранимајковци ... во светот?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
40

 Венко Андоновски, Сема и сома, Нова Македонија, 6 јуни 2016  
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ШТО Е „ШАРЕНАТА РЕВОЛУЦИЈА“? 
 

 
 
Не знам дали некој може во овој миг да предвиди како понатаму ќе се одвива / 
развива т.н. „Шарена револуција―. Тоа можеби (се‘ уште) не го знаат ни нејзините 
„водачи― – не случајно ги ставам наводниците кај овој збор – уште помалку 
учесниците, кои одамна се бројат со десетици илјади, но во однос на носењето 
некакви сериозни одлуки се сепак малцинство. Еднакво не можеме да ги 
предвидуваме одгласите што таа ќе ги добива во блиската или подалечната иднина, 
па и во историјата.  
Можеби ни е полесно да предвидиме како сигурно нема да биде „читана― во таа 
блиска или подалечна иднина. Таа сигурно нема да биде читана на начинот на кој 
што неколкумина циници, памфлетисти и поклоници на криминалната банда на 
власт упорно настојуваат да ја прикажат. Не може едно масовно „движење― (условно 
речено, додека не дојдам до посоодветен термин) што трае цели триесеттина дена 
и ангажира десетици илјади луѓе низ целата држава да биде заробено во 
малоумните флоскули на неколцина платеници. Но за тоа малку подоцна. Напротив, 
историјата ќе мора многу пообјективно да го проценува ова што денес се случува на 
македонските улици. Ќе мора да ги земе предвид сите аспекти, дури и лошите, ако 
ги има, и ќе го даде објективниот суд. Тој суд нема да смее да се базира на 
резултатите – или само на резултатите – зашто нештата не се ценат само според 
тоа. (Колку за потстување: Илинденското востание како еден од најсветлите датуми 
во македонската историја не може баш да се пофали со сјаен краен резултат, 
нели?). Иако, ако сакаме да бидеме реални, досегашните јавни барања  на 
„Шарената револуција― се безмалу сто проценти остварени! Така што ни тука не 
може да се импутираат којзнае какви забелешки.  
 
Затоа, повторно, она што денес можеме, и мораме, да го направиме е да ги 
согледаме сите аспекти на ова – што? Односно, веќе тука „запнуваме― зашто не 
знаеме како да го дефинираме „ова― што се случува(ше) низ македонските улици. 
Оттука, повторно: што е „ова―, што е оваа „Шарена револуција―? Едноставна 
реакција на нешто (лоши политики, криминал, корупција, сиромаштија ...)? Делумно 
да, но реакциите, особено од ваков лепезно широк тип, траат ден-два, и толку. 
Граѓански протест? Можеби, но, (не само) во почетокот, и политичката опозиција 
имаше значајна улога и влијание. Значи, граѓанскиот профил можеби е доминантен, 
но не е целосен! Политичко движење? Делумно да, но никако само тоа. Најголем 
број од учесниците се политички неопределени. И не сакаат (политички) да се 
определуваат. Револуција (па нека е и шарена)? Има такви елементи, но 
револуциите се сепак нешто друго, а најчесто се и крвави. (Во оваа „револуција― 
само бојата потсетуваше на вистинските револуции). Народно движење? Во голема 
мерка – да, иако со изразени (и) политички, (и) социјални, (и) културни ... барања.  
Или, оваа „Шарена револуција― е сето тоа, и уште многу друго? Тоа, можеби, би 
било најприфатливо толкување, но повторно – ако треба со еден-два збора тоа 
„нешто― да се дефинира, како би го дефинирале? Можеби до сега имало вакви 
обиди, особено од социолошки карактер, што пак јас не сум ги видел. Но сеедно, јас 
не ја гледам оваа „Шарена револуција― исклучиво ниту како социолошки настан, или 
само политички, или само граѓански ... Односно, веројатно, секој од своја гледна 
точка или од точката на личната прифесија и квалификации, ги бара реперите, 
познати или помалку познати, во обидот да (си) ги објасни нештата што се 
случуваат околу нас. 
 
Но, како и да ја проценуваме, оваа „Шарена револуција―, или како ли ќе ја викаме 
понатаму – иако не гледам дека нешто му фали и на овој назив – веќе се запишува 
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во македонската историја како несекојдневен феномен, досега апсолутно непознат 
кај нас. Јасно е дека е неблагодарно да се коментира или квалификува се‘ уште не 
завршен процес. Сепак, обидот не е зло, дури и да е преуранет. 
Но, да не останат некои нешта необјаснети. Пред се‘ друго, само два три збора за 
онаа групичка „луѓе во наводници― – јас така ги квалификувам – кои бранејќи ја 
личната срамота и врски со криминалниов режим, плукаат по борбата на 
сопствениот народ. Без оглед каква е таа борба, а ове е‘ борба, па нека е и 
„шарена―. Тука секако мислам на оние неколкумина кловнови кои секојдневно ги 
полнат режимските страници и екрани со одбранбени тиради за бандитите и секакви 
„епитети― за демонстрантите. Но тоа се се‘ одамна прочитани „луѓе во наводници―, 
кај кои не останало веќе ништо човечко. Но ним, за жал, им се придружуваат и нови 
но еднакво познати ликови, од типот на памфлетистон кој им подметнува на  
младиве дури и (потенцијален) палеж на книги и библиотеки, или оној „сликарон― кој 
ги споредува со терористите на ИСИС, или најновово сочинение на „писателон― кој 
сака самиот да си ја исчисти совеста убедувајќи не‘ дека злото е секаде („и во ‘А‘ и 
во ‘-А‘―!), а „шарениве― биле – толпа! Кога индивидуа ќе спадне на такви ниски 
гранки, кога ќе се сврти против сопствениот народ, станува нечовек, или „човек во 
наводници―. И, веројатно, историјата и нив ќе ги спомне, на соодветен начин! Како 
што тоа го направила и со многумина други, порано. 
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Историски културен хепенинг 
 
Ако „Шарената револуција― не е политички процес, ако не е (само) граѓански 
протест, ако не е ни (само) народно движење или проста реакција контра  
злосторничкото здружување во рамките на партијата на власт, тогаш најсигурна е 
онаа дефиниција која што би ги опфатила сите овие аспекти одделно, и заедно. Не 
верувам дека можеме туку така само да ја оквалификуваме и како демократски 
процес или како (повторен) процес на демократизација во државава. Ваквите 
процеси ги посматрам како прилично здодевни случувања – политички преговори и 
надмудрувања, институционални активности од секаков вид и слично – какви што 
впрочем имаше и има, но на маргините на „Шарената револуција―.  
Јас сакам да ја видам „Шарената револуција― како нешто повисоко од прост збир на 
наведените нешта, како историски феномен невиден во досегашната македонска 
историја, преседан што одбележува едно време и ќе служи како показ за идните 
генерации. Сакам оваа „Шарена револуција― да ја согледам во нејзината полност, со 
сите пропратни активности што и‘ даваат посебен и специфичен шарм и ја 
профилираат како нешто надполитичко, надграѓанско, наднародно ... А тоа може да 
биде само културен односно уметнички чин, кој што според досегашните пројави 
може да се дефинира како низа на акции и перформанси, обединети во еден голем 
културен хепенинг со историски димензии!     
 
Немам ништо против евентуалните приговори дека „Шарената револуција― ја 
вметнувам во радиусот на моите професионални преференци. Веќе претходно 
нагласив дека, веројатно, секој ја согледува според некоја своја (лична и 
професионална) оптика. Но, мислам дека за ваквиот пристап имам доволно 
аргументи. 
Односно, повторно, мислам дека културата, во нејзината проширена дефиниција, е 
поле на активитети што ги обединуваат, на еден или на друг начин, директно и/или 
индиректно, сите претходно спомнати аспекти. Зашто, што друго е културата ако не 
е и демократска активност, ако не е и политика, социологија, граѓански активизам ... 
морал? Токму културата е оној инклузивен поим што може да ги собере и комотно 
да ги (о)држи заедно сите овие аспекти на човековата активност. Таа, културата, е 
именката за конфигурацијата односно генерализацијата на духот. А што друго беше 
/ е‘ „Шарената револуција―, ако не тоа? Токму културата, според Вилијамс, 
разликува таков опсег на значења, од „развиена состојба на умот―, преку „процесите 
на овој развој― (културни интереси, културни активности), до „средствата на овие 
процеси―41! Токму (и единствено) културата го изразува „целовитиот начин на 
живиот― на еден народ, токму „Шарената револуција― го изрази на најдобар начин 
целовитиот начин на живот и целовиот општествен поредок што го преферира овој 
народ. Токму како што и Ѓанбатиста Вико (1668 – 1744), еден од првите заговорници 
на потенцијалното граѓанско општество, велел дека „светот на граѓанското 
општество бил создаден од луѓето―, па следствено „штом луѓето го создале, можат 
да се надеваат дека ќе го осознаат―.     
Затоа и немам дилеми дека „Шарената револуција― е превасходно културен чин. 
Нејзината инклузивност – мултикултурна, верска, полова, етничка ... - и‘ дава особен 
културен сјај и легитимитет. Ова посебно и заради фактот што повеќето нејзини 
манифестации, дури и секојдневното „здодевно― одење низ градовите, вклучуваа 
разнородни (културни) практики и форми, стари и нови проникнувања, 
трансформации и радикални менувања.  
 
Однапред ќе се согласам со потенцијалните укажувања дека овде, ако навистина 
станува збор за културен чин, а во тоа сум сигурен, тогаш станува збор за 

                                            
41

 Види повеќе кај Рејмонд Вилијамс, Култура, Култура, Скопје, 1996 
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алтернативен културен чин. Се разбира! И токму тоа е мојата поента. Зашто сето 
ова што се случуваше во рамките на „Шарената револуција― е директен продукт на 
алтернативната културна свест, насочена против етаблираната официелна односно 
државна култура (или „култура―, попрецизно). Или, ако сакате, може и обратно: 
ароганцијата, контрапродуктивноста, партизираноста, зачмаеноста, ретроградноста 
на официелната односно државната култура / културна политика се покажа како 
причина / основен двигател, но и мета на алтернативните културни протести кај нас! 
А еднаш започнати, алтернативните културни форми како одговор од ден во ден 
добиваа на масовност, интезитет, разноликост. Едноставно – просто цутеа во сета 
нивна раскош на асфалтот на скопските улици, но и низ целата држава! 
И мислам дека не е спорен алтернативниот карактер на „Шарената револуција―. Во 
него, во тој алтернативен карактер, понатаму се развиваа и се претопуваа различни 
(не само) културни аспекти, почнувајќи од идеолошките, социолошките, естетските  
и слично, а за што, делумно, ќе стане збор подоцна. Но, мислам дека најмалку е 
спорен идеолошкиот аспект или, ако сакате, спротивставеноста на разбирањата на 
културата, или „културата―, на различни општествени групи и нивните концепти, во 
случајов на владеачката структура како потенцијална (или во формирање) 
„општествена група― и нивните практики и - сите останати! Зашто, сето ова што ни 
се случуваше во изминативе десетина години не беше само и единствено 
политички, економски и социјален крах на државата. Или, ако сакате, тоа беше 
најмалку тоа, туку пред се‘ станува збор за комплетна, тотална културна катастрофа 
на државата и народот во неа! И токму затоа, мислам, „Шарената револуција―, 
чувствувајќи го тоа токму така, реагираше на соодветен, културен начин! Во 
алтернативна форма, се разбира, зашто се‘ друго би било депласирано и во крајна 
линија недолично. 
     
 
Протестот како морален чин 
 
Алтернативниот пристап на „Шарената револуција― е нешто без кое што таа не ќе 
беше тоа што е‘, не ќе се одржеше толку долго, ниту пак ќе ги имаше тие ефекти. 
Зашто, протестот, како и кој и да е‘ друг протест, можеше да започне, и да заврши 
на вообичаените за такви прилики начини – со собирање, марш низ улиците, говори 
(ред опозиција, ред граѓански здруженија), и после два часа сите мирно дома. Сме 
се изнегладале едно чудо такви. Таквиот традиционален (граѓански / партиски?) 
пристап ќе ја уништеше „Шарената револуција― за три дена и ќе ја сведеше на 
вообичаената форма на протестот како издуван балон. Впрочем, и без намера да 
давам оценки за придобивките односно резултатите или да им го минимизирам 
значењето, но оној партиски протест од 17 мај 2015 година, иако импозантен по 
бројноста, ги имаше тие стандардни карактеристики, таа традиционална форма. 
„Кампувањето― пак пред Владата беше некакво „освежување― на тој класичен 
концепт, но и тоа се изроди во нешто друго. (За т.н. контра протест и контра камп 
пред Собранието на РМ не вреди ни да се трошат зборови!). 
Напротив, младите од овој културен хепенинг наречен „Шарена револуција― ги 
бараа другите, алтернативните форми на протест, отпор што ќе се разликува и по 
форма и по содржина, што впрочем беше и реализирано, а ќе даде еднакво 
позитивни резултати, што исто така беше постигнато.   
Да се потсетиме како започна и како се развиваше / траеше „Шарената револуција―: 
со масовни протести против еден (во основа) аморален политички чин (масовна 
аболиција на обвинети криминалци од власта) на претседателот на државата; со 
протестни маршеви пред отуѓените / партизираните државни институции; со 
колористички акции контра т.н. „културни― споменици и објектите од проектот „Скопје 
2014―, инаку означени од врхушката на власта како државни симболи; со 
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поединечни и групни акции и перформанси (ликовни / колористички, говорни, 
музички и др.); голем завршен колористички хепенинг на централниот плоштад!  
Со други зборови, „Шарената револуција―, прво, јасно се одреди како морален 
протест, како граѓански хепенинг против еден аморален чин, што е културолошки акт 
по себе. И ова е еден од најбитните аспекти на „Шарената револуција― - 
инсистирањето на таа моралност (политичка, културна, човечка ...) која што оваа 
власт континуирано ја газеше! Впрочем, Алан Капров (1927-2006), таткото на 
хепенингот (или „The Happenings man―, како што го нарекувал Џек Керуак), вели 
дека „Хепенинзите ... се морален чин, хуман став од голема нужност, чиј што 
професионален статус како уметност е помалку критериум отколку нивната 
одреденост како врвна егзистенцијална посветеност―42.     
   
 
 
 

 
 
 
 
 
Понатаму, во сите активности на „Шарената револуција― беа таргетирани 
првенствено т.н. „културни― споменици и објектите од проектот „Скопје 2014―, како 
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 Alan Kaprow, Happenings in the New York Scene (1961),   Art News, May, 1961  
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своевидна реакција на (не само) културните политики (во најшироката смисла) на 
оваа власт, и особено криминалното однесување во рамките на наведениот 
„проект―. Посебно на удар беа неколкуте цели – фонтаната „Воин на коњ―, т.н. 
триумфална „Порта Македонија―, Споменикот на паднатите херои и други – како 
јасен одговор и на сите историски и идентитески небулози октроирани во 
општественото секојдневие. Стерилната (стиропорна) белина на објектите, посебно 
на „Портата Македонија―, на објектот на Владата на РМ, но и фасадите на 
Собранието на РМ и Министерството за правда и Министерството за култура како 
институции-симболи на лошите политики, беа согледани како атрактивна 
подготвена подлога – „сликарско платно― за изразување на насобраниот општествен 
гнев.          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Веќе тука „Шарената револуција― се одреди и како „нешто друго―, односно како 
алтернативен продолжен хепенинг со елементи на ликовен перформанс, уличен, 
театар, боди арт итн., тоест истакнувајќи некои акцентирано уметнички содржини 
кои што низ деновите добиваа на интензитет и значење. Сето тоа придонесе овој 



 

137 

 

„протест― да се самодефинира како алтернативен културен и (групен) творечки чин 
во којшто, сепак, се задржа суштинската цел: „протестот― недвосмислено да го  
изрази револтот против аморалноста на носителите на власта, да се дистанцира од 
нејзините вкупни политики, а особено да се диференцира од „културните политики― 
што доведоа до реализацијата на монструозното „Скопје 2014―! 
Иако во една прилика дел од водечките млади во „Шарената револуција― го 
спомнуваат и поимот авангарда односно „авангарден глас на граѓаните―, јас тука би 
бил повнимателен. Авангардите се сепак нешто друго. Но, не се сомневам дека 
„Шарената револуција― е историски алтернативен културен хепенинг што води битка 
„внатре во умовите на луѓето―, што ќе рече дека „она што го прави „Шарената 
револуција― е освестување, менување на целосната матрица на размислување, 
ослободување најпрвин на затворот во нивните глави, а потоа да сфатат дека 
можеме да ја вратиме слободата―43. Зашто, впрочем, алтернативната култура е 
токму тоа – спротивност на званичната или меинстрим култура, понуда на нов 
поглед и концепт контра хегемонијата на партизираната (македонска) култура, 
(„улична―) борба против институциите ... Централниот систем на сите актуелни 
практики, значења и вредности кај нас се покажа ретрограден, партизиран, 
закоравен, штетен и корумпиран. Особено самонаречениот проект „Скопје 2014― 
беше најригидно импостиран од властелинската врхушка, дури директно од самиот 
тогашен премиер, без елементарни процедури, консултации, постапки. Одговорот 
на таквото однесување е – „Шарената револуција―! 
 
 
 
 

 
 

                                            
43

 И.К., Интервју со „Шарените―: Симболите на режимот ги претворивме во 
симболи на будење на граѓаните, Стандард.мк, 10 јуни 2016  
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Уште малку за моралот 
 
Повеќето дефиниции велат (отприлика) дека моралот е посебен систем на 
вредности и принципи на однесувањето, на разликувањето на доброто од лошото, 
разбрани во најшироката смисла на зборот. Вредносниот код наречен морал му 
помага на човекот да го направи вистинскиот избор односно да ги канализира 
сопствените активности согласно овие (општоприфатени) принципи. 
Таканаречениот морален универзализам (или морален објективизам) – спротивен 
на моралниот нихилизам или моралниот релативизам – смета дека одделни 
морални вредности се универзално применливи на сите луѓе, независно од расата, 
верата, полот, сексуалната ориентациција итн. Можеби „најпростите― примери се „не 
лажи― и „не кради―, како универзални морални вредности.  
Зошто ги спомнувам токму овие две? Затоа што тие се ‘рбетот на „Шарената 
револуција―, почетната и крајната точка на сите активности во нејзините рамки во 
изминативе два месеци. Затоа што тие се – но не само тие – иницијалната каписла 
што ги предизвика овие случувања во Македонија, без оглед што неколкумина 
дежурни лајачи се обидуваат сето тоа да го сведат на маргинални (и смешни) 
причини. Па дури и на „бунт на богатите― (каков апсурд од страна на партискиот врв 
за кој што велат дека инкасирал повеќе од пет милијарди долари!) против 
сиромавите! „Шарената револуција дефинитивно беше морален одговор на 
неморалното однесување на власта, „одговорен одговор― (Чомски) на сите лаги, 
манипулации и кражби на властелинската врхушка. 
 
Каков беше одговорот на македонската култура и уметност на ова десетгодишно 
дивеење на власта во сите општествени сегменти, а особено на планот на 
културата и уметноста? Никаков, или речиси никаков. Иако многумина се згрозуваат 
од поврзувањето на уметноста со моралот, сепак стои прашањето: има ли 
современата уметност (и култура) некаква „обврска― кон секојдневието во коешто се 
одвива? Има ли „обврска― (па нека е и во наводници!) да одговори на предизвиците 
на своето време? А имаа ли македонската култура и уметност поголем предизвик од 
општествената катастрофа што им се случуваше пред самите очи? И што 
направија? Повторно – ништо! Повеќе за ова пишував во текстот Уметноста на 
нашето време (март 2016), спомнувајќи ги и „полу-писателите― и „лакеите―44 
(Вангелов), но и изјавата на Димковска дека македонскиот писател „Го убија 
погрешните (културни) политики, го убија мегаломанските проекти на 
Министерството за култура, го убија клановските поделби на политичка основа, го 
уби стравот дека ќе изгуби нешто што и нема ако крене глас, ако заземе став, ако 
побара поголем простор за дишење, ако посака слобода―, односно дека „Секој 
автор, секој уметник живее во некое време, реално или имагинарно и во таа 
временска рамка, втемелена во еден или повеќе простори, секој уметник пројавува 
или би требало да има став кон светот во којшто живее―45. И напишав дека „... 
нашиве уметници како да не ги допираат ни светските проблеми ниту пак локалните 
идиотштини. Не ги тангираат дури ни ‘каријатидине‘ среде центарот на градот. Или – 
ги допираат ама не смеат да реагираат? Ако е така, тогаш уште полошо, но тоа е 
веќе ‘вечната тема‘ за немиот македонски уметник. Цели десет години гледаме 
(речиси) ѓубре низ македонските галерии, кое што и уметниците и институциите ни 
го продаваат како уметност. Наводна безвременска ‘уметност‘, очаен 
ларпурлартизам (иако и тоа за нив е комплимент), јад и беда што никој не го 
разбира и никому не служат. Освен на Министерството за (не)култура и нивната 
евиденција за ‘големиот број‘ изложби низ земјава―. 
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 Атанас Вангелов, Полу-писателите, Плусинфо, 27 февруари 2016  
45

 Биљана Илиќ, Македонскиот писател го уби стравот да заземе став, (интервју 
со Лидија Димковска), Плусинфо, 19.02.2016 
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Оттука, „Шарената револуција― може да се посматра, прво, како тој неопходен 
морален коректив на македонската општествена стварност (вклучувајќи ги тука и 
културата и уметноста), а потоа и како своевиден „творечки― (наводниците ќе ги 
објаснам во друга прилика) одговор на предизвиците на совремието! 
Веќе спомнатиот Капров вели дека отсекогаш му се чинело дека Американската 
креативна енергија се полни само во услови на криза. Можеби тоа е случајот и со 
Македонија? Можеби оваа криза ќе ја поттикне, ќе ја „наполни― (и моралната страна 
на) креативната енергија и на македонскиот уметник? 
 
Еден „одговор― на ова прашање дојде преку уметникот Сашо Станојковиќ, кој 
неодамна поднесе предлог-барање до Управата за заштита на културното 
наследство за препознавање, зачувување и итно прогласување за културно 
наследство на колоритната интервенција врз спомениците и објектите од проектот 
„Скопје 2014― направени од страна на „Шарената револуција―. „Со предлог-
барањето иницирав заштита на колективните партиципативни интервенции кои со 
стохастичен, но препознатлив ликовен јазик и со учество на многу субјекти при 
изведбата за прв пат овозможија директно демократска партиципација на граѓаните 
во институционалната критика на државната културна политика. Посебна вредност 
на проектот е ангажираноста за општествени промени што предизвика будење на 
граѓанската свест за подеднакво право на градот и за солидарност меѓу 
припадниците на различните етнички заедници, партии и интересни групи. Оттаму 
произлезе и итноста на мојата иницијатива―, вели Станојковиќ. 

Се разбира дека Станојковиќ не е наивен да помисли дека полуписменине партиски 
солдати во Управата за заштита на културното наследство, на чело со директорот 
им (проф. и д-р, sic!), веднаш ќе се впрегнат во работа и исполнување на неговото 
барање. Ниту пак тоа некој го очекува од нив, такви какви што се. И овој гест на 
Станојковиќ може да се гледа како партиципативен сегмент во колективниот 
творечки хепенинг, како глас на морално учество на уметникот во современите 
политички и културни збиднувања! Зашто, културата и моралот, уметноста и 
моралот, се само навидум автономни светови без конкретни врски и односи, без 
директна и / или индиректна субординација. Или, ако сакате, може дури и да се 
прифати тезата за македонскиот уметник како целосно независен од моралниот 
аспект или што и да е‘ од секојдневнието што го опкружува. Само кога не би бил 
толку неморално зависен од политикантството и корупцијата на власта! 
 
 
Газ(д)олики уметници 
 
Не без голема доза на гадење, ама не е ред да не ги спомнам и „одгласите― што 
доаѓаат токму од (не)македонската култура и уметност за феноменот на „Шарената 
револуција―, особено апропо некои нивни акции, на пример обидот, за жал 
неуспешен, да се кутне оној осовремен Брекеров наци Übermensch карши 
Собранието на РМ, а којшто во слободно време го глуми Прометеј. Мојот омилен 
лик од македонското уметничко подземје, оној такозвани Сарајлија, инаку работливо 
посвојче на криминалнава банда на власт, ги гледа „шарените― како „... феномен 
што може да се нарече со името неоварваризам или џихадизам―46. Сосема 
неоригинално, што воопшто не му доликува, зашто со слични гнасни придавки веќе 
ги крстеше и неговиот постар колега Манев! А за да го засили ефектот на кажаното, 
шутраков овој чин го споредува со Херострат и Артемидиниот храм, па со Сталин, 
Пол Пот и слични, заборавајќи го – случајно или намерно – омилениот му каплар од 
минхенските пивници. А младиве, гледам, се фрлија во жал и јад зашто, ете, и 
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 Дарко Јаневски, Шарен феномен кој може да се крсти само како неоварваризам 
или џихадизам, Дневник, 22.06. 2016   
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Сарајлија крена глас против овој „политички идиотизам―. Но, нормално, не 
пропушти, како впрочем и неговиот главен газда, да упати по некоја закана дека „... 
во прашање е ден кога народот ќе излезе од политичката контрола ... и ќе влезе во 
масовен контраудар ...―. Каков газ(д)олик лудак!  
Уште поинспириран е токму полуписменион автор на Споменикот на паднатите 
херои, кој не знаеше дури ни соодветно да го напише единствениот збор на истиот, 
а божем ќе слави херои. И тој, нормално, мораше да ги пофали сегашниве газди 
дека „оваа власт докажа дека никогаш ништо не срушила, туку сака да гради―47 (sic!). 
Фактот што стиропорот на лудиот архитект го голтна ремек делото на архитектот 
Муличковски, и уште редица други низ центарот на Скопје, за оваа будала не значи 
ништо. Тие – граделе! Со стиропор и со мермер што не е мермер ама личи на 
мермер!!! Се разбира дека после толкугодишно плачење што никој не го игра, сега 
мора да се оддолжува токму на најнеписмената и највандалската (не)македонска 
власт што го прибра и го опари. Инаку, може ќе му ги земат стоте илјадарчиња?! Но, 
и тоа се судбини, нели, потчинувачки, и „уметнички―? 
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 Бранко Ѓорѓевски, „Прометеј― го уриваат вандали зад кои стојат тројца 
идеолози, Дневник, 22.06.2016  
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Во нормална ситуација, вакви плачипи*и не би заслужиле ни минутка внимание 
зашто сиот нивен морал, достоинство, професионална етика ... се одамна заминати 
на коруптивните крилја на оваа бандитска врхушка која што, ете, продолжуваат 
сесрдно да ја бранат како во Хитлеровите последни денови. Не би заслужувале ни 
минутка кога не би се впуштале, по којзнае кој пат, во гнасни лаги за 
добронамерноста на криминалциве кои упропастија цела држава, во манипулации 
за „учеството на сите наши познати професори, уметници ...― во катаклизмата 
наречена „Скопје 2014― итн., а згора на тоа и во сосема контрадикторни, паушални и 
очебијно нарачани шустерски квалификации за „Шарената револуција―. И токму тоа 
е оној македонски уметнички / културен синдром на идиоти кои цел живот или 
молчат или гласноговорникуваат за и во името на власта, која и да е‘! За пари. Ја 
потврдуваат онаа нивна – нема да кажам „наша― зашто не се гледам како дел од 
тоа, а не ги гледам таму ни учесниците во „Шарената револуција― – историски 
докажана гнасна лукративна страна образот да се врти само накај богатиот.  
Впрочем, да беше се‘ така како што минхаунизираат двајцава, да имаше навистина 
„Шарената револуција― какви и да се деструктивни аспирации, нивните возљубени 
бронзено – стиропорни грдотии одамнаа ќе се валкаа во правот на скопските улици. 
Зашто, на десетици илјади млади луѓе тоа не би им претставувало голем напор. 
Напротив, праведниот гнев на овие луѓе е насочен кон „естетизација― на грдото, кон 
бесправно наметнатото, кон узурпираниот простор и извалканиот вкус. Згора на се‘, 
како што потенцира Ана Чупеска, инаку предавач по предметите Современи 
политички системи и Политичка социологија на Правниот факултет „Јустинијан 
Први― во Скопје, „Во нашиот случај, правото на отпор не е насочено само против 
нелегитимната власт, туку и против нелегална власт – зашто, како што сфативме од 
бомбите - изборите во Македонија биле украдени, што значи дека легалитетот на 
власта е доведен во прашање, а не легитимитетот! Ова е огромна разлика! Во таа 
смисла, правото на отпор дури може да се преобрази и во граѓанска непослушност, 
а ова наместо да се смета за илегален акт – треба да се третира како процедурално 
барање за инклузивност за ситуации кога има радикална неправда. Значи, никако не 
смее балоните и останатите играчки, или шарањето, да се подведат под терминот 
оружје или да се пренемагаат со терминот - вандализам. Ниту пак смее да се 
повикуваат на информативни разговори учесниците, т.е. да им се поднесуваат 
кривични пријави. Ве молам – кој овде е илегален ?― 48.  
Кога оние двајца шутраци малку би си ги чукнале главите би виделе дека „Шарената 
револуција― е и легитимна борба против кичот и шундот во нивниот град, против 
нелегитимната импостирана од лудаци „уметност―, културен чин невиден во 
досегашната македонска историја! Дури и по цена да им ги земат со лаги 
заработените сребреници. 
 
 
Почетоци 
 
Мината година, некаде во јуни месец или така нешто, во Театарот на спрдачината 
(некои сакат да го викаат Театар на комедијата, не знам зошто?) се случи еден 
перформанс на групата „Протестирам― – значи истата група што се појавува и на 
сцената на „Шарената револуција― – за којшто тогаш напишав дека „допрва ќе се 
анализира и проблематизира―. Мислев, не само заради негативните одгласи во 
режимските медиуми и нивните надворешни лајачи, дека перформансот беше 
недоволно разбран. Бев во право, затоа што сега го гледаме во поинаква светлина, 
или барем треба така да го гледаме, зашто претставуваше увертира на денешните 
случувања водени од, очигледно, исти или приближно исти млади луѓе. И тогаш 
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 Искра Манојлоска, Боењето на лажните фасади е уметнички пркос против 
неправдата, (разговор со Ана Чупеска), ОКНО, 15.06.2016     
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„јавноста― се крена, од уреднички до писатели, пцуејќи по младите и бранејќи ја онаа 
глупицана која, еве деновиве, повикуваше на користење на гумени куршуми против 
учесниците во „Шарената револуција―!  
Уредничката најбезобразно се прашуваше „како сега да му објасниме на светот ... 
дека во Македонија имаше обид да се прекине претстава ...― 49, додека пак истиот 
оној писател кој „Шарената револуција― ја гледа како толпа, тогаш хистеризираше:  
„Скандалот може да се прогласи за глупост на деценијата. Не е спорно дека 
многумина чувствуваат револт кон политичката гарнитура на власт, но вакво 
сквернавење на уметнички чин можат да направат само луѓе што не ја сакаат 
уметноста, кај кои политичкото е посилно од естетското ...― 50! Згора на тоа, прогласи 
и дека овде станувало збор „за флагратен тоталитаризам―51! Затоа, денес, 
„шарениве― за него се ништо повеќе од – толпа. А Театарот на спрдачината е – 
уметност! 
Но, бидејќи веќе го спомнав перформансот на „Протестирам―, треба да се забележи 
(повторно) тогашната нивна објава: „Со ова сакаме да искажеме револт кон 
партизираноста на уметноста и културата во Македонија за сè она што се 
случуваше изминатиов период. Како што знаете, голем број уметници не можат да 
најдат работа во театрите поради нивната политичка и партиска неподобност или 
каква било друга афилијација, доколку не се согласно политиките на извршената 
власт. Во тој поглед со овој протест сакаме да укажеме да се ослободи уметноста 
од канџите на партиските притисоци и сериозно да се сфати културата и уметноста 
како водечка сила во едно општество, за негова целосна ревитализација―. Ова, за 
„писателот―, било тоталитаризам. Како и да е‘, мислам дека вака појасно се читаат и 
сегашните заложби на „Шарената револуција― и тогашните почетоци / амбиции на 
„Протестирам―! 
 
Вториот битен миг за подобро разбирање на „Шарената револуција― секако се 
минатогодишните студентски (и професорски) демострации. Тие како да беа 
втората етапа на денешната „Шарена револуција―, некакво испитување на силите и 
можностите до каде да се оди. И тогаш пишував дека многумина од генерациите на 
‘68та посакуваа токму лани да бидат (повторно) студенти и да ги делат улиците со 
овие македонски студентски генерации.  
Овие студентски демострации ги развиорија паролите од типот: „Кој ќе ве тестира 
вас?―, „И од образованието сакате да направите споменик?―, „Професори искажете 
став―, „Студентот има должност да го заштити факултетот од Владата―, 
„Образование а не дресирање―, „СТОП за лошите реформи―, „Не ви го даваме утре―, 
„Лесно ви е вас, никогаш не сте студирале―, „Менувам индекс за амерички пасош― ... 
И тоа беа пароли што речито – некогаш сатирично но најчесто директно – ги 
коментираа актуелните состојби не само во образованието, туку во сите сфери на 
живеењето. И искажуваа став, и барања.   
Она што беше очигледно е фактот дека и паролите и транспарентите односно 
целата визуелизација на македонските студентски протести 2014/15 имаше некаква 
„самоправска― страна - по принципот „направи сам― - и немаше речиси никакви 
естетски амбиции. Студентите тогаш како да немаа помош од „уметничка рака―, а 
можеби сметале и дека не им е потребна? Денес, очигледно, е поинаку, бидејќи 
еден од акцентите е токму естетизацијата на протестот! Инаку, споредувајќи ги во 
сферата на естетското студентските протести во Париз во 1968та и нашиве 
(задоцнети безмалу цели 50 години!), париските студенти излегоа на улиците со 
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 Лилјана Грџо Дамовска, Кој се обиде да го замолкне театарот?, Дневник, 
07.06.2015  

50
 Венко Андоновски, Неподобен театар, Нова Македонија, 08.06.2015  
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 За ова види повеќе во неколкуте текстови насловени Ние веќе немаме што да му 

понудиме на светот, https://teodosievskiumetnost.wordpress.com/2015/06/     
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реченицата „Уметничките академии се затворени, но револуционерната уметност е 
родена―! Нашите студенти лани тоа не можеа да го кажат, но денес секако можат. 
И, бидејќи ги спомнувам со ред неодамнешните претходници на денешнава 
„Шарена револуција―, не можат да го одминам и професорскиот протест (пленум), 
којшто се солидаризираше со македонските студенти. Една сериозна и не така мала 
група компетентни професори покажа дека сакаат и умеат да застанат на 
вистинската страна. Зашто за професорите и нема друга страна освен студентите. 
Тоа е единствената можна и логична спрега, нивните цели и идеали никогаш не 
(смее да) се различни. Тие се различни само за онаа моронска група штребери, 
оние глувчиња штрајкбрехери кои цврсто стојат на браникот на власта. И не мрдаат 
ни педа. Но тоа се такви типови, такви профили на луѓе. Такви биле и како деца, и 
како „студенти―. За нив силата е моќ, не знаењето. Којзнае какви се‘ комплекси 
наместо книги влечкаат во торбите. Ним не им ни требаат студенти, им требаат 
министри да ги тапшаат по рамо, да ги предлагаат во управни одбори и комисии, да 
им фрлат по некое ковче и овие живи среќни мавтаат со опавчињата. Ним не им 
требаат студенти зашто немаат ни што да ги научат. Тие не подучуваат, тие држат 
говори. Сега и на радија. Talking heads! Од такви студентите никогаш немале полза. 
Од овие впрочем полза нема никој, освен нивните џебови. И власта, се разбира. Ги 
употребува како крпи, па ги одлага да се исцедат, до следната прилика. Во 
меѓувреме ги распределува низ медиумите и попатно им дава по некоја награда! И 
цела година ништо во нивните глави не се смени!  
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Социјална скулптура 
 
Оттука, мојата теза е дека денешната „Шарена револуција― само се надоврзува на 
протестите започнати од групата „Протестирам―, потоа на студентските и 
професорските протести, целејќи кон денешниов масовен алтернативен хепенинг 
наречен „Шарена револуција―, чие влијание се прошири низ целата држава. Но, 
повторно, она што овие протести ги разликува од другите (студентските и 
професорските) е планираната и потенцираната културна / естетска страна. Тоа, 
секако, е првиот аспект во диференцирањето на овие „протести― од сите други (не 
само) минатата и оваа година. Вториот подеднакво битен аспект е очигледното 
инсистирање на осмислувањето и реализирањето на „уметничноста― на овој 
хепенинг односно на потенцирањето на „творечкиот― чин како дел од протестите.  
Се разбира, намерно го ставам зборот творечки под наводници, не за да свесно ја 
намалам потенцијалната творечка моќ на акциите и перформансите изведувани во 
рамките на овој двомесечен алтернативен хепенинг, туку можеби уште повеќе да ја 
подвлечам оваа значајна нишка. Зашто, верувам, многумина ќе приговорат дека 
тука нема(ло) ништо навистина творечко, креативно, инвентивно. Со што јас, 
нормално, нема да се согласам. Бидејќи под творечки чин не подразбирам, или не 
секогаш се подразбира, само класичен начин на (визеулено) уметничко изразување 
– сликање, цртање, вајање и др. – туку безпоговорно тука ги вклучувам и сите 
алтернативни односно други облици и форми на потенцијална креативност. 
Поточно, токму оние некогаш нови а денес веќе етаблирани форми на 
индивидуално и / или групно творечко изразување познати како акција, перформанс, 
хепенинг, експеримент, концептуала ... итн. Но, за тоа – подоцна! 
 
Мислам дека „Шарената револуција― односно поединците / групите кои ја 
осмислуваат нејзината ритмика и метаморфоза инсистираат на една подеднакво 
„стара― но (се‘ уште) валидна теза (не само) на големиот Бојс дека секој човек е – 
уметник. 
Бојс бара „Уметност што го става човечкото суштество во центарот како креативно 
суштество per se. И затоа кога велам дека ‘секој е уметник‘ – и после тоа, во 
заграда, ‘социјален дизајнер на иднината‘ – јас не велам дека секој е сликар, 
скулптор, архитект ... Повеќе мислам на секоја нова дисциплина, која што јас ја 
нарекувам антрополошки, хуманоцентричен уметнички концепт ...―52. Бојс всушност 
говори расно постмодернистички, говори за надминувањето на модернистичкиот 
концепт на иновативноста во уметноста како примарна движечка сила, говори за 
еден голем транзициски чекор во еволуцијата на разбирањето на уметноста каде 
секој може да биде дел од уметничкиот процес. Тоест – човекот како „креативно 
суштество per se―! А кога ова го говори маестрото на перформансот, мора да му се 
верува!!! 
И токму еден ваков процес-перформанс, смислен баш како од Бојс, се одвива(ше) 
низ улиците на Скопје повеќе од еден месец. Граѓаните на Скопје – без намера да ги 
потценувам и оние во другите градови, особено во Битола53, кои што секако ги 
гледам како чиста Бојсова дефиниција на човекот како уметник – се видоа, се 
доживеаа себеси (и) како креативни суштества, како уметници кои оставаат трага 
врз средината. Нивната самодоверба, самосвест, растеа од ден во ден, акциите / 
перформансите стануваа се‘ поефектни, јасно определени, хуманоцентрирани. 
Идејата дека овде не станува збор само за граѓански или политички протест беше 
јасно профилирана веќе на самиот старт, со првите фрлени балони со боја врз 
омразените кич споменици низ градот и партизираните институции. Потоа веќе 
следуваа сериозно осмислени активности кои вклучуваа разни елементи (акции, 
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 Club 2, ―Kunst und Schwindel‖, 27.01.1983 (https://youtu.be/Mo47lqk_QH0)  
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 Особено акциите „Честито аболиција― (Јанкуловска, Талевски), дистрибуцијата на 
парите со лиот на градоначалникот Талевски итн.   
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пароли, говори, музика ...) што придонесуваа(т) кон целовитоста на уметничноста на 
впечатокот.   
 
Ако пак некој се‘ уште има резерви / дилеми наспрема доминантно културната 
насоченост на овие протести, ќе потсетам на уште една – всушност прва во низата - 
извонредна акција / перформанс на „Протестирам―, (за мене) уште пооригинална и 
поефектна од „протестот― во Театарот на спрдачината: акцијата кога беа (буквално) 
блокирани / пломбирани неколку културни институции во градов, вклучувајќи го и 
Министерството за (не)култура! Иако тој перформанс / акција помина некако, за жал,  
незабележително, тоа сепак беше вовед, но пред се‘ и јасен знак за целите на 
младиве од „Шарената револуција―. 
И бидејќи веќе го спомнав Бојс, тогаш и да завршам со него: неговиот восклик дека 
„Секој е уметник―(Jeder Mensch ein Künstler) не е никаков специјален новитет, но 
никој како него – или пред и после него - не демонстрирал таква неверојатна 
убеденост во таа теза, кај него елаборирана во многу предавања и перформанси. 
Секако дека Бојс, како и младиве од „Шарената револуција―, не мислел да сугерира 
дека баш секој има капацитети да се бави со традиционалните уметнички форми, 
туку дека креативноста може / треба денес да добие поширока апликативност, а со 
тоа и уметноста ќе ги (про)шири своите граници до она што Бојс го нарекувал 
„социјална скулптура―! Без намера пошироко да елаборирам – што во случајов би 
одзело премногу простор – што Бојс подразбирал под овој поим, тој најопшто може 
да се дефинира како свесен акт на обликување на околината (политичкиот систем, 
економијата, општеството во целина) од неред во ред, од хаотична состојба во 
обликувана форма, во структура! Оттука, „социјалната скулптура― се постигнува 
заеднички, сложно и креативно, низ потребата за промена, за ре-форма!  
А што друго е „Шарената револуција― ако не тоа? 
 
 
Разлики 
 
И, без оглед дали некому тоа ќе му изгледа пре-претенциозно, морам да продолжам 
со Бојс како „теориски― најблизок до манифестациите на „Шарената револуција―, 
односно да продолжам со тезата дека токму „Шарената револуција― ги живее 
најсликовитите аспекти на Бојсовите тези за уметноста и општеството, дека кај нас, 
конечно, на дело гледаме исполнување на одделни аспекти на една голема, можеби 
најголема во дваесеттиот век,   културна, уметничка, општествена ... идеја.  
Бојс вели: „Уметност што не може да го обликува општеството и заради тоа не може 
да навлезе во срцето на општествените прашања и на крајот да влијае врз 
прашањето на капиталот, не е уметност― (1985)! За да сето ова не звучи премногу 
апстрактно, треба да се познава (безмалу до детали) Бојсовото дело во еден 
поширок општествен контекст. Особено неговите акции и перформанси, но и 
неговата политичка активност. Помеѓу останатото, тој во 1971 година основа 
„Организација за директна демократија низ референдум―, пропагирајќи ги своите 
(некои велат радикални) идеи низ сите уметнички акции, перформанси, предавања 
и сл. Во истата 1971 година тој лично им дели на минувачите низ улиците на Келн 
платнени торби со отпечатен дијаграм на организацијата, насловен Како може да се 
надмине дикатурата на партиите. (Звучи познато, нели?). Во мај 1972 година 
буквално го чисти Карл Маркс плоштадот во Западен Берлин после Првомајските 
демонстрации, собирајќи го ѓубрето во отпечатени пластични кеси кои подоцна ги 
изложил во една уметничка галерија, каде потоа дебатирал со демонстрантите за 
слободата, демократијата и социјализмот!  
Веќе спомнатата Ана Чупеска, активистка на „Шарената револуција―, вели: „Според 
мене, вистинската уметност е секогаш ангажирана; инаку зошто би постоела ако не 
го преиспитува актуелното и ако не критикува?!―. И понатаму: „... како активна 
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граѓанка, сметам дека боењето не ги уништувa, туку ги разубавува фасадите. 
Фасадите, од СК 2014, имено, се експлицитно експозе за фалсификување на 
историјата. Оттука, нивното разубавување е нужност, а не проблем. Дополнително, 
не би требало да се смета за илегален акт, туку за акт на пркос против неправдата 
предизвикана од симболичното насилство кое проектот СК 2014 го експандира 
токму преку „рефасадирањето‘―! И ова е уште еден соодветен одговор на гнасните 
обвинувања од некои газ(д)олики (не)македонски уметници, некои памфлетисти 
камуфлирани во новопечени историчари и други будали кои на младиве сакаат да 
им прилепат етикета на варвари, џихадисти и слични подметнувања. 
 
Инаку, една кратка реминисценција низ современата македонска ликовна уметност 
би не потсетила дека слични форми – но со различна „содржина― и цел – на 
отклонување од класичното, традиционалното поимање на уметноста / уметничкото 
дело не ни се непознати. Напротив! Седумдесеттите години на минатиот век, на 
пример, беа и кај нас обележени со т.н. „нови појави― во уметноста, вклучувајќи ги 
тука акциите, перформансите, хепенинзите ... со тенденција да ја изведат уметноста 
вон музејските / галериските простори, најчесто на улицата, или во природа. Ако пак 
веќе говориме за „боењето― како една можна манифестација на овие форми, 
уметничкиот двоец Шемов -  Фидановски во тоа време ја обои целата околина на 
Музејот на современата уметност, клупите во градскиот парк, колористички 
интервенираше врз голем дел од огромните камени монолити на Маркови кули кај 
Прилеп ... и никому не му падна на памет да ги прогласи за вандали, џихадисти или 
што ли не друго. Иако, ако добро паметам, Маркови кули и во тоа време 
претставуваа (вистинско) заштитено културно наследство, наспроти сегашниве 
стиропорни грди зданија кои што некои идиоти сакаат да ни ги протурат како наша 
историја! И ако (повторно) добро се сеќавам, овие газ(д)оглави „уметници― кои сега 
креваат врева се доволно возрасни да се сеќаваат и на тоа време, а тогаш не ги 
слушнавме да приговараат?! Особено не оној највозраснион Манев кој на стари 
години изигрува слугинска будала?! Ако ваквите легитимни уметнички форми не 
можеме да му ги објасниме на еден памфлетист како оној кој денски се преоблекува 
во писател и историчар а навечер прима порачки за памфлети од „главниот стожер―, 
ако тоа се шпански села за нашите „гооолеми― писатели кои бранат некакви штапски 
глупици ... барем за македонските уметници тоа не би требало да биде непозната 
територија. Иако ним, изгледа, парите им се попозната материја. Овој тип на 
алтернативни, субверзивни или наречете ги како сакате уметнички акции не се 
непознати ни во поблиското минато. Колешката Билјана Исијанин, (во една 
нејзината исклучително полезна книга), посочува на една кај нас помалку позната 
активност на чешкиот уметник Мартин Зет и неговата серија акции (заедно со 
групата „Елементи―) во Битола во 2000-та година, почнувајќи прво од влегувањето 
во Македонија без патна исправа, потоа „... повеќе уметнички акции кои на крај 
завршија со негов еднодневен престој во затвор―54! Сосема идентично  на 
„судбината― на поединци од „Шарената револуција―, нели, што пак би посочило на 
Македонија како неблагопријатна средина за ваков тип алтернативно / субверзивно 
делување?! 
 
Но, зошто ваквиот тип уметничко дејствување во Македонија во седумдесеттите 
години беше (колку-толку) „прифатливо― од јавноста и од уметничките институции, а 
денес на него се гледа како на насилие, деструкција, „варваризам― и слични епитети 
со кои што беа почестени не само главните актери туку и сите (десетици илјади) 
протестирачи? Разликата е во – целите! 
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 Билјана Исијанин, #Субверзивните уметнички дејствувања – од Ulay до Banksy, 
Центар за современи јавни уметности Елементи, Битола, 2015  
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Уметничкиот „бунт― во седумдесеттите години беше „интерен― бунт, или имплозивен, 
овој денес е екстерен односно експлозивен. Во седумдесеттите години (и) 
македонските уметници ги прифатија тезите за ослободувањето на уметноста од 
диктатот на пазарот и институциите (иако овие нешта кај нас одвај да 
функционираа!), од нејзиниот салонски имиџ и класичните поимања на 
уметничкиото дело. Или, како што вели веќе спомнатата колешка Исијанин, „Оваа 
појава значеше одбивање на системот на вредности кој дотогаш владееше во 
општеството, како и одбивање на старата функција на уметноста, нејзиниот елитен 
статус ...―. Но таа појава, особено во Македонија, се задржа на маргинална критика 
на општеството, ако воопшто и имаше таква цел, а повеќе се бавеше со интерните 
„уметнички― прашања и заради тоа не предизвикуваше посебен отпор кај власта. 
Немаше реална причина! 
„Шарената револуција― е експлозивна појава насочена контра криминалот, 
корупцијата, некултурата, кичот и шундот ... односно тендира незадржливо да 
донесе реални и радикални општествени промени. Затоа на власта и‘ требаат 
репресивните органи на редот за борба против истата односно за задржувањето на 
статус квото и стариот клиентелистички систем на владеење И во уметноста и 
културата, се разбира! 
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Партиципативност 
 
Иако перформансот се смета за релативно нова уметничка форма, Сајмон Голдхол 
и Робин Озборн наоѓаат конкретно присуство на перформансот уште во Атинската 
демократија, на пример кај „тиранот Писистрат и приказната за неговиот подем кон 
власта преку драмата на воведувањето во градот од страна на една монументална 
жена облечена како Атена; или, на пример, Солоновиот перформанс на неговите 
политички и револуционерни поеми во агората;―55 итн. Тоа ќе рече дека 
перформансот имал векови на располагање да ја (до)усовршува 
(ре)презентативната форма, контекстот, интердисциплинарноста ... иако суштината 
како да останала иста, или слична, со сите современи модификации. Но и таа, 
„суштината―, денес веќе добива лепеза на значења, секое потенцирано според 
барањата, разбирањата на одделни уметници кои особено го практицираат 
перформансот како уметнички исказ. Почнувајќи од една Марина Абрамовиќ (која 
многумина ја гледаат како единствен современ наследник на Бојс), која вели дека 
нејзиниот прв перформанс („Ритам 10―, 1973) „претставувал толку силно искуство 
што знаев речиси веднаш дека тоа е единствениот начин на којшто можат 
навистина да допрам до публиката – бидејќи низ него можев да постигнам состојба 
на екстаза―56, преку Гиљермо Гомез-Пена, за кого перформансот е „моја стратегија 
да станам видлив―, до стручните обиди за дефинирање на перформансот, на 
пример од Роузли Голдберг, една од најреномираните негови проучувачи, која вели 
дека современите почетоци на перформансот беа продолжеток на идејата за 
уметничка форма што „не можела да биде купувана и продавана―. Притоа, 
„перформансот беше виден како редуцирање на елементот на алиенацијата помеѓу 
перформерот и гледачот – нешто што добро се вклопуваше во често левичарската 
инспирација на истражувањето за функцијата на уметноста – бидејќи и публиката и 
перформерот го доживуваа делото симултано―57!  
Особено низ седумдесеттите и осумдесеттите години на минатиот век 
перформансот доживеа неверојатен бум и метаморфози, развивајќи различни 
исказни форми: уметност на телото односно body art (Вито Акончи, Денис Опенхајм, 
Марина Абрамовиќ, Крис Бурден и др.), тело во простор односно body in space (Брус 
Нојман, Клаус Ринке, Ден Греам и др.), перформансот како ритуал (Херман Нич, 
Џина Пејн, Марина Абрамовиќ и др.), „живи скулптури― (Џилберт и Џорџ, Кастели, 
Јанис Кунелис и др.) итн. Некои од овие видови перформанси се среќаваат и внатре 
во „Шарената револуција―! 
       
На пример, употребата на бојата односно „обоените перформанси― станаа некаков 
заштите знак на „Шарената револуција―. Се одвиваа(т) секојдневно, со различен 
интензитет и цели, при што неодминливи се одделни „омилени― споменици 
(Споменикот „Воин на коњ― и фонтаната, Триумфалната порта, Споменикот на 
паднатите херои, Споменикот на АСНОМ и др.) и објекти (Министерството за 
правда, Министерството за културата, Владата на РМ, Собранието на РМ). 
Незаборавни се по масовност и инвентивност „боените напади― врз Триумфалната 
порта, на пример, но и „боениот перформанс― на Плоштадот Македонија, кога 
истиот беше обоен со црвена боја!  
Паралелно, употребата на бојата од фасадите и спомениците премина и врз лицата 
/ телата (форма на body art односно body painting) на учесниците и стана некаков 
заштитен знак на учесниците во „Шарената револуција―. Практично, низ скопските  
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улици односно низ познатата маршрута на „Шарената револуција― се слеваа обоени 
лица скандирајќи пароли и учествувајќи во перформансите и акциите. 
Покрај перформансите, акциите се вториот битен сегмент во овој колективен 
културен хепенинг. Меѓу нив секако т.н. герила акции „Ајкули во Вардар―, „Дрвја со 
очи―, „Споменик на дијазапамот― и други, кои ги интригираа, воодушевуваа но често 
и збунуваа скопјани. Велам збунуваа бидејќи во почетокот сите овие акции беа 
прекриени со некаква таинственост, осамнуваа тукуречи преку ноќ како своевиден 
„коментар― за одделни настани, а непознати беа и лицата кои ги изведуваат, иако 
тоа никако не ја намалуваше нивната впечатливост и секако нивната проникливост, 
ироничност / духовитост. Притоа, нивната актуелност и „убоитост― се мереше и со 
фактот дека речиси воопшто не беа спомнувани во прорежимските медиуми! 
Од друга страна, овој тип на акции и интервенции влечат нишки и од локалната 
македонска уметничка сцена од седумдесеттите и осумдесеттите години, а можат 
да се бараат допирни точки и со формата на историските акции и интервенции 
(Дада, Неодада, Виенските акционисти, поновите лондонски „стакисти― итн.), пред се 
во нивниот субверзивен карактер, неопходноста да се укаже на постојните 
проблеми, потребата од промени и слично.   
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Овие акции, или т.н герила акции, внесуваа(т) кај нас некаков нов пристап во јавната 
комуникација, во дијалогот уметник – јавност / јавен простор, целат кон 
популаризацијата на креативниот пристап во комуникацијата со граѓаните, барајќи 
притоа од јавноста да се охрабри да учествува во решавањето на сопствените 
проблеми (од која и да е‘ природа!). Традиционалните уметнички форми, во 
најголема мерка, не можат да остварат таков директен контакт со публиката која 
што едновремено може да биде и учесник во чинот! 
Овој тип на уметнички акции многу бргу потоа станаа очекувано, дури посакувано 
секојдневие за граѓаните, поттикнувајќи ги на тој начин партиципативните модели на 
посочување / соочување / решавање на (урбаните) проблеми на заедницата. 
Впрочем, токму таа партиципативност на граѓаните на Скопје во сите форми на 
алтернативниот културен хепенинг наречен „Шарена револуција―, но и во другите 
градови низ Македонија, јасно укажуваше на прифаќањето на овој модел на дијалог! 
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Не-свет 
 
Сепак, и поединечните (или колективните) перформанси и уметничките односно 
таканаречените герила акции, како впрочем и сите други манифестации (говори, 
пароли, музика и слично) на волна партиципација на граѓаните во „Шарената 
револуција― сведочат за општиот нејзин дискурс, за мултиканалната комуникација и 
разбирање помеѓу „организаторите― (или „водачите―, како сакате) и „народот―, за 
една заедничка цел. Затоа и со право можеме да говориме за алтернативен 
културен хепенинг („Шарена револуција―), во којшто перформансот како уметничка 
форма – односно различните типови перформанс, потоа уметничката акција и / или 
интервенција, како и сите други форми - се само конститутивен, иако еднакво 
значаен дел. Се разбира, и хепенингот како историска уметничка форма познава 
различни видови.  
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Веќе спомнуваниот Капров вели дека во основа постојат три главни вида: „... 
софистицирани, остроумни дела поставени од луѓе од театарот; скудно апстрактни, 
слични на Зен ритуали изведувани од друга група (главно писатели и музичари); и ... 
сирови, лирични и многу спонтани―. И секако, Капров говори за хепенингот во 
шеесеттите и седумдесеттите години на минатиот век, но  
сепак таа е основата врз која што се развивале и сите други (под)видови!  
Нормално, македонскиот алтернативен културен хепенинг („Шарената револуција―) 
се оттргнува од сите познати дефиниции, иако едновремено ги содржи и сите 
познати елементи од другите. Прво, наспроти едноставното „случување― на 
вообичаениот хепенинг, неговата мека, аморфна не-структура без почеток и крај, 
македонскиот културен хепенинг се случува со позната сатница, во одредено време, 
на одредено место, со почеток, средина и крај, иако не секогаш цврсто 
структурирани и поврзани. Ваквите разлики се неминовни, особено заради бројот на 
учесниците – кои на извесен начин мораат да бидат „контролирани― – што се брои 
на илјадници!. Таков по бројност хепенинг не е забележан до сега!!! 
Од друга страна, македонскиот културен хепенинг наречен „Шарена револуција― 
едноставно – трае, еве веќе безмалу два месеци, со извесни, минимални паузи. И 
има тенденција да трае и понатаму, до исполнувањето на барањата на учесниците. 
Тие барања, какви и да се, се уште еден елемент што прилично го разликува од 
вообичаениот познат уметнички хепенинг. Зашто, како што повторно вели Капров, 
хепенинзите се настани кои што едноставно - се случуваат. И иако најдобрите од 
нив имаат некаков „пресметан импакт―, што ќе рече дека насетувате дека се случува 
нешто важно, повеќето од нив „се чини не одат никаде и немаат буквална цел―. 
Македонскиот алтернативен културен хепенинг наречен „Шарена револуција― има 
јасна, определена, позната, јавно објавена цел. И не отстапува од неа! 
 
Извонредно симболичен е повикот на Синоличка Трпкова дека „Театарот, колеги на 
државна цицка, денес е на улица, таму се емоциите, смеата, тагата, револтот, 
простувањата, гневот, солзите, и таму се случува катарзата―. Ова упатува на 
блиските врски на хепенингот со театарот иако (според Капров) поборниците на 
театарот секогаш го одбивале хепенингот „заради неговата невообичаена сила и 
примитивна енергија―! Тој посочува на битните разлики помеѓу хепенингот и 
театарот, пред се‘ на „контекстот― односно „местото на зачетокот и изведбата― 
(главно улицата, или во природа, или во напуштени простории, подруми и слично), 
заедништвото помеѓу публиката и хепенингот, „хепенингот е груб и ненадеен и често 
‘нечист‘―, вели Капров (иако и современиот театар умее да создаде таква 
„атмосфера―!), „хепенингот нема заговор, нема видлива ‘филозофија‘, и се 
материјализира преку импровизиран начин, како џезот, и многу слично на 
современото сликарство, каде што не знаеме што точно следно ќе се случи―58, итн.  
Од друга страна, „Шарената револуција― во извесна смисла се оттргнува од 
Бодријаровото „тивко мнозинство― и „крајот на социјалното― (Baudrillard 1983b), 
односно неговата позната теза дека масите посакуваат спектакл а не значење. 
Доминантното во „Шарената револуција― е токму значењето, во различни контексти! 
„Спектаклот― е само пропратната манифестација. Таа впрочем врати на сила многу 
заборавени значења од социолошките теории и различности. Или, можеби, ние дури 
сега ги „живееме― европските текови познати од пред педесеттина години? Дури и 
да е така, за нас е тоа значајно, особено во контекстот на ваквата македонска 
реалност. И бидејќи веќе го спомнав, повторно да го парафразирам Бодријар (и 
Ниче): „Убиство на Реалното: тоа звучи како Ниче да ја прогласува смртта на Бога―! 
Но, вели понатаму Бодријар, „Идеалното Злосторство повеќе не го вклучува Бога, 

                                            
58

 Не треба да се заборави дека Капров говори за крајот на педесеттите и почетокот 
на шеесетите години на минатиот век и овде конкретно мисли на т.н. „акционо сликарство― 
(action painting), во тоа време особено популарно во САД.  
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туку Реалното, и тоа не е едно симболичко убиство туку екстерминација. Ова не 
значи како она во нацистичките кампови. Таму тоа беше физичко и радикално. Овде 
тоа е обете, побуквално и пометафорично―59! Во Македонија Бог беше одамна 
убиен, и тоа токму од верниците, а (божем) во името на неговото оживување 
режимот цели десет години го убиваше Реалното. Го убиваше до крајност, го 
масакрираше, целосно и неповратно. Ние станавме пародија на Реалноста и на 
Магритовото „Ова не е луле―, нашиот свет стана не-свет, добивме Реалност 
пореална од Реалноста!  
Токму затоа и „Шарената револуција― има(ше) таков одглас каков што гледа(в)ме 
низ скопските улици. Зашто граѓаните веќе не сакаа да бидат соучесници во тој 
масакр! И како што за Бодријар „Мај ‘68 беше нелогичен настан, нескротлив за 
симулацијата ... вид на ‘првобитна сцена‘―, за многумина и кај нас „Шарената 
револуција― беше нешто безмалу невозможно, неверојатно, дури „примитивно―, но 
нешто што навистина се случи и го отвори патот кон правдата и правото. И 
Слободата, се разбира!  
 
 
 
 

 
 

 
 

                                            
59 Baudrillard, Jean. "THE MURDER OF THE REAL", The Vital Illusion. Ed. Julia Witwer. 

Columbia UP, 2000. 59-84 
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НАСЛЕДСТВО  
 
 
 
Многу врвови на глупоста и аспурдот и многу дна на моралот и честа  допревме низ 
годиниве. Речиси и да не можеме сите да ги запаметиме без некаков сериозен 
потсетник од личните архиви или интернетот. Белки некој, некаде бележи нешто за 
иднината? Меѓу последните државно официјализирани идиотштини секако е и 
најновата бројка на жители во државава, стокмена лично и персонално од врвот на 
МВР а за потребите на изборите, кога и да ги биде. И така преку ноќ станавме цели 
2,5 милиони жители, со безмалу 2 милиони гласачи, иако само пред четиринаесет 
години, во 2002 година, кога беше последниот попис на населението, броевме не 
повеќе од 2 милиони и нешто ситно! Каков ли е тој прогресивен прираст од половина 
милион жители за толку кратко време, кога статистичките податоци кажуваат дека 
природниот прираст е во пад односно не е поголем од 2-3 илјади годишно? Ама тоа 
е природен прираст, а овие имаат – вештачки прилив, речиси поплава, погоден само 
за избори?! 
За среќа, ваквите идиотизми, коишто сепак не‘ легитимираат пред светот како 
последната оаза на лудаци во Европа, се од егзактна природа. Што ќе рече дека, 
иако веќе на прв поглед проѕирно креирани, сечени и лепени, тие се и лесно 
проверливи, на лице место. Веќе утре, задутре јасно ќе се утврдат космичките 
пропорции на оваа најнова лага. 
Но, овој режим низ целава оваа деценија остави и наследство кое не е баш така 
лесно проверливо зашто не е егзактно туку задира во духовните (научните, 
културните, образовните, воспитните ...) сфери кои што не се така лесно мерливи 
и/или податливи за квантификации. Затоа и прашањето за  наследството односно за 
сето она што останува после овие современи варвари на духот е прашање кое е 
актуелно веќе денес, а утре ќе биде ургентно, дури болно! 
 
Затоа, да се надеваме дека некој добил, или барем самостојно си земал, обврска да 
ги нотира односно разоткрива и демистифицира сите самоволија, безобразија, 
апсурди, парадокси ... на оваа власт во битните општествени сфери, исто како што 
Специјалното јавно обвинителство доби задача да ги разобличи и изведе пред 
лицето на правдата криминалите на бандата. Или, белким, не се надева(в)ме дека 
криминалциве самите ќе ги остават трагите и доказите за злосторствата против 
македонското општество? 
Лично сметам дека отворањето на прашањето на „злосторството на молчењето― е 
еден чекор во таа насока. Без оглед што веќе на стартот, без веќе толку офуцаната 
„презумпција на невиност―, се излицитираа и неколку имиња кои, за мене, и 
очигледно за многумина, се (вон секаков сомнеж)   пример за тој предмет. И за тоа 
не ни требаа(т) којзнае какви „докази― зашто доволно е и краткото паметење! 
Но, голем дел од организираните злосторства против културата, науката, 
образованието ... на оваа држава се / беа долгорочно спроведувани, плански или 
кампањски сеедно, и тука меморијата помага, но не докрај. Тука ќе мора да се 
активираат сите извори, датотеки, сеќавања – лични и колективни, 
институционалните белешки, архивите на невладините организации и слично, со 
цел да се посочат главните столбови на злосторствата. И нивните градители, се 
разбира.  
 
И овде намерно не ги спомнувам економијата, животната средина, здравството, 
иако можеби клучни сегменти во развојот на државата, кои што повеќе задираат во 
материјалната сфера. Но тие, едновремено, се и далеку повидливи, со голо око, 
секој се судрува на свој начин со „резултатите― и „ефектите― од (квази)економските, 
(квази)здравствените и сите други „политики― на бандата на власт. И тие, секако, ќе 
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се чистат, полека, и „политиките― и нивните носители. Но, не секој секојдневно се 
судрува со фијаското во културата, со хаосот во образованието, со инсталацијата на 
некаква „национална― (квази)наука и производството на провинцијални 
(квази)научници кои не знаат подалеку од носот. 
Затоа, впрочем, кај нас полесно поминуваат идиотизмите во т.н. општествена 
сфера. (И во медиумите, се разбира, но тоа е тема што потемелно би требало да си 
ја истражат самите тие. Ние, вака „од страна―, можеме да изнесеме само парцијални 
импресии барем за одделни случаи).  Зашто, ако секојдневно во маркетите го 
гледате растот на цените и опаѓањето на животниот стандард, кој може понатаму да 
ве убедува во божемниот раст на БДП (којшто, патем, не се јаде!), во успешноста на 
економските политики, во странските инвестиции (кои што всушност се нашите 
испрани пари од Белизе и другите оф-шор дестинации)?  
Но затоа полесно е да се вергла колку „уметнички― дела биле (п)откупени за музеите 
кога само 0,001% процент од граѓаните ќе имаат прилика да ги видат тие срања што 
им се поттураат како уметност, нели? Или да се раскажуваат бајки за нашите 
„успешни― изложби, концерти, претстави ... во странство кога никој не можел „во 
живо― да се убеди во вистинитоста на тие фалби? Или, ако сакате, уште полесно е 
да се фалите со бројот на универзитетите, дури и по селата, кога никој ни ги гледа 
што прават и какви „кадри― произведуваат, а уште помалку слуша за нив? 
Од друга страна, наследството во т.н. општествена сфера по правило има 
долгорочни и не така лесно корективни ефекти / последици. Фалшивиот образовен 
„систем― на универзитет по глава на жител не е така едноставно разрешлив, ниту 
пак штетите направени од погрешните методи и планови во основното и средното 
образование се бришливи како со гума.  Десетгодишното напластување на кич, 
невкус и аматеризам во културните  институции не се решава преку ноќ, уште 
помалку погрешните културни политики можат така лесно да се демаскираат кај 
популацијата на која културата и‘ е последна грижа! Затоа и расчистувањето со ова 
наследство е побитно, речиси суштинско за натамошниот развој на државата.  
Паралелно со овие проблеми, криминалнава и апсолутно неука власт, играјќи на 
тенки националистички жици, перфидно инфилтрираше и неколку клучни историски 
и идентитетски лаги, оние од форматот на нашиот антички идентитет и наследство, 
на пример, на возвишувањето на (најблаго речено) сомнителните национални 
вредности на сметка на прогресивните народни стремежи, итн. Сетоа тоа е 
премногу сериозно (фалсификувано) наследство кое останува за разрешување 
токму на овие генерации! 
 
 
Памфлетизам 
 
Колку што секоја од т.н. општествени дејности (подразбирајќи ги тука пред се‘ 
образованието, културата и науката, но во еден поширок контекст и проблемите на 
идентитетот и сл.) тежи од специфичен багаж оставен како фалшиво наследство од 
режимот, така сите заедно имаат и некои неизбежни допирни точки. Зашто 
полуписменава власт не можеше да биде толку инвентивна да смислува 
мистификации, спинови и лаги за секоја област одделно, туку генерално се служеше 
– и се‘ уште се служи – со неколку типски (и главно малоумни) манипулации, 
најчесто на крилјата на лажниот патриотизам, национализмот и незнаењето, се 
разбира. 
Еден од омилените секако е памфлетизмот како убоито оружје во рацете на 
полуучените, употреблив во сите сфери, а наменет за разгорување на 
внатренационалниот антагонизам, на идеолошките подметнувања, за квазинаучните 
интерпартиски (а сепак јавни) „дебати― и слично. Иако нашето разбирање на поимот 
памфлет (во пежоративната варијанта) е прилично различно од неговото 
оригинално значење, сепак се доближуваме до неговите основни „вредности―: 
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релативно куса (пишана или говорна) „белешка―, базирана на непроверени / 
лабилни или целосно измислени „факти―, најчесто популистички интонирана, со 
цврста националистичка нота, а со основна цел за политички маркетинг и 
сатанизирање на политичкиот противник или неговите симпатизери, но и на 
независните интелектуалци на кои не можеше да им се најде друг „фелер―! 
Во нашата верзија на памфлетизмот по правило владее необразованост или 
полуобразованост, неинформираност или намерна дезинформираност и  тотална 
некултура. Најчесто употребуваните придавки од типот на „соросоиди―, 
„предавници―, „комуњари― се можеби и меѓу најблагите во целиот арсенал што го 
слушаме веќе толку години со ред и тие се редовен зачин на секоја тема 
покренувана во овие властелински памфлети. 
 
Темите беа / се по правило различни, но секогаш актуелни за дадениот миг:  
идентитетот, спорот за името, опозицијата како непријател, теориите на заговор, 
локалното но и глобалното опкружување како смртна закана за државата итн. По 
потреба, се отвораа сите теми за кои власта мислеше дека треба да бидат фронт за 
борба против влијанијата на опозицијата или кое и да е‘ друго мислење спротивно 
на нејзиното и нејзините интереси. Константа беа / се и гласноговорниците, со 
повремени кадровски „освежувања― и нивно распоредување низ провладините 
медиуми од сите профили. 
Со еден збор, памфлетизмот кај нас стана официелен начин на мислење и 
изразување, ПР на власта и „научен факт― втемелен во Големото Ништо, дневна 
„вистина― само за една група луѓе! На памфлетизмот беспоговорно му се поклонија 
сите кои очекуваа нешто од власта: работа, бенефиции, проекти, сигурност ... 
Перјаници, секако, беа медиумите, и тоа сите, речиси без исклучок. Меѓу нив и оние 
од типот на една „Нова Македонија― како прв слободен весник во слободна 
Македонија, потоа „Дневник― како прв независен дневен весник во плуралистичка 
Македонија, јавниот радиодифузен сервис и безмалу сите други телевизии со 
национална концесија. Се разбира, никако не заостануваа ни Универзитетот и 
МАНУ како званично најпаметни институции во државата! На страниците на 
весниците и неделниците, како и низ етерот, секој божји ден и ноќ како „оче наш― ги 
верглаа памфлетистичките скаски на власта новинари и професори, уметници и 
бизнисмени, писатели и адвокати, политичари и политиканти. И сите со една цел: да 
не‘ убедат во исправните политики на власта, во нејзината посветеност на 
реформите и нашата благосостојба, и секако лошата опозиција и одделни персони 
како државни непријатели број еден! 
И што се‘ не се изнаслушавме: од „уметнички― теории за „Скопје 2014― до 
архитектонски „концепти― со мермери што не се мермери ама личат на мермери; од 
економски тези дека помалку е повеќе до правни флоскули наречени 
претседателска аболиција; од Филип Втори како борец за македонската кауза до 
Македонија со 2,5 милиони жители!   
И што е најфрапантно, наместо памфлетизмот да се стишува, да се губи пред 
непобитните факти (не само) од проектот „Вистината за Македонија― и 
општонародниот бунт, тој го задржува темпото, дури засилува како што се 
приближува конечниот пад на криминалната власт. Теориите на заговор стануваат 
се‘ пофантастични, извртувањето на фактите и на вистината добиват епски 
размери, жигосувањето на оние со понакво мислење станува се‘ повулгарно! 
 
Не знам дали е воопшто можно да се направи некаква рекапитулација барем на 
најважните памфлети што ни ги сервираа низ годиниве. Мислам дека тоа е неможно 
– премногу се. Но барем во последнава година, односно откако започна „Вистината 
за Македонија―, секако незаборавен е памфлет-говорот на поранешниот премиер за 
странските служби и државниот удар, за сечените, лепените и монтираните 
материјали и сл., кои што, за негова жал, ги слушна цел свет. И некако од тој 
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момент памфлетизмот стана уште поубиствен, без оглед што како бумеранг се 
враќаше по главите на неговите пропагатори. 
Последен таков – покрај оние вообичаените од една ракатка хистерични 
малоумници – е бескрупулозното сомничење на учесниците во т.н. „Шарена 
револуција― дека тие после скопските „споменици― ќе се завртат кон уништивање на 
библиотеките и книгите60! Ваквото крајно безобразно подметнување на авторот на 
тој памфлет не само што најпростачки ги навредува младите (главно студенти) на 
Скопје како учесници во овие протести, туку уште ги крсти и како „антимакедонска 
револуција― според „однапред доставено сценарио од странство―! А сиве десет 
години беа – што? Македонска преродба во пет милијарди евра? И на 
памфлетистот и тоа му е малку туку актуелните настани ги споредува со состојбите 
во фашистичка Германија во 1933 година – нешто што е далеку поспоредливо со 
владеењето на неговите газди во сиот овој период! Се разбира, ваквите перверзни 
подметнувања најречито говорат за степенот на хистеријата на овие трабанти и 
нивната грижа не за локалниве бандити туку за своите привилегии. Зашто 
клиентелистичките ресурси полека се гаснат, завесата на големата македонска 
измама неминовно се спушта! 
Затоа, впрочем, ваквите, но и други – оние од типот на беспризорното 
изедначување на младиве со терористите на ИСИЛ (Коле Манев), разноразните 
повици на борба (каква, против кого?), колнењето во државава (која, оваа 
криминалнава?) – памфлети се само последните црнила пред конечниот расплет61. 
Или овие ќе се борат за своите привилегии со целиот свет? Е баш би сакал тоа да 
го видам. Но поверојатно е дека многу бргу плочата ќе се смени, малоумните 
борбени памфлети ќе стивнат, свучниците ќе се исклучат. Ќе останат сами, 
изрезилени, смалени на мерката што ја заслужуваат. Но такви, изгледа, секогаш и 
биле?! Само во криминалот изгледаа(т) поголеми! 
 
 
Човечки ресурси 
 
Не сум сигурен дека со ваквото наследство ќе можеме така брзо и така решително 
да се справиме. Не заради тоа што тоа, наследството, е којзнае како цврсто 
втемелено во некаква сериозна рамка, туку заради фактот што памфлетистите, 
клиентите, интелектуалните параспури се‘ уште ќе бидат заседнати на клучните 
места во институциите. Иако мислам дека со нив може многу лесно да се расчисти, 
не сум сигурен дали ќе бидеме подготвени на таков радикален рез. Односно, токму 
тоа ќе биде првиот, а можеби и клучен, тест за справувањето со наследството и 
битката за иднината на оваа држава. 
Не ги губам од вид можеби побитните аспекти – враќањето на владеењето на 
правото, реставрацијата на демократските процеси, оживување на човековите 
права итн. – но тоа се нешта што ги сметам за елаборирани односно conditio sine 
qua non! Тоа се нешта за кои што, мислам, нема потреба да се води дискусија и се 
подразбираат како ноторен факт. Инаку сето ова е залудно, нели. Ако едните 
криминалци ги заменат други? 
И затоа се задржувам на вториот чекор, на имплементацијата на нештата, на 
враќањето на поредокот, нешто што нема да биде можно ако сите бараби останат 
на местата на кои што ги поставија криминалциве. И тука повторно не мислам на 
оние т.н. ешалони на власта кои се менуваат според редот на нештата. Тука повеќе 
мислам на целата онаа културна, образовна, научна, бизнис ... пета колона која што 
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 Блаже Миневски, По спомениците, „Шарената револуција― ќе се сврти кон 
библиотеките и книгите?!, Дневник, 07.05.2016  
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 Меѓу нив секако и оние платени во (често угледни) странски медиуми, како на 
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така верно – иако не до смрт, за жал, што секако ќе ја олеснеше работата – и‘ 
служеше на криминалната банда. 
 
И тука не мислам само на примери од типот на неодамна објавената семејна мрежа 
во ЕЛЕМ, каде што едниот член е претседател на Надзорниот одбор на АД ЕЛЕМ, 
неговиот син е член на Управен одбор на АД МЕПСО и директор на Подружница 
Оператор на пазар на електрична енергија (ОПЕЕ) – АД МЕПСО, снаата е главен 
инженер за планирање во МЕПСО, а со сите нив заедно е поврзана омилената 
„експертка― за националната ни историја и  истакната членка и основачка ГДОМ. 
Што пак, впрочем, не е ништо многу поразлично од примерот со семејната мрежа 
(објавена неодамна) на претседателката на Уставниот суд, или некој од многуте 
други примери на сличен фамилијарен клиентелизам и непотизам, особено во 
државната  администрација!   
Оттука, повторно, каква фајда ако само криминалната врхушка биде отстранета од 
водечките позиции, а полтроните и нивните семејства и понатаму останат закачени 
на државниот буџет? 
Но тоа е само едниот аспект на кадровското наследство. Вториот е подеднакво 
проблематичен, а ги влече корените од негативната кадровско партиска селекција 
воведена веќе првите денови на стравовладата на криминалциве и континуирано 
протежирана до денес. И тоа и по хоризонтала и по вертикала, „уздуж и попреко― 
што би рекле, од врвни државни позиции до вратари, возачи и хигиеничари. Зашто. 
Цели десет години, како да важеше едно правило: колку и да е глуп – наш е‘, колку и 
да е неспособен – гласа за нас! И гласот мораше да се плати, прво со вработување, 
потоа со се‘ друго. Затоа, впрочем, денес говориме за наследство во комплетно 
разнебитување на државните институции, за нивна партизација и клиентелизација. 
Глупоста и неспособноста станаа правило, негативната селекција – систем! 
 
Не знам дали, и колку, се неопходни примери за ова прашање, но многумина 
мислам дека веднаш би го посочиле „шефот― на државата и неговото 
„претседателствување― во два мандати, како и резултатите од истото. И не само 
неговите веќе историски гафови, туку особено последната ступидарија со 
аболицијата на криминалната врхушка со цели 56 помилувања, меѓу кои некои и по 
16 пати! И сето тоа во интерес на разрешување на политичката криза. Правниците 
посочуваат на формата – самиот правен акт како врв на идиотштината - преку која е 
извршен овој гнасен предавнички чин. А кога тоа може да помине во врвот на 
државата, којзнае што ли веќе утре ќе се најде низ архивите на институциите? 
Или лудилото на поранешниот премиер, кој повеќе глумеше архитект, историчар, 
уметник, издавач и што не, отколку премиер?! Штетите предизвикани од 
„претседателот― ја чинеа држава нејзината чест и углед, но оние предизвикани од 
премиерот ја чинеа огромни пари фрлени во ветар. 
Затоа, Македонија останува со наследството дека секој може да биде што ќе посака, 
дури и претседател на држава, и премиер, без  оглед на квалитетите и 
капацитетите. Единствената мерка на квалитетот е доброто партиско покритие.  
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НА СПОМЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА ИМ СЕ ВЕРУВА  
 

 
 
Насловот „На спомениците не треба да им се верува― е всушност наслов на еден 
филм на Душан Макавејев од 1958 година, а неодамна, под истото  име, во 
галеријата Notthingham Contemporary се одржа една од најголемите изложби на екс-
југословенската (алтернативна) уметност во Велика Британија, вклучувајќи 
уметници кои, според критиката, „го смениле лицето на југословенската култура―. 
Претставници од Македонија на оваа изложба нема – констатација која што не ја 
соопштувам со скриени или не знам какви други намери, туку само како факт. 
Впрочем, многу малку уметници (3-4) се застапени и од Србија, иако Белград беше 
еден од центрите на југословенската алтернатива. Но, тоа е друга тема, спомната 
овде само заради насловот. 
Поточно, насловот на филмот на Макавејев и на спомнатата изложба е како 
измислен токму за македонската ситуација денес, особено по обидот – за жал 
неуспешен – да се ничкоса оној огаќен „Прометеј―, инаку за многумина, како што 
веќе напишав, само „осовремен Брекеров наци Übermensch карши Собранието на 
РМ, а којшто во слободно време го глуми Прометеј―!  
Се разбира, првото прашање што се наметнува при еден ваков „инцидент― е: зошто? 
Кому му пречи тој споменик односно зошто граѓаните на Скопје му се навртеле 
токму на овој „споменик―, наспроти сите други во опкружувањето, а ги има богами 
доволно? Но ова не е единственото прашање, иако заличува дека е - вистинското 
прашање! Прашањата на нашиот однос кон ова десетгодишно шизофрено кич 
наследство допрва ќе се отвораат. „Шарената револуција― отвори неколку, односно 
посочи на неколку невралгични точки околу кои што ќе се кршат копјата во иднина, а 
пред сите други т.н. Триумфална порта, објектот на Владата на РМ и сега т.н. 
Споменик на паднатите херои односно токму скулптурата на Прометеј како еден 
(важен) сегмент од овој споменик!  
Се разбира, сите прашања, поставени и (се‘ уште) непоставени, заслужуваат 
одговор. 
 
Наспроти воодушевувањето на народот што учествуваше во (засега) неуспешниот 
обид за соборување на едниот од симболите – квалификација што ќе биде 
објаснета подоцна - на десетгодишната тиранија на актуелниот македонски режим, 
па и општото одобрување, првите (и единствени) негативни реакции апропо овој чин 
се појавија од двајца македонски уметници: авторот на споменикот Томе Аџиевски и 
сеприсутниот наш „андерграунд― уметнички мегафон на режимот Александар 
Станковски. Тие двајцата, во нивната одбранашка рунда филувана со дебела доза 
на нескриен режимовосхит, дури и несвесно посочија на неколку битни моменти 
сврзани со судбината на вакви потфати – ничкосување на омразени споменици и 
други објекти од сличен тип! 
Па така, вториот – она подземно но работливо посвојче на криминалнава банда на 
власт – освен што ги почести „шарените― учесници во обидот за уривање на 
Прометеј со глобални придавки од типот „... неоварваризам или џихадизам―, влета и 
во историски компарации од типот на Херострат и Артемидиниот храм, па со 
Сталин, Пол Пот и слични62. Навидум силни историски паралели (пази, Херострат!) 
за само еден неуспешен обид за уривање на „нашиот― срамежлив Прометеј!  
Прво, не сомневајќи се воопшто во (не)здравиот (раз)ум на укажувачот, се 
наметнува прашањето: зошто нашиов (неуспешен) обид за кутнување на 
срамежливиот Прометеј би бил идентичен, или сличен, на успешниот обид (палење) 
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на Артемидиниот храм во Ефес на арсонистот Херострат? Дали, на пример, тој 
навистина го гледа „нашиов― Прометеј како еднакво светско чудо како Артемидиниот 
храм, прво спомнувано како такво кај Антипатер од Сидон, а потоа и кај многумина 
други после него? Какви тука сличности воопшто (може да) има, зошто овој толку се 
потресе од обидот на „шарените― адекватно да се справат со наметнатиот симбол 
на реакционерната власт? 
 
Инаку, некој ако запне, може и да најде сличности помеѓу нарачката на  
Артемидиниот храм од страна на Крез, Лидискиот крал и најбогатиот човек на 
светот во тоа време, и нашиве крезови и нивните банкарски сметки растурени по 
белосветските острови. Тоа е една можна паралела, и веројатно единствена. 
Нашион Томе сепак не би можеле да го споредиме со критскиот архитект 
Херсифирон и син му Метагенес, уште помалку со елеганцијата и пропорциите на 
некогашниот храм во Ефес. Нашево „чудо― е‘ чудо, но од друг тип!  
Затоа впрочем и дилемите зошто толку гнев околу еден неуспешен обид? Или 
проблемот е во самиот чин, во самиот обид да се урне нешто направено од нашиве 
крезови, акција што навестува и идни такви обиди, но со поконкретни, повидливи 
резултати? А понатаму, преку некои попродлабочени анализи, со право започнуваат 
и други сомнежи, односно се отвора оној секогаш актуелен линк со Фројдовите 
упатства за врските со подсвеста, што ќе рече: има ли во овој „споменик― нешто 
навистина толку значајно – не мислам за светот, се разбира, ниту пак за нас, секако 
– за оваа врхушка и нивните газ(д)олики поддржувачи? Бидејќи, овде, во ваквиот 
тип на „одбрана― со спомнување на Херострат на чело, но и други нешта, најмалку 
станува збор за одбрана на уметноста. Прво, зашто овде воопшто и не станува збор 
за уметност, а понатаму, нивните газди уништија цел еден град сосе значајно 
културно и уметничко наследство, а полтрониве глас не пуштија. Затоа, јасно е, 
овде некој се осмелил да чепне во некаква битна за режимот симболика, во нешто 
што само на прв поглед изгледа како невин споменик? Зашто, повторно ќе се 
вратам на насловот: на спомениците никогаш не треба да им се верува!   
 
 
(Авто)политизација 
 
Инаку, нема особена смисла да се продолжува шарлатанската приказна за 
Херострат и храмот на Артемида во контекстот на нашиот обид за ничкосување на 
ступиднион огаќен Прометеј, укотвен точно пред Собранието на РМ. Можеби 
љубителите на загатки и мистерии ќе сакаат да знаат дека Херострат го запалил 
храмот токму ноќта помеѓу 20 и 21 јули 356 пр.н.е., илити кога се родил „нашиот― 
Александар, потоа наречен Македонски односно Велики. И Плутарх вели дека 
божицата Артемида била презафатена со тоа раѓање, наместо да си го брани 
храмот во Ефес! Слична будалаштина, ако не и поголема, е и споредбата на нашиот 
„случај― со чартистичкото движење во Англија (19 век) и нивното уништување на 
машините (sic!), како што не‘ подучува шутракон Сарајлија, или пак „поентирањето― 
со спомнувањето на Сталин, Пол Пот и слични садисти. Или, ако сакате, каква врска 
има „... познатото Сталиново уништување на повеќе од 30.000 цркви во Русија ...―, за 
кои што Сарајлија наш е подеднакво загрижен колку и за ланскиот снег? Или тоа 
треба да ни сугерира впечаток дека „Шарената револуција― уништувала свети 
објекти од типот на огаќениот Прометеј? Инаку, апропо светоста, нашиов тупак не 
верувам дека знае дека апостол Павле, во неговото обраќање до Коринтјаните, а по 
повод палежот на храмот на Артемида во Ефес, напишал: „Ако некој уништи Божји 
храм, Бог ќе го уништи него; бидејќи Божјиот храм е свет, и вие сте тој храм― (1 
Коринтјани 3:17)63! Или навистина во „нашион― Прометеј некој, па нека е и само една 
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партиска врхушка, гледа нешто друго, да не речам свето? Можеби, но за тоа во 
некое друго продолжение. 
 
Подеднакво глупаво би било да се прават какви и да се анализи на спомнувањето 
на Пол Пот и кмерскиот режим во контекстот на уривањето на Прометеј. Прво, 
зашто нашион беден мегафон навистина нема појма што говори и мисли дека со 
такви бомбастични изјави ќе импресионира некој друг освен неговите полуписмени 
газди. И второ, Пол Пот навистина бил масовен убиец, нешто од форматот на Аце 
Македонски, и успеал буквално да девастира цела една земја, нешто слично на 
нашиот локален бандит, инаку газда на уметничево. Дури, можат да се бараат и 
други сличности, на пример „владеењето на правото беше напуштено за да биде 
заменето со владеење на насилство ...―64, итн.! Ама сепак, Пот не може да биде 
обвинет дека уништувал културно наследство (како, на пример, нашиов пастир!). 
Поточно, Пол Пот посебно го заштитувал непроценливиот по вредност комплекс 
Ангкор ват и другите храмови, не само заради тоа што бил(е) наследство од 
некогашните Кмери на кои што и тој се повикувал, туку и заради тоа што „овие 
објекти имале корисен националистички симболизам со кој што луѓето се 
поврзувале со режимот―65! Звучи познато, нели? 
 
За живо чудо, самиот автор на Споменикот на паднатите херои бил прилично 
поинспириран и, дури и несвесно, во дадениот миг „побистар― во (приближното) 
лоцирање на „проблемот―. На страна од неговата „длабока револтираност― и 
„згрозеност―, и Аџиевски се обидува да манипулира со звучни имиња од форматот 
на уривањето на споменици на Ленин, па Садам Хусеин и слично, како впрочем и 
незибежните компарации со екс-Југославија односно, како што вели, „немам 
слушнато дека вакво нешто се случувало во поранешна Југославија, не знам што се‘ 
се урнало за времето на војната―66. Се разбира, тоа е типичниот македонски 
синдром: тоа што не го знаеме, или не сме слушнале - не постои! Притоа, неговото 
незнаење оди дотаму што тој тврди дека „ова е првпат во историја на Република 
Македонија да се случи обид за уривање на уметничко дело―. Бреее, и тоа баш 
неговото („вонвременско―) „уметничко― дело, класифицирано како спомен-обележје, 
ама викано „Споменик на паднатите херои―. 
Претпоставувам дека незнајковците од негов тип не ја сметаат архитектурата за 
уметност, ама некогашниот објект на ЦК СКМ на архитектот Муличковски, којшто 
неговава влада едноставно го збриша од лицето на Скопје, беше (и) – уметничко 
дело! Како што тоа е и Градскиот трговски центар на Живко Поповски, којшто е 
следен на листата на вандаливе кои му го финансираа спомен-обележјето што 
„гордо― се вика – споменик! Или, на пример, мора ли уметничкото дело да биде 
спомен-обележје што се вика споменик па обидот за негово отстранување толку да 
ги возбуди барокољубниве газ(д)олики македонски уметници? Зашто, ниту еден од 
нив, особено не овие двајца шарлатани, не реагираа кога беа отстранувани 
уметничките дела во јавен простор на „ОПА―, па на Ирена Паскали, па кога беше 
искинат плакатот со делото на Атанас Ботев, итн. А можат малку да прошетаат и 
низ земјава – белки толку заработија од нивното слугување – па да видат во каква 
состојба е „Споменикот на паднатите борци― во Белчишта, па на што личеше до 
неодамна „Споменикот на Слободата― на Вардарски рид (сега во Мрзенци) ... и 
редица други низ Македонија. А, можеби, овие двајца знаат и што се случи, каде 
исчезна „Споменикот на паднатите борци― кај Камениот мост, од левата страна на 
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Вардар? И вака, се разбира, би можеле до недоглед! Зашто прилично богато е 
досието на овие бараби на власт токму во споменичката област. 
 
Но, „револтираниот― уметник дури и не разбира во каква констелација го стават 
неговиот споменик споредбите што самиот ги прави со спомениците на Ленин или 
Садам Хусеин. Уште помалку може да ги согледа хоризонтите што ги отвора 
неговата „загрижена― констатација дека обидот за уривање на дел од неговото 
спомен-обележје наречено споменик е „политички мотивирано и не случајно се 
концентрирале на скулптурата Прометеј―. Иако и ова е подметнување на 
исполитизирано кукавичко јајце, обидот за насилното справување со огаќениот 
Прометеј секако има и политички, но пред се‘ има граѓански, естетски, културолшки, 
морални и други мотиви!   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
„Политички“ одговор 
 
Не знам колкумина имале прилика да го видат филмот на Макавејев („На 
спомениците не треба да им се верува―, 1958) којшто ми го позајмува насловот за 
оваа серија написи. Со оглед на годината на настанување – малкумина. Не можам 
ни самиот да се пофалам дека сум го видел во интегрална верзија но, главно, 
станува збор за една млада девојка (Мирјана Ваќиќ) која (се обидува да) „води 
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љубов― со херојските споменици од времето на некогашна Југославија. И токму тоа 
очајно потсетува на нашиве барокољубци и нивните „споменици― низ Скопјево, со 
кои што, очигледно, се подготвени и да легнат и да станат само за да го задоволат 
газдата им и главен инспиратор и режисјор на целава (очајна) претстава наречена 
Скопје 2014. И, како што веќе беше констатирано, не се срамат да потенцираат – 
како што впрочем тоа го прави и авторот на нападнатиот „Споменик на паднатите 
херои― - дека тоа е политички проект пар екселанс, т.н. „славење на македонизмот― 
(sic!), дека власта се обидела „да понуди своја естетика― ... итн. Власта, оваа овде, 
таква каква што е – неписмена, неморална, корумпирана, необразована, 
клиентелистичка – нуди „своја естетика―, во втората деценија на дваесетипрвиот 
век! Слави Боже идиоти и секаква друга глупантерија!!! 
Ама затоа, кога добиваат (и) политички одговор на нивната политичка „естетика―, е 
тогаш тоа не било добро, не било цивилизирано, било вандалски и џихадистички! 
Иако, всушност, вистинскиот политички одговор на оваа идиотштина се‘ уште не е 
дојден. А ќе стигне, кога тогаш, и тогаш ќе биде испорачан во поинаква форма 
отколку еден благ и пред се‘ култивиран обид за симболично ничкосување на само 
еден, секако омразен, сегмент од тој споменик. 
Велам дека политичкиот одговор допрва ќе дојде и тој секако нема да биде така 
култивиран. Она пак што неодамна се случи со оној Прометеј беше само најава на 
тој иден одговор, испорачана од релативно мирни, умни, културни млади граѓани 
кои и не беа баш така запнати да отвораат фронт со триесеттина полицајци кои 
божем го бранеа споменикот. Зашто, таму имаше барем сто пати по триесет 
демонстранти и тие, ако навистина беа решени нешто да уриваат, тоа немаше така 
да куртули! Ниту пак полицајците ќе успееа да ги сопрат. 
 
Затоа и тој (неуспешен) обид го гледам само како проба, како најава на вистинскиот 
политички одговор. И правен, секако, бидејќи и овој споменик, како и се‘ друго, е – 
дивоградба. Роден е, и лулан, како мртвороденче, како манипулација и перфидна 
лага, без оглед колку авторот се пењави за некакви „легални демократски средства―. 
Таму, како и во целиот самонаречен проект, нема ништо легално. Зошто инаку би се 
викал „спомен обележје - споменик на Паднати херои за Македонија―67? И што 
мисли Аџиевски, кого успеал да излаже, како впрочем и сите оние негови колеги 
соучесници во криминалот Скопје 2014, а кои се буцаат в гради со нивните 
патриотски и семакедонски чувства? Не знаеле во што учествуваат? Или виделе 
лесна шанса за богатење, за неказнет грабеж на државни пари? Ама сега вандали и 
џихадисти биле граѓаните кои сакале да им ги рушат „легалните― спомен обележја 
во вид на споменици? Затоа, кога Аџиевски, и не само тој, така загрижено се 
прашува дали „вакво нешто се случило во поранешна Југославија―, вистинското 
прашање би било: дали ваков криминал тежок милиони евра се случил каде и да е‘ 
во светот? Та оттука, и да имало некаков „анархизам― (sic!) од страна на граѓаните, 
тој секако имал поинакви мотиви! 
Се разбира, јас (повторно) не ги исклучувам ни политичките мотиви – или подобро 
речено политичката / идеолошката ориентација - во делувањето на поединци или 
групи во „Шарената револуција―, вклучувајќи го тука и чинот на обидот за 
ничкосување на огаќениот Прометеј. Зашто, таквите потези неминовно добиваат и 
политичка боја, дури и кога тоа не го посакуваат. Таква политичка боја впрочем 
добивале и сите оние историски случки на уривање на одделни споменици низ 
Европа, а на кои што, демек со гадење,  се повикуваат нашиве споменољубци. Иако, 
нормално, забораваат, а веројатно никогаш и не знаеле дека, на пример, токму 
славниот Густав Курбе, претседател на Асоцијацијата на уметници на Париз и член 
на Комуната, во 1871 година го иницира отстранувањето на споменикот на 
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Наполеон I од врвот на познатиот столб на плоштадот Вандом. Тогаш Курбе за себе 
велел дека настапува како „граѓанинот Курбе―! 
 
И токму тоа е одговорот, ако воопшто е потребен, на нашине бароковозљубени 
уметници и други душегрижници околу „политичките― мотиви на обидот за уривање 
на огаќениот Прометеј. Зашто токму „Шарената револуција― односно огромното 
мнозинство граѓани во неа ги искажуваа нивните граѓански и морални ставови не 
само контра скулптурата на Прометеј како таква, туку како симбол, или еден од 
симболите, на омразената власт, нивните политики и Скопје 2014 како дел од нив. 
Тој народ кај нас ја претставува онаа „јавна сфера― (Хабермас), веќе згадена од 
коруптивните политики на власта, едностраната партизација на целото општество, 
вклучувајќи ги тука и културата и уметноста. Таа „јавна сфера― секако има свои 
политички преференци, своја идеологија, но тогаш, и сега, настапува во името на 
граѓаните на Скопје и на Македонија. И ако таа намислила дека на Прометеј му 
завршило времето, ни кожни гаќи не го спасуваат!       
 
 
Немушт говор 
 
Оноре де Балзак умира во 1850 година, но требале да поминат речиси педесет 
години за да некој се сети дека славниот писател треба да добие споменик во 
Париз. На тоа се сетил Зола, и во својство на претседател на Друштвото на 
писателите на Франција протуркал иницијатива за нарачка на споменик на Балзак 
кај големиот Роден. Нарачката била исполнета и Роден го претставил споменикот 
во 1898 година. Наспроти неговото мислење дека споменикот е негово „животно 
дело, стожер на мојата естетика―, нарачателите го одбиле споменикот. Дури ни Зола 
не можел ништо да направи по тоа прашање. И тој споменик „чекал― во ателјето на 
маестро Роден до јули 1939 да го добие своето место во јавноста, на аголот на 
булеварите Распаи и Монпарнас. 
Оттука, дури и кога се работи за ремек дела (а споменикот на Балзак несомнено е 
тоа!) односно кога станува збор за врвни мајстори како Роден, не оди се‘ баш така 
лесно и мазно, како што тоа им одеше на нашиве шустери кои ги штанцаа спомен 
обележјата наречени споменици и ги редеа низ централното градско подрачје. И тоа 
оди така лесно и без контрола само кога со таква работа ќе се зафати една 
бескрупулозна, автократска и манипулативна политика каква што гледавме на дело 
цели десет години, а особено во рамките на самонаречениот проект Скопје 2014. И 
токму затоа, повторно, најточна е несвесната забелешка на авторот на спомен 
обележјето – споменик „Паднати херои на Македонија― дека акциите контра ова 
спомен обележје – споменик, но и не само овој туку и сите други од Скопје 2014, се 
„политички― мотивирани. Само што во акциите станува(ше) збор за граѓански контра 
партиски политики, за демократски контра автократски постапки, за отворени и 
транспарентни наспроти тајни и манипулативни активности.   
 
Инаку, на спомениците, особено од овој тип, по ниту еден основ не може да им се 
одрече политизацијата односно политичката страна. И тоа никој паметен не го 
спори. Такви, политички „обоени―, се и повеќето споменици кај нас од времето на 
социјализмот. И тоа, повторно, никој паметен не го спори. И тие имаа цел / задача 
да слават едно време, една идеологија / идеали односно истите да ги овековечат, 
да ги монументалзираат на најдобар можен начин. А кога велам „на најдобар можен 
начин―, тоа и го мислам, односно дури и тие „комуњари― – како денес сите се осилија 
така да ги нарекуваат, а до вчера им се клањаа - знаеа дека идејата, идеологијата, 
ќе биде најдобро преточена во монумент ако е реализирана од страна на 
најдобрите! Што ќе рече дека и тие „комуњари―, такви какви што биле, умееле да 
изберат вредност, квалитет. А зад изборот на уметниците стоеле и квалификувани 



 

167 

 

комисии. „На пример, за подигањето на ‘Македониумот‘ во Крушево, во Комисијата 
бил Бошко Станковски (професионален политичар, подоцна претседател на 
Собранието), но и еден Антоние Николовски (историчар на уметност), еден Димо 
Тодоровски (скулптор), еден Спасе Куноски (сликар), еден Славко Брезовски 
(архитект), итн. Зошто ние се‘ уште не разбравме кои се тие наши големци кои 
стојат зад ‘нашиов‘ т.н. проект ‘Скопје 2014‘? И кои се тие ‘стручњаци‘ што креваа 
два прста во полза на еден или друг ‘споменик‘ што како кукавички јајца ги 
подметнаа на секое слободно просторче во центарот на Скопје? И да го видиме 
нивниот кредибилитет и стручност за одлучување во наше име?―68. Затоа, всушност, 
денес и говориме за неодговорни политичари, за автократско делување, за 
манипулации ... и за неодговорни уметници, помеѓу останатото. Зашто, ако вашето 
дело го оценуваат партиски послушници со крајно сомнителни квалификации за 
дадената област, тотално немеродавни поединци кои не умеат да разликуваат коњ 
од вол или Прометеј од Übermensch ... тогаш за каква уметност можеме да 
говориме? 
 
Не е спорна ни вистината дека спомениците, особено оние од државен / идеолошки 
/ политички тип, се – порака. И дека говорат на јазик којшто, наводно, треба да е 
разбирлив за сите, или барем за мнозинството. Но, кога „јазикот― го одередуваат 
неписмени дилетанти, поединци кои во животот немале ама баш никаков допир со 
уметноста, уште помалку со монументалната уметност, тогаш тој „јазик― се 
трансформира во своја спротивност. А во тој контекст ми остана запаметена една 
впечатлива анализа на проф. Вангелов на спомен обележјето – споменик „Воин на 
коњ― како прв симбол на тогаш (и се‘ уште) актуелната преродба: „„Поставен во 
самото срце на Скопје како срце на сегашна Македонија, тој симбол зборува многу, 
непрестајно и моќно за намерите и целите на таа ‘суштина‘, а зборува на еден 
особен начин, со стилот на својот симболички јазик. Иако тој јазик е немушт, иако 
никој не може да го чуе неговиот глас, неговите пораки се, помалку или повеќе, 
мошне јасни и разбирливи за секој оној кој, одблизу или од далеку, ќе воспостави 
некој контакт со тој симбол ... Првата порака потекнува од самата грандиозност на 
таа фигура излеана во бронза по повеќе од 2.400 години од смртта на Александар, а 
во срцето на една земја која, по низа параметри не само што е најслабата и 
најсиромашна меѓу своите соседи на Балканот, туку и во Европа и светот. Таа 
грандиозност упатува, од своја страна, на силна, разорна склоност кон опсесивна 
мегаломанија―. И понатаму: „Од своја страна, склоноста кон мегаломанија, 
недвосмислено зборува за духовен склоп со нагласени авторитарни, деспотски 
својства ... Со таа разлика што, еден мегаломан од форматот на Александар, со 
оган и меч, ја претвори во стварност својата мегаломанија, додека неговиот 
далечен наследник, неговиот екстатичен идолопоклоник Груевски најмногу што 
успеа е – да создаде привид, ‘перцепција‘, како што вели денес тековната политичка 
реторика, дека таа мегаломанија дошла до некои конкретни, опипливи резултати, 
при сè што нему омилениот израз ‘остваруваме‘ има необично висока фреквенција 
во неговите километарски, дебели ‘отчети за сработеното‘69.  
Или, колку за илустрација, можеби на македонскиот уметник денес му се поблиски 
„генијалните― објаснувања на поединци од типот на некој Сламков, но и редица 
други, како божемни претставници на „академската― заедница кои, како паднати од 
Марс, тртљаа за некаков национален идентитет, за некакви континуитети и слично: 
„Според мене, тука лежат причините за проектот „Скопје 2014―, во јакнењето на 
идентитетот, самоидентификација. Целта е денешниот Македонец да сфати дека е 
посебен народ со свое минато различно од она на соседите (се разбира, со нив 
имал поблиски или подалечни релации), дека Република Македонија не е никаква 
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бановина или окупирана територија. Идејата е да се прикаже дека овој народ има 
континуитет од антика, преку Словените, до денес, дека во сите тие мешавини од 
луѓе јадрото е задржано, како посебен народ со своја култура, јазик, обичаи, 
територија, минато и иднина, па нека биде прикажано и преку спомениците―70?  
И затоа, иако на сериозните луѓе им се крева стомакот од вакви малоумни 
„експликации―, тука се еднакво малоумните уметници да ги реализираат, да ги 
„оживотворат―, да им се најдат при рака на диктаторите кога ќе затреба, нешто 
слично како и оној Арно Брекер со Хитлер, од кого нашиов прометеољубец научил 
многу! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Негативна меморија 
 
Ако до сега е јасно – а јасно е - дека сите обвинувања за некаков вандализам, 
џихадизам и слични негативни „изми― е само перфиден обид (повторно, по којзнае 
кој пат) да се затскријат вистинските мотиви на бунтот на граѓаните на Скопје против 
политиките на оваа бандитска власт и нивните криминали, тогаш може да се 
премине на едно поинакво рамниште на разгледувањето на „случката― со 
(неуспешното) уривање на „љубениот ни― Прометеј пред Собранието на РМ.  
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Оваа случка содржи (барем) две битни рамништа: општо – односно некои веќе 
(историски) манифестирани и објаснети примери што како матрица се пресликуваат 
во многу идентични или слични ситуации, и локално – оние финеси кои што на 
нашиот „случај― му даваат специфични белези. 
Oпштото рамниште, главно, го поставува прашањето: зошто луѓето воопшто ги 
уриваат спомениците? И тука можат да се сместат некои од спомнатите примери - 
спомениците на Ленин во бившите советски републики, спомениците на Садам 
Хусеин во Ирак, но и многу други. Во овој контекст можеме да се враќаме дури до 
осумнаесеттата династија на древниот Египет и времето на Екнатон (1353–1336) – 
револуционерниот (квази)монотеистички фараон – кој ќе ги сврти на глава 
долгогодишните традиционални религиски верувања во царството, што пак ќе се 
реперкуира врз целокупниот живот на египетското општество. Одмаздата на 
неговите наследници ќе биде сурова: неговиот лик ќе биде брутално изгребан до 
непрепознатливост од сите египетски храмови, а храмовите што тој ги изградил ќе 
бидат урнати! Само тук-таму сочуваните сведочат за неговиот (и на неговата жена 
Нефретити) вистински лик. 
И таквата пракса ќе се повторува со илјадници години, менувајќи ги само 
модалитетите и обемот на акциите, а во името на одмаздата – религиозна, 
политичка, идеолошка, културна ... И по правило, спомениците страдале први! Што 
секако има тесна врска со нивната основна функција: да бидат („вечни―) паметници 
на едно време, еден човек (власт, режим, поредок), една идеја!  
 
Оттука, очигледно не држат зборовите на еден американски конгресмен (Натаниел 
Меикон) од 1800 година дека „Со пронаоѓањето на печатењето, спомениците не 
вредат ништо―, изречени по повод тогашната иницијатива за подигање споменик на 
Џорџ Вашингтон. Конгресменот сметал дека зборовите а не камењата и статуите ги 
чуваат сеќавањата на големите луѓе. Современите просветлени нации, со 
изградени демократски институции и образовани граѓани немаат полза од такви 
„погубни акти на перчење―71. Впрочем тоа е само уште едно потсетување на 
познатите зборови на Перикле дека најзначајниот споменик е „всаден во срцето а не 
е врежан во камен―! Но, безмалу е незамисливо дури и современо општество без 
споменици. Што ќе рече дека многумина, како што тврди проф. Севиџ, се‘ уште 
сметаат дека каменот (мермерот, бронзата ...) ќе го сочуваат значењето 
(големината, важноста) засекогаш, дека „За разлика од историите и биографиите, 
кои што можат постојано да бидат ревидирани со текот на времето, еден споменик 
се здобива со вид на светост, недопирлив статус―. 
Но, како што се подигале, така и се уривале. Можеби не со истото темпо, но сепак. 
„Њусвик― се повикува на извори во Институтот за национално сеќавање во Полска 
тврдејќи дека во оваа држава набргу ќе бидат отстранети околу 500 советски 
споменици. „Гардиан― пак наведува податок дека, на пример, се смета дека во 
Украина повеќе од 100 статуи на Ленин биле демонтирани за помалку од една 
година од времето на соборувањето на омразениот режим на Јануковиќ во 
декември 2013 година72. И намерно го наведувам зборот омразен, зашто 
негативните чувства се силен мотиватор, а омразата едно од најсилните, што пак 
директно води кон прибегнувањето кон насилен одговор / реакција. Односно, 
негативната меморија, таложена со години, некогаш со децении или векови, ги 
активира насилните механизми како директна одмазда за „изгубеното време―, за 
жртвите, за загубите ... Тоа ќе рече дека меморијата е клучна за нашиот однос кон 
спомениците, но не онаа историска или т.н. универзална или објективна меморија 
туку колективната меморија нелимитирана во простор и време (Halbwach, 1950)! А 
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впрочем, нам, во конкретниот случај, не ни е ни потребна којзнае каква меморија 
зашто ние  практично ја живееме и секојдневно ја (пр)оценуваме десетгодишната 
„историјата―. 
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Или, ако сакате, ние на дело ја живееме Бодријаровата хиперреалност. Нам, денес 
и тука, свесно ни се наметнува една хиперреалност како замена за реалноста, 
состојба во која што реалното и фикцијата се измешани до крајни, дури 
непрепознатливи граници, соживеани една со друга и тешко одвоиви едната од 
другата. Ние веќе немаме механизми да ги раздвоиме и да кажеме каде завршува 
едната а каде почнува другата. Нам ни е наметната конфузија што го меша 
„реалното― со разни симболи и знаци коишто создаваат слика што не постои / 
постоела! Сме ги задржале имињата и (донекаде) ликовите, ама во сосема 
видоизменет (да не речам лажен) контекст. „An image without resemblance― (Deleuze). 
И тоа дефинитивно е хиперреално (општествено) злосторство!  
Но, кога темелите на таа хиперреалност започнуваат сериозно да се нишаат, се 
манифестира насобраниот гнев. И се истура прво врз најблиското, врз 
репрезентите, па нека се и од камен, или бронза, како во нашиот „случај―. На 
нацијата очигледно и‘ е доста од измислени митови и херои и нивните симболи овде 
на земјава. Особено ако тие говорат на некои непознати или немушти јазици, ако 
пелтечат како прволачиња или ни продаваат камуфлирани партиски „естетики―!   
 
 
Право на илузија 
 
Човековото право на илузија можеби не спаѓа во редот на основните човекови 
права, но подеднакво е гарантирано и неотуѓиво право. Иако, се чини, поголемиот 
дел од нас веќе одамна е „опериран― од тоа право, барем во одделни сегменти на 
општественото живеење. Па така и јас немам никакви илузии дека, кај нас, е баш 
така лесно да се изведе солиден јавен споменик (на личност, на група, на настан ...). 
Но има примери, и кај нас и во светот, кои подучуваат, во двете насоки: добрата и 
лошата. Има и доволно литература која што може да биде сериозна помош во 
конципирањето на еден јавен споменик и неговата реализација, во обидот за 
задоволување на сите, или повеќето, барани / очекувани аспекти. А тие не се мали, 
не се ни малку.  
Намерно го потенцирам поимот „јавен― споменик бидејќи сето ова ѓубре што го 
гледаме околу нас низ централното подрачје на Скопје се јавни споменици, во јавен 
простор, платени со пари на граѓаните и (наводно) наменети за граѓаните на овој 
град, и на државата, секако. Иако, во крајната инстанца, испадна дека оваа 
(прескапа) збирштина е (само)задоволување на нечии илузии дека е голем 
политичар, државник, па и архитект. Од друга страна, да беше тоа некаква приватна 
зделка, некаква лична (или групна)  амбиција (па нека е и болна) да си направи свој 
циркус, за свои пари, на свој простор, не верувам дека некој нормален ќе се 
побунеше. Да си ги осмислија своите дворови со таков илузионистички декор, или 
да си купеа некоја парцела во некоја од приградските населби и таму да се 
изживуваа на овој начин, повторно, сигурен сум, никој немаше ни „а― да каже. Ама, 
во оваа ситуација, кога станува збор за јавен простор и за (големи!) јавни пари, 
изживувањето на една група малоумници и повладувањето на личните болни 
илузии мора да предизвика реперкусии. И нив денес ги гледаме на дело, односно 
сега само како почеток на еден јавен референдум, на еден процес на 
преиспитување и справување со насилието манифестирано од една партиска 
врхушка.    
 
Следствено, и македонските „уметници―, оние кои партиципираа така жизнерадосно 
во упропастувањето на овој град и кражбата на народните пари, можат да 
продолжат да уживаат во нивните (бедни) илузии дека создале „нешто―. Но, нивните 
илузии бргу се распаѓаат под жестокоста на соочувањето со реалноста на 
народниот гнев. И допрва ќе се распаѓаат, и буквално! 
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Па така и авторот на спомен обележјето – споменик на „Паднатите херои― може да 
си ја потхранува илузијата дека „Ова е политички мотивирано и не случајно се 
концентрирале на скулптурата ‘Прометеј‘ ... Ним им беше најлесно ‘Прометеј‘ да го 
направат парадигма на оваа власт и на наводното фашистичко владеење―. 
За „политичките― мотиви на експонентите и учесниците во „Шарената револуција― 
веќе доста пишував и тука нема што повеќе да се додава. Кога некој сака да ги 
затскрие своите нечисти политики, го обвинува за истите – другиот! Но, за вториот 
дел, она за „парадигма на оваа власт― и за „наводното фашистичко владеење― има 
богами подоста да се пишува. Зашто тоа е, повторно, ништо друго туку само 
илузија, лична и групна. И тука веќе – наспроти општите - навлегуваме во некои 
локални специфики на причините зошто луѓето, во принцип, уриваат споменици, или 
зошто токму овој споемник е мета на граѓаните на Скопје. 
Мислам дека овде авторот се обидува да си придаде преголемо значење, поголемо 
отколку објективно (може да) има, и тој и неговото спомен обележје – споменик. 
Како што впрочем и целиот „споменик― е една шарена лажа, ова е само шлаг на 
тортата, или црешката на врвот, како сакате. Не дека еден споменик на „Паднатите 
херои― не би заслужувал да биде некаква парадигма на една современа власт, 
некаков национален симбол, па и во уметничка смисла. Но не овој, овој најмалку. И 
не на оваа власт. Зашто, тоа е барем познато, оваа власт „ја заболе― за паднатите 
херои на оваа држава. Како што „ја заболе― и за народот на оваа држава. Оваа 
власт има своја парадигма, има свој симбол, има свое „вјерују―, и тие се веќе 
општопознати од објавуваните разговори, а нивната материјализација е некаде 
далеку вон земјата, по разноразни белосветски островчиња познати како даночни 
раеви! Но, тоа се суштините што треба(ше) да останат вон спознанијата на народот, 
при што тој ист народ требаше да се замајува со материјализирани илузии за 
некакви длабоки антички корени, за големи идентитети и слични шарлатански 
приказни. Со такви бомбастични илузии требаше да бидат хранети два милиони 
луѓе, плус потхранувани со оживеаните фантазмагории од серијалот Скопје 2014. И 
токму таа приказна, со редица категоризирани херои, требаше да биде таа 
парадигма на оваа власт, за пред народот. А срцето на таа парадигма никако не 
може да бидат „Паднатите херои―, туку истата е сместена, како што соопшти веќе 
спомнатиот проф. Вангелов, „... во самото срце на Скопје како срце на сегашна 
Македонија ..., и тоа е неприкосновениот Александар и сето она што тој го 
претставува односно што некој мисли дека го претставува. Затоа впрочем е и на тоа 
место, со тие димензии и „поза―, затоа и сите државно партиски манифестации се 
држат во негова близина. Та зарем малку тиради се изнаслушавме, од Пастирот па 
до оној смешнион Сламков, за идентитетот и самоидентификацијата, за античките 
корени на Македонецот, на којшто бандитиве не му оставија опција да верува во 
иднината туку го силуваа да верува во – минатото! И да живее од него, ако може. За 
тоа време тие живееа од неговите пари!!! 
 
Затоа, самозалажувањето, или илузијата на авторот на спомен обележјето – 
споменик на „Паднатите херои― служи само за потхранување на личното его. И 
зарем тој навистина мисли, а и другите со него, дека младиве се такви тутурутки, 
безмалу како нив, па да кренат рака на нешто навистина свето, нешто што 
навистина им оддава почит на паднатите херои? И зарем тие исти млади, и не само 
млади, ако имаа барем и трошка верба, и илузии, за и околу вредностите и 
пардигмите на онаа смешна Триумфална порта, зарем ќе кренеа рака на неа? 
Зарем ќе ја „нашминкаа― така како божем излезена од некој од фамозните скопски 
шминкераи, попознати како „академии―? Или, ако сакате, зошто ниту еден, и 
повторно – ниту еден од „Шарената револуција―, не посегна по Споменикот на 
ослободителите на Скопје, сега заграден во атарот на Владата на РМ? Ако можеа 
со катапултите да допрат до „белата шампита―, зошто не свртеа и накај споменикот?  



 

173 

 

Затоа, таквите малолетни ставови се дебело потценување на овој народ, на овие 
млади образувани луѓе кои умеат да препознаат вредност, традиција, квалитет ...! 
Затоа, впрочем, спомен обележјето – споменик на „Паднатите херои― секако е само 
еден од светликавите (и омразените) симболи на денешницата, но никако не и 
некаква парадигма со којзнае какво значење.   
 
 
Дволичност 
 
За да нема недоразбирања и можни грешки при парафразирањето, еве прецизен 
цитат: „За мене е неприфатливо од било каков аспект, нели нормално е некој да 
протестира, тоа е легитимно деморатско право и го почитувам тоа право, но да 
уништувате нешто што е создадено, дали сега, дали од овие генерации или 
претходни генерации, или нешто од идни генерации итаканатака, тоа е иднината на 
нашата држава, ние треба да уништуваме нешто што е создадено претходно, сега, 
или треба нашата младина во иднина да уништува нешто друго?―. Ова се зборови 
на онаа шушумига Канческа – Милевска која во слободно време, кога не работи на 
уништување на македонската културна и особено на македонското културно 
наследство, глуми министерка за култура! И ова е само еден извадок од  нејзиниот 
особено релаксиран и „интелектуално― набиен разговор со стручњакот за култура и 
градителско наследство, такозвани „Јади бурек― (07 јуни 2016г.), но битен за 
илустрацијата на уште една – покрај останатите – битна локална специфика за 
актуелниот однос на граѓаните (особено) на Скопје кон „споменичкото― наследство 
на криминалната банда на власт, вклучувајќи го тука и спомен обележјето – 
споменик на „Паднатите херои―. Имено таа дволичност во прикажувањето на 
стварноста, таа итерпејовска  превртливост во вреднувањето на нештата, онаа 
слепа партиска приврзеност кон злосторот кон овој народ и неговата култура и 
уметност, покрај другото, е силниот мотив контра материјалните траги на овој 
режим. (Справувањето со духовното „наследство― ќе биде подолготраен и 
помакотрпен процес!). На граѓаните на Скопје очигледно им дојде преку глава со 
нивниот град да си играат полуписмени шутраци и нереализирани типуси, да им 
кажуваат што е вредно а што не е, да ги уриваат децениските симболи на градот и 
буквално да му го менуваат личниот опис. Во таков контекст треба да се гледаат и 
активностите контра спомен обележјето – споменик на „Паднатите херои―, на т.н. 
Триумфална порта и објектите на неколку владини институции.     
 
Од друга страна, и во еден поширок контекст, едно од релевантните (локални и 
специфични) прашања во рамките на обидот за уривање на скулптурата на 
Прометеј како сегмент на спомен обележјето – споменик на „Паднатите херои― е: 
зошто ваквата појава на галопирачка нетрпеливост кон одделни (материјализирани) 
белези на оваа власт не беше манифестирана кај нас во времето на распаѓањето 
на Југославија односно рушењето на стариот систем и замената со нов? Како што 
впрочем тоа се случуваше во повеќето тогашни социјалистички држави, како што 
тоа се случуваше во Источен Берлин, Романија итн. Зашто, ако имаше вистинско 
време за искажување на наталожените (негативни) чувства кон системот, ако имаше 
миг кога можеше да профункционира некаква (негативна) колективна меморија, тоа 
беше почетокот на деведесеттите години на минатиот век, преломен период 
возбудлив сам по себе, кога со системот се рушеа и митовите, а голем дел од нив 
беа „излиени― и во тогашните споменици. А сепак, тоа изостана. 
Една можна (идеолошки - пропагандно интонирана) хипотеза би била дека немало 
толкав број незадоволници да започнат таква акција. Но тоа, се разбира, не би било 
точно. А сепак, ќе беше „разбирливо― токму во почетокот на деведесеттите години 
да ескалираат манифестациите контра стариот систем во распаѓање. Друга можна 
хипотеза е дека таквите случувања беа донекаде кај нас амортизирани со мирниот 
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премин во нов општествен систем и реалтивно долгото владеење на 
социјалдемократската идејна матрица по 1991-та година.  Што пак не значи дека 
некои нешта не беа јавно искажувани, не „висеа― во воздухот. Или – не се 
насетуваа. Особено желбите за повторното „читање― на историјата, што пак, на 
пример, беше една од првите задачи на нововостановените демократии во 
Балтичките држави. Што и се случи. (Но не треба да се заборави дека овие држави 
повторно се пронаоѓаа себеси после повеќедецениска окупација прво од Германија, 
а потоа од СССР. И во тој контекст и спомениците се појавија како битен аспект во 
расветлувањето на односите помеѓу различните „пластови и рамништа― (E. Jelin) на 
меморијата. Но таму, на пример во Естонија, но и во другите Балтички држави, овие 
прашања (т.н. „војна на спомениците―) се расчистуваа помеѓу локалното население 
и руското малцинство во тие земји).  
 
И повторно: односот кон историјата, одделни националистички истапи, маргинални 
манифестации на нетрпеливост кон остатоци од стариот систем (физичко 
оштетување на бисти на првоборци, менување на имиња на улици и сл.) беа 
безмалу разбирливи изолирани изблици. Но, симболите на тоа време, оние 
излиените во бронза или врежаните во камен, преживуваа. Иако некој повнимателен 
набљудувач или подобар аналитичар во некои потези ќе видеше претскажување! На 
пример, сето она што се случуваше во периодот 1998 – 2002: рушењето на џамијата 
на Имарет (како јасен нецивилизациски  чин и показател на варварското лице на 
„патриотите―, но и молкот на македонските „интелектуалци―!), уништувањето на 
Калето во Скопје и Плаошник во Охрид (како симбол на „почитувањето― на 
историјата и културното наследство!) итн. За умни луѓе тоа ќе беа повеќе од 
доволни  (дволични) знаци! Ама на вакви како нас – мораше да им се случи 2006, се‘ 
до денес!!!  
 
 
Animal symbolicum 
 
Наспроти фактот дека веќе пет-шест децении имаме Катедра односно  Институт за 
историја на уметноста, дека повеќе од три децении имаме Факултет за ликовни 
уметности, дека последниве години, во рамките на т.н. дисперзирано образование 
се отворија едно чудо универзитети / факултети што, наводно, се бават со 
уметноста, дизајнот, архитектурата, значи наспроти сето тоа, ние денес се 
судруваме со „нешто― од форматот на „Скопје 2014―. Наспроти фактот дека имаме 
едно чудо дипломирани историчари на уметност - многумина со докторски и 
магистерски титули - па уметници, архитекти, дизајнери итн., тоа „нешто― помпезно 
наречено „Скопје 2014― ни се издигна буквално пред очи.  
Наполно уважувајќи го ставот на Бурдио дека естетското искуство е сепак нешто 
што се учи, дека во таа насока огромна улога имаат институциите и училиштето, се 
разбира и семејството, сепак мислев, и не само јас, дека низ овие изминати децении 
македонското естетско искуство веќе одамна го поминало прагот на талкање во 
темница. Дека сме изградиле цврсти и способни институции, стручни поединци и 
некаква професионална етика, нешта низ кои што се филтрираат сите будалаштини 
од типот на „Скопје 2014―.   
Па заради тоа, кога и да поминам низ центарон на Скопје, една те иста мисла не ми 
дава мира: како е можно? Како е можно во втората деценија на дваесет и првиот век 
некој да размислува на таков начин? Не само за уметноста или архитектурата 
зашто, практично, таму го нема ни едното ниту пак другото, туку воопшто - за 
културата, за секојдневието, за минатото, за меморијата, за одбележувањето, за 
славењето ... Зашто сето она што го гледаме низ центарот на Скопје, а не е од типот 
на фамозните филмско-театарски кулиси што глумат сценографија за некаков 
антички град, сето останато, или поголемиот дел, може да се подведе под желбата, 
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идејата, напорот некој или нешто да се одбележи, прослави, да се укаже / 
потенцира нечија големина или важноста на некој настан, да се потсетат сегашните 
генерации на нивните минати големци и случувања. 
Впрочем, зборот споменик – а токму тоа се (или треба да бидат) сите оние 
вчудоневидувачки нешта околу нас на Плоштадот „Македонија― – во македонскиот 
јазик е изведен од посочените нешта. Нешто што останува за спомен, што се 
спомнува, што (треба да) се памети ... за секогаш. И, во основа, тоа не е спорно: 
некој решил - па нека е и без поширока консултација, па нека е и без посеопфатни 
анализи, па нека е и наспроти стручните укажувања – дека некои нешта 
неоправдано сме ги заборавиле и запоставиле, дека некои настани и личности 
заслужуваат поголемо внимание односно сеќавање, итн. (Релативно) ништо од тоа 
не е спорно. Но, спорно е: како е тоа направено, на каков начин, со каков „јазик―, со 
кои и какви пораки? А во тој контекст, секако, и спомен обележјето – споменик на 
„Паднатите херои―, со сите негови можни (не)скриени пораки и значења.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Односно, според повеќето дефиниции, споменикот е тој односно монументалната 
(споменичката) уметност е таа со којашто се одбележуваат значајни настани и 
истакнати личности, нештата кои сакаме да останат во меморијата на генерациите 
како некаков национален незаборав, да бидат тука со нас денес но и за навек, 
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нешта со кои се гордееме и сакаме тоа да му го покажеме на светот. Спомениците 
односно споменичката уметност, сепак, одбележува и неславни (во вообичаената 
смисла на тој збор) настани, трагедии и жртви, што ќе рече дека споменикот нема 
само и исклучиво свечен, среќен и глорифицирачки претекст и значење, туку може и 
да тагува, да сугерира незаборав во негативен контекст, да еманира 
предупредувачки пораки итн. Такви се, на пример, монументите за скопскиот 
земјотрес на гробиштата Бутел, монументалниот комплекс Јасеновац во некогашна 
СФРЈ, споменикот на големиот пожар во Лондон во 1666 година, „Могилата на 
непобедените― во Прилеп итн. Што би рекол токму авторот на споменикот во Прилеп 
Богдан Богдановиќ, тие често се во спомен „на жртвите, не на победителите―. 
Зашто, не само (условно) убави, славни, херојски нешта се дел од животот. Иако 
спомениците сакаат главно да се бават токму со таа страна на животот.  
Оттука, секоја / секаква структура којашто е создадена заради експлицитно  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
одбележување (позитивно или негативно) на настан или поединец, може да биде 
споменик. Тоа е првото рамниште на коешто се идентификува споменикот. И затоа 
споменик може да биде и архитектонска градба (или група на градби), и скулптура, и 
фонтана и ... се‘ што може да замисли и изведе човековата имагинација, а што е 
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првенствено насочено кон одбележување на настан(и) или личност(и) важни за една 
(интер)национална историја, култура, наука итн. Заради тоа многумина за 
споменици ги сметаат и менхирите и долмените, па Египетските пирамиди, 
Партенон, дури и Ајфеловата кула!  
Или, ако сакате, поедноставено: спомениците с(м)е ние, нашата култура, нашето 
разбирање на нештата, нашата симболика! Прилично (неоправдано) 
подзаборавениот Касирер (Ernst Cassirer), сакајќи да ја потенцира токму оваа страна 
на човекот, маестрално ја трансформира Аристотеловата дефиниција за човекот 
како animal rationale во animal symbolicum. Дали и колку ќе ја прифатиме денешнава 
симболика што ни ја (по)нуди Скопје 2014 за „наша―, не е (само) личен избор. Но, 
нема да згрешиме ако го прифатиме тврдењето на овој филозоф дека целата 
уметност, па и архитектурата, којашто тој дефинитивно ја гледа како уметност, 
треба „да се дефинира како симболичен јазик - како конкретна манифестација на 
единството на интуитивната и структуралната форма, со други зборови, како шема―. 
  
Најголемиот дел од спомениците се апсолутно идеолошки, односно се израз на 
одредена владеечка идеолошка матрица на тоа време. Особено спомениците од 
дваесеттиот век и особено во земјите зад некогашната т.н.  Железна завеса (но и во 
Мексико, на пример, па во некои комунистички општини во Италија и Франција, итн.) 
имаат доминантна идеолошко – политичка, а често и класна интонација. Многумина 
вакви карактеристики (тенденциозно) им припишуваат и на речиси сите 
југословенски (и македонски) споменици од тоа време, што е прилично 
дискутабилно, но тоа е друга тема. Но, ако тоа беше својствено за идеолошки 
втемелените општества – а денес важи ставот дека југословенското беше такво, па 
со тоа и македонското – и дека современата демократија е неспоива со каква и да е‘ 
идеологија од тој тип, кому му беше потребно повторното оживување на старите 
начини на „славење― на настани и личности? Или, уште попрецизно, зошто, згора на 
тоа, ни е потребно и оживувањето на некои дамнешни и неспоиви со слободниот 
дух „естетики― во современата демократија, како што тоа го прави токму спомен 
обележјето – споменик на „Паднатите херои―?  
 
 
Рамништа на интерпретацијата 
 
Пред извесно време се појави запрепастувачка информација дека Македонија 
заостанува повеќе од еден век во економскиот развој зад Финска, а причината за 
тоа, пред сè, може да се лоцира во третманот што оваа земја го има кон своите 
граѓани. Никој на направил истражување колку доцниме во творечкиот, во 
уметничкиот развој, но сигурен сум дека и тој податок подеднакво би бил шокантен. 
Дел од одговорот денес го гледаме низ македонските музеи и галерии, на 
меѓународните „изложби― што со некоја смешна гордост ги презентираме низ разни 
ќошиња на Европа, на Биеналето во Венеција итн. Порано, пред дваесеттина и 
кусур години, сите некако бевме согласни дека во уметноста, односно во некои 
нејзини сегменти, доцневме два-триесет години. Денес - педесеттина, минимум. Ако 
пак компарацијата ја правиме врз основа на резултатите во монументалната, 
споменичката уметност денес, доцниме цел век. Или „вонвременски― (како што 
Аџиевски ужива да го нарекува своето спомен обележје – споменик), зашто кичот 
нема временски граници!  
А дека доцнењето цел век не е ни туку-така ниту пак со некаква злоба  кажано, 
сведочи дури и една сосема површна компарација на нашето спомен обележје 
„Споменик на паднатите херои―, 2012 година, од Томе Аџиевски во Скопје, и 
„Националниот воен паметник на Велс― (The Welsh National War Memorial), 1928 
година, од Сер Џон Ниниан Компер во Кардиф.  
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Станува имено збор за запрепастувачки ист концепт на отворена кружна колонада, 
со централна фигура на крилест гласник (во Кардиф крилеста машка фигура која го 
претставува Архангел Михаил, кај нас крилеста женска фигура која, наводно, треба 
да биде Нике / Викторија); во Кардиф коринтската колонада „ја затвора―, ја 
закрилува фигурата, кај нас неспецифираната по стил (модернистичка, 
постмодернистичка?) колонада пренагласено е надвишена од централната фигура; 
кај споменикот во Кардиф фонтаната е внатре, кај нас е надвор; кај Компер се 
претставени три скулптури што ги претставуаат трите воени родови, кај нас пред 
колонадата е поставена скулптура на Прометеј, со сосема нејасна конотација со 
темата. И едниот и другиот споменик се поставени во централниот парк, едниот во 
Кардиф, другиот во Скопје.  
Ни едниот ни другиот споменик фактички не соодветствуваат со уметноста на 
времето во коешто се направени. Но, нашиов е направен речиси цел век подоцна! А 
ако кон тоа се додадат и сите други (најблаго речено) проблематични конотации, да 
не речам пресликувања, со некои детали од неколку други европски споменици, 
нашава приказна дефинитивно се трансфромира во блуткава пародија на нешто 
одамна видено.  
 
За да се разберат целосно спомениците како мултимодален „текст―, неопходно е 
анализите да одат до контекстот на нивната продукција. Зашто препознавањето на 
знаците е процес што се потпира на интересите и потребите на општеството на 
едно дадено време. Поточно, еден споменик не е „производ― само на нарачателот и 
изведувачот (уметникот) туку врз неговото „производство― влијае цела лепеза 
поврзани фактори. Целосното, или приближно целосното спознавање на говорот на 
споменикот воопшто не е лесна работа. Особено на споменици со такви 
претпоставено комплексни значења какви што би требало да имаат националните 
споменици. 
(Ервин) Панофски препознава три рамништа на иконолошка интерпретација. На 
првото гледачот идентификува познати елементи, елементи што дури може да ги 
именува. На второто рамниште неопходно е поврзување на препознаените нешта со 
теми, концепти, конвенции, начинот на којшто тие се обединети итн. Третото 
иконолошко рамниште наложува интерпретација, што ќе рече дека гледачот мора 
да се впушти во полето на „симболичките― вредности, оние со подлабоки значења, 
како на пример идеолошките  перспективи и слично, откривањето на нивои на 
значења, интуитивно поврзување и синтеза на интерпретациите итн. Нималку лесен 
процес. Или, поточно, зависи што е исправено пред нас. 
Ако ова го преточиме врз рамништата на интерпретација на „нештата― расфрлани 
низ скопското централно градско подрачје, одвај би дошле до првото рамниште, она 
на основната идентификација. И тука би застанале зашто нема што друго да се 
прави – „нештата― се соголени вече на прв поглед, тоа што го гледате тоа е тоа што 
треба да го видите! Имагинацијата, мајсторијата, знаењето, умеењето ... застанале 
веќе кај првиот чекор. Толкав им бил капацитетот. Сепак, и за тоа постојат учесни 
објаснувања во литературата. Но за то подоцна. Од друга страна, токму 
„нападнатото― спомен обележје – споменик на „Паднатите херои― се издвојува од 
овој галиматијас на праволиниска идентификација и барем во вториот чекор 
наложува извесен напор за сивите ќелии. Но и за тоа подоцна. 
 
Денес, после повеќе од половина век, особено со „производите― од самонаречениот 
проект Скопје 2014, не сме многу подалеку од разбирањата на спомениците од 
времето на социјализмот. Во тоа време речиси секоја форма којашто не беше на 
прв поглед препознатлива, беше - апстрактна, модернистичка. Баш како и денес. И 
тоа не беше којзнае колку посакувано од власта. Иако добивме и силни спротивни 
примери – на пример „Македониумот― во Крушево, и не само тој – но за тоа 
подеднакво беа заслужни уметниците кои не така лесно се откажува од нивните 
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концепти, па макар и „апстрактни― односно „модернистички―! Денес, македонските 
уметници чекаат пред вратите на политичарите за да го добијат својот „творечки 
концепт―! 
Еден од таканаречените enfant terrible на тогашната југословенска уметност и 
архитектура беше протомајсторот Богдан Богдановиќ, чии споменици континуирано 
ги збунуваа и властите но и колегите. И постојано беа нарекувани „апстрактни― и 
„модернистички―, иако тие навистина имаат многу малку допирни точки со 
асптракцијата и модернизмот. Југословенската монументална уметност пред 
Богдановиќ беше уметност на бисти и групни фигуративни споменици, спомен плочи 
и слични веристички одбележувања во духот на соцреализмот и читливото, 
препознатливото, традиционалното. Нешто слично како денес! Подоцнежниот 
модернистички дух внесува и апстракција, но главно се држи до проверените 
споменички формули низ коишто доминира победничкиот дух, херојството, 
вечноста. Како што вели Керин, „Како идеологија, модернизмот имал многу силна 
тенденција да направи нешто ново, вредно, конструктивно и футуристичко, што би 
останало за навек. Таа тенденција за долговечност навистина постоела, 
спомениците биле обмислувани и изработувани како нешто што би можело да ја 
раскаже приказната кога нас ќе не нема―. 
Пристапот на Богдан Богдановиќ е радикално поинаков. Неговите споменици / 
меморијални комплекси не го слават победникот. Ги слават жртвите, и тоа е првата 
битна разлика што овој автор ја воведува кај нас. Тие не се ниту еднонационални, 
зашто Втората светска војна во Југославија беше и граѓанска, братоубиствена војна. 
Оттука, тие не им припаѓаат исклучиво на една националност. И понатаму, тие не 
слават конкретна идеологија, најмалку комунистичката, зашто на нив нема 
идеолошки знаци, нема идеолошки обележја.  
А всушност, неговите споменици не ни личат на споменици. Тие се сосема различни 
од се‘ она видено пред и по него. Тие се објекти, градби, композиции ... приказни ... 
низ кои секогаш шетаат луѓе. Тие како да не се од овој свет, или барем не се од ова 
поднебје. Можат да бидат од Месопотамија, од Грција, од Индија можеби!? 
Односно, нивната филозофска нишка е митологијата, доброто и злото, архајската 
борба на овие два принципи. Секој во нив ќе го види тоа што го бара. Но тие 
изгледаат како да се останати од некоја друга, стара и исчезната цивилизација, 
типични сведоци на Времето за коешто не можете никако да кажете: Е тоа е нашето 
време!    
Но, зошто го спомнувам Богдановиќ? Па заради фактот што треба да ги спомнуваме 
и да се мериме со навистина големите мајстори, а овој протомајстор остави свои 
ремек дела и во Македонија, кои што можат да ни послужат и како компарација со 
ова што шутрациве ни го нудат денес! 
 
 
Два споменика: значења 
 
„Могилата на непобедените―, едно од ремек делата на Богдан Богдановиќ во 
Македонија, била нарачана по повод одбележувањето на 20-годишнината од 
востанието / првата пушка во Прилеп. Веќе самата локација што ја одбрал 
градителот (вон понудените три), а којашто тој ја нарекува „воздушен споменик―, 
укажува на мудро око: на извишено плато веднаш до градот, на место кадешто 
претходно имало парк, релативно осамено и „празно― а сепак достапно ... на самата 
граница помеѓу урбаното и природното, со плаво небо како позадина (барем во тоа 
време, се разбира!). 
И Богдановиќ „конструирал― споменик - некропола, ремек дело не само за тоа 
време, без државни или партиски обележја, без идеолошки симболи ... Само големи 
„деформирани―, односно женсковидно заоблени (7) столбови налик на јонски, високи 
2.9 метри. „Моите нимфи―, како што ги нарекува авторот. Но тие се и 
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надреалистички нимфи, зашто имаат две лица: во анфас и во профил. И всушност, 
целиот споменик е со доминантен женски принцип. Пред се‘ заради „нимфите―, 
зашто жената го претставува континуитетот. Жртвата е дадена, но животот мора да 
продолжи!  
Бидејќи градските претставници не биле целосно задоволни со понуденото и 
сметале дека мора да има и некакво победоносно обележје, Богдановиќ направил 
уште еден столб, повисок од другите и дијагонално профилиран во поднежјето и го 
нарекол „божица на победата―. Гладта за симболика била задоволена! 
(Денес се среќаваат и поинакви толкувања за карактерот на споменикот, пред се‘ на 
столбовите коишто, наводно, претставуваат урни, а најголемата пак го носи вечниот 
пламен, итн. Тоа уште еднаш говори за податноста на овој тип на споменици за 
разни наративи, за општи но и лични толкувања. Толкувањето што јас го давам се 
темели на искажувањата на Богдан Богдановиќ за овој споменик73).  
 
Не знам дали во еден ваков контекст смеам да го ставам и нашево спомен обележје 
што глуми „Споменик на паднатите херои― во Скопје. Тоа веројатно би била длабока 
навреда и кон споменикот во Прилеп и кон неговиот автор но, од друга страна, 
станува збор за „тематски― сличен контекст на споменичко одбележување и, според 
искажувањето на авторот на вториот споменик (Томе Аџиевски), за спроведување 
на сличен (антички) концепт. Аџиевски сака да потенцира дека споменикот е 
составен од неколку целини, што секако е евидентно, при што античкиот концепт е 
превземен преку трите дела: агората или светот на живите (со фонтана и фигурата 
на Прометеј), портата (со квадрилата како почит кон мртвите херои) како премин и 
конечно ротондата (со божицата на победата) како простор на мртвите односно на 
вечноста. И тоа звучи доста пристојно, да не речам убедливо. Иако и многу 
различно од сето она што го гледаме во потесниот и поширокиот круг околу ова 
спомен обележје. Што пак не го земам за негова слабост, дури напротив, но: дали 
тоа, таа различност од сите други спомен обележја што глумат споменици го 
натерала авторот да се дообјаснува себеси, и делото, преку краток текст – 
објаснение делено на новинарите? „Естетската рамка на проектот е класицистичка 
во постмодерна постапка што гази на тенката линија помеѓу културата и 
ангажманот. Препознатливи се германскиот неокласицизам во архитектурата и 
францускиот академизам во скулптурите. Проектот во целина е лишен од 
декорации со нагласен минимализам во архитектурата пропратен со модернистички 
скулптурални решенија. Инспиративен мотив за фигуративната скулптура на 
проектот ми беше концептот за рехабилитација на предвоената европска пост-
Харковска скулптура. Моќниот ангажман кај скулпторите Вера Мухина, Георг Колбе 
и др, заслужува почит од денешна дистанца ...―, вели Аџиевски во неговото писание. 
И колку и да е необично еден уметник – а Аџиевски тоа беше, за разлика од 
повеќето кои беа вклучени во „Скопје 2014― – да си го „дообјаснува― делото, овие 
неколку реченици само ни ја потврдуваат извесната конфузија во „концептот―: од 
класицистичка преку модерна до постмодерна постапка (три во едно!), од германски 
неокласицизам преку француски академизам до пост-Харковска скулптура и Вера 
Мухина и Георг Колбе (пет во едно), итн.  
Во една анкета по повод целиот самонаречен проект „Скопје 2014―, за ова дело 
напишав: „Кога ќе го слушнете уметникот Аџиевски како го објаснува значењето на 
‘делото‘, односно дека ‘значењето е универзално, светско, сите елементи што се на 
споменикот се од универзална природа‘ – се‘ ви е јасно. Кога тој самиот не знае што 
направил, како ќе знаеме ние? Во секој случај, македонската историја на уметноста 
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ќе го забележи како најголем (по димензии) плагијат на овие простори. Жалам што 
во минатото сум потрошил прилично време за овој ‘уметник‘―74. 
Или, ако сакате, ова „објаснување― на Аџиевски само уште повеќе ни ја комплицира 
пробавната агонија со ова спомен обележје, зацврстувајќи го ставот дека авторот 
сакал многу да каже, ама не кажал – ништо! Односно, попрецизно, барем јас мислев 
дека ќе се „дообјаснува― себеси тоест ќе посочи паралели со неговата постара 
скулптура (коњите, на пример), дека ќе скицира развојна линија во неговото 
творештво наместо да се обидува да се мери со немерливи нешта, особено 
нештата од европски ранг! 
 
Или, ако сакате, се‘ што Богдан Богдановиќ успеал како емоција и уметност да 
извлече од „приказната― за непобедените во Прилеп, сето тоа односно (приближно) 
истата приказна / тема Аџиевски успеал да го поништи со импостираниот 
златносјаен шум и „болните сетилни дразби― (М. Грчев) што тој ги предизвикува. 
Зашто кај него нема ни меморија ниту комеморација, ни чест ниту почит, ни стојност 
ниту понизност пред саможртвата ... Дури напротив, тоа спомен обележје – 
споменик како да е замислено да произведува непријатна звучност, дури силина на 
екот со неговата кичеста помпезност и непотребно перчење, со потенцираниот 
блескот и „суперчовечка― предимензионираност. Нашиот контакт со него 
предизвикува контраефект: стриповска радозналост и вчудовидување, идеја за 
циркус или гладијаторски борби, нападна самопромоција и непријатна отуѓеност! 
Но кога би можел(е) тука и да застанеме.        
 
 
 (Кон)текст 
 
Следното интересно прашање, сврзано со (можеби непристојната компарација, но 
сепак) „Могилата на непобедените― на Богдановиќ и спомен обележјето – споменик 
на „Паднатите херои― на Аџиевски е: дали се ова споменици на војната? Веројатно 
да, иако всушност ги слават жртвите. Веројатно да, иако тоа експлицитно не го 
нагласуваат, но јасно е дека станува збор за жртви во војна. Во првиот случај, кај 
Богдановиќ, тоа е  евидентно уште од самото име на споменикот (иако можеби не 
докрај, зашто непобедени нема само во војните!), а во вториот случај („Споменик на 
паднатите херои―) е подеднакво јасно на кој и каков хероизам се мисли. Но, двата 
споменика немаат – или имаат недоминанти - визуелни белези што би упатувале на 
воени наративи. Кај Богдановиќ особено (последната, осма нимфа, само глуми 
„божица на победата―!), додека кај скопскиот споменик фигурата на божицата 
Викторија (Победа) прилично експлицитно упатува на војна. Иако, да речеме, двата 
споменика не инсистираат на вообичаениот „говор― на оружјето, како на пример 
Споменикот на ослободителите на Скопје - секако еден од најрепрезентативните 
споменици од тој тип кај нас.  
Меѓутоа, кои се, повторно, евидентните разлики во третирањето на односот кон 
жртвата кај двата споменика? Во Прилеп тоа е направено на суштински 
достоинствен, доличен комеморативен начин, со доза на присуство на духот на 
античката трагедија. Во Скопје пак нема таков обид - нема еп, нема почит, напротив, 
доминантен е чаламџиски патос и неприличен славенички дух!  
Оттука, во еден ваков контекст, би можеле (само) да ги спомнеме и идеолошките 
теории коишто сметаат дека комуникациите и значењата имаат и социо-политичка 
димензија и дека социјалниот контекст е круцијален за нивната интерпретација. 
Оттука и прашањето, за какви различни, и за кои социјални контексти сведочат овие 
два споменика? Ако, како што смета Чендлер, знаците и‘ служат на идеолошката 
функција низ „дефинирањето на реалностите―, за кои и какви реалности говорат 
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овие два споменика, и „чии реалности се привилегирани а чии се потиснати― 
(Chendler, 2007:11). Но тоа пак би не одвлекло во длабока социо-политичка анализа, 
со што би била запоставена примарната, естетската. Но, кога сме веќе кај темата, 
не смее да се заборави дека теориските рамки не му дават на аналитичарот цврсти, 
фиксни или универзални методи за отклучување на значењата што перманентно 
лежат во семиотичкиот „извор―. Секогаш мора да се има предвид дека создавањето 
на знакови е процес што расте и од интересите и од потребите на општеството на 
даденото време.    
 
Клучното прашање е, како што (парафразирано) потенцира Панофски, дали овие 
споменици ги откриваат базичните ставови на една нација, на еден период, на една 
класа или група можеби, одредено религиозно и филозофско убедување и слично.  
Понатаму, а бидејќи веќе ги спомнав недоминантните визуелни белези, битен (иако, 
секако, не најбитен!) сегмент во овој вид споменици е и текстот. Бидејќи и текстот е 
културолошки и социолошки „пренесувач― на одделни значења важни за 
разбирањето на споменикот. Зашто, уште Барт укажувал на релациите на текстот и 
сликата (овде споменикот), дека лингвистичката порака ги „збива―, ги компресира 
значењата на споменикот. Кај Богдановиќ, кој во принцип го одбегнува дури и овој 
„белег― на неговите споменици, имињата се испишани во криптата и визуелно не го 
нарушуваат споменикот. Во Скопје пак, и нарачателот, и уметникот и тие коишто го 
одобрувале споменикот не успеале да видат ниту дека, на пример, зборот „Justitia― 
(Правда) е напишан погрешно, како „Justicia―. И тоа, еве, веќе неколку години стои 
така, наспроти јавните укажувања! „Објаснувањето― на Аџиевски дека „Justicia― не е 
грешка, туку загатка односно дека тука „се работи за латински дијалекти на шпански 
и на каталонски јазик―75 е само за мали деца од вмро-вска провениенција! Или 
македонските уметници последниве години навистина мислат дека може да им 
помине се‘, секаква будалаштина која што потоа ќе се обидат да ја затскријат со 
измислици од типот на „латински дијалекти на шпански и на каталонски јазик―? И 
зошто воопшто дијалекти на овие два јазици, а не на кинескиот и кореанскиот? И 
што имаат паднатите херои со „латински дијалекти на шпански и на каталонски 
јазик―? Дали така им се зголемува значењето, чествувањето, херојството ...? Или 
можеби правдата кај нас функционира само на тие дијалекти, а ние не сме знаеле? 
И ајде што ние не сме знаеле, ама тоа треба(ло) да го знае Специјалното јавно 
обвинителство, зашто очигледно заради тоа не им поминува ниту еден обвинителен 
акт. Можеби ќе треба да го напишат на некој од овие дијалекти? Како и да е‘, нека е 
и загатка, но Аџиевски тогаш порача  дека „... сега нема да ги откријам одговорите 
на сите овие загатки―, ама оттогаш поминаа цели четири години. Не смета ли дека 
веќе е време да не‘ просветли, да ни открие што сакал „писателот― да каже? Зашто, 
како што поминува времето, ќе заборави и тој што сакал да каже, а ние ќе останеме 
ускратени од едно такво „уметничко откровение―!    
  
Оттука, за каква сериозност, за каков однос (кон паднатите херои!), за какви пораки 
тогаш може тука да се говори, кога ни еден латински збор не умеале да напишат 
правилно туку сега се затскриваат зад „загатки―? Дали воопшто споменикот е тоа 
што треба да биде, дали воопшто некој сакал тоа чудо нешто да биде, дали 
воопшто некому му е важно тоа таму? За каква, впрочем, уметност односно 
„уметност― воопшто може овде да стане збор?! 
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Симболи 
 
Иако претходно веќе беше спомната необјаснивата, фрапантната сличност на 
организацијата на овој споменик (не само) со оној во Кардиф, уште повоочливи се 
упатувањата (да не кажам присвојувањата) и на одделни елементи од вкупната 
композиција со познати детали од европското споменичко милје: квадригата (која 
што и не е квадрига бидејќи коњите не се впрегнати!), божицата, медаљоните ... и 
слично. Или, на пример, нека биде и „квадрига―, нека личи и на некои други такви и 
толку пати веќе употребени симболи, но нејасна, или збунувачка, останува нивната 
поза! На страна што уметникот не се ни помачил коњите познати од неговите 
постари скулптури да ги прилагоди на карактерот на споменикот, туку едноставно 
пропорционално ги зголемил. Но збунува намерата, впечатокот / смислата односно 
можните читања на една ваква збесната „квадрига― на место каде што треба да 
владее мир и почит!? Ако требала да се прави некаква паралела со коњичката поза 
на Букефал на Плоштадот, тогаш во тоа се успеало, ама суштината на двете 
спомен обележја што глумат споменици е сосема различна, па заради тоа и 
промашувањето е дотолку поголемо! Или, ако сакате, такви (аздисани) коњи има во 
квадригите поставени, на пример, на зградата на Бољшој театарот во Москва, или 
Александрински театарот во Санкт Петерсбург, ама и таму тие имаат сосемо друго 
значење и функција. 
Или, понатаму, такви квадриги, па и со коњи во таква исправена положба 
(Велингтоновата арка во Лондон) се правеле низ цела Европа, ама тие се 
поставувани безмалу исклучиво врз триумфални арки (порти). Што ќе рече дека 
нивната функција е да го слават триумфот, победата, а не смртта. Да, некој ќе рече 
дека тоа се сведува на исто, односно дека нема победа без смрт, ама сепак не е 
исто. Бидејќи овде се слави жртвата, а не победата, односно онаа разлика што ја 
потенцира и Богдановиќ (во спомен „на жртвите, не на победителите―)! Оттука, кај 
нас, триумфалниот скок на четирите коњи го прави токму спротивното – ја слави 
победата наместо да ја почитува смртта, помпезно го вознемирува спокојот на 
хероите и сеќавањата на нив, манифестира наместо да комеморира. Или слепциве 
си правеле некаков свој споменик, за нивни потреби и „сеќавања―? 
Од друга страна, како што спомнав, онаа квадрига што не е квадрига зашто коњите 
се невпрегнати односно се слободни, со самиот тој факт губи секаква смисла во 
контекстот на еден ваков споменик. Тие и такви коњи можеби, ако воопшто, би 
имале функција во некаков споменик на слободата, но овде – не. Овде попрво 
наликуваат на фасцинацијата со овие животни на к(р)ал Дрого и неговото племе 
(„Игра на тронови―), но сведочат и за незнаењата на уметникот, за немањето 
вистински концепт и идеја не само за еден ваков споменик туку и за правилно 
разбирање на ова што самиот го направил!   
 
Вториот битен елемент во ова спомен обележје – споменик на „Паднатите херои― е 
божицата поставена на еден (пре)висок столб, а која треба да биде римската 
Викторија, божицата на победата. И повторно незнаење во толкувањата на 
суштината, односно дека овој споменик не слави победи туку (ко)меморира смрт! На 
пример, кај веќе спомнатиот „Национален воен паметник на Велс― (The Welsh 
National War Memorial), 1928 година, од Сер Џон Ниниан Компер во Кардиф, не 
случајно на столбот стои Архангел Михаил, а не некоја божица. Затоа што овој 
(арх)ангел е заповедникот на Господовата војска и воедно заштитник на борците 
(војниците)! Оттука, најприродно е еден таков лик да стои на паметник на паднати 
борци. Божицата на победата, Нике или Викторија (која што Аџиевски во една 
прилика ја нарекува „жената-ангел Викторија―, потврдувајќи дека појма нема што 
сакал да каже / направи!), е посакуван симбол кај спомениците што ја слават 
победата. А овде не станува збор за тоа. Или, можеби, навистина се слави некоја / 
нечија победа? 
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Оттука, ако два (коњите во т.н. квадрига што не е квадрига и божицата) важни 
симболи во овој споменик се дисфункционални односно целосно промашени, тогаш 
каква, и чија „приказна― раскажува споменикот? Ако двата битни симболи се 
наметливи знаци за нешто сосема друго и попоинакво од основната цел / намена на 
споменикот, зарем третиот елемент може да има толку силно значење што ќе ги 
поништи првите два односно на споменикот ќе му ја врати смислата? 
  
Така доаѓаме до проблематичниот (сега веќе огаќен) Прометеј, оној кој ја 
предизвика целата бура односно „бес― на протестантите од „Шарената револуција―. 
Намерно ги потенцирам зборовите „сега веќе огаќен― бидејќи оригиналната 
скулптура го претставуваше Прометеј како машки акт. Меѓутоа, многу бргу, безмалу 
само неколку дена по поставувањето, во јавноста се појави информација дека 
„Поставената скулптура на Прометеј во паркот ‘Жена-борец‘ веќе не е разголена. 
Спорните за дел од јавноста, откриени гениталии на митолошкиот јунак, од викендов 
се покриени со бронзена наметка налик на гаќи. Надлежните одлучија да ја облечат 
скулптурата по реакциите на голем број женски невладини организации, кои 
реагирале дека не доликува среде центарот да стои гол исправен маж, независно 
што станува збор за скулптура―76. Уште поинтересен беше фактот што авторот 
Аџиевски, „иако сметаше дека неговото дело не е спорно, сепак, по барање на 
инвеститорот Општина Центар, со бронза ја преработи скулптурата―! 
Зошто го потенцирам овој факт? Заради (барем) два битни моменти: прво, не толку 
заради односот на „јавноста― (нешто што се случувало и во културно поразвиени 
земји од нашава) туку повеќе заради односот на „надлежните―, и второ, заради 
односот на уметникот кон своето дело! И понатаму, двата моменти како суштински 
израз / став на сите инволвирани („надлежните, уметникот, државата ...) кон 
споменикот во целина. За сето ова во следната прилика. 
 
 
Огаќениот Прометеј 
 
Принудувањето, но и прифаќањето од страна на уметникот, (а божем по барање на 
„јавноста―), да се вршат накнадни интервенции врз скулптурата на Прометеј – и тоа 
баш покривање на неговите гениталии – е скандал пар екселанс во поновата 
македонска културна историја. Овој чин, под маската на некаков граѓански 
конзервативизам, ја покажа не само уметничката неписменост на власта (инаку факт 
повеќекратно покажан и докажан во изминатава деценија!), не единствено 
авторитарната моќ да се меша / влијае дури и врз уметничките решенија, туку и 
подготвеноста на македонскиот уметник – не само дотичниот - да се повинува на 
диктатите на власта, какви и да се! Но, Томе Аџиевски и за овој чин има свое 
„толкување―, и истото го открива во посоченото објаснување на неговото дело што 
го делеше на новинарите на денот на откривањето на споменикот: „Споменикот е во 
јавен простор и им припаѓа на грѓаните. Тој уште не откриен го имаше своето 
демократско крштевање ‘му се случи народ‘. Дел од граѓанството побара актот на 
Прометеј да биде покриен. На културата и се накалеми субкултура, таа стана дел од 
нашата култура. Требаше ли тоа да се спречи. НЕ. Бидејќи јас ги препознавам тие 
процеси и ги подржувам, во нив има многу артизам и автентичност, уште повеќе што 
субкултурата како анегдота за Прометеј ангажирано почна да се користи и во 
политички говори―.  
Не знам дали и на ова е неопходен коментар, но интересно е што Аџиевски како да 
заборава дека тој ја „огаќи― скулптурата а не некоја македонска „субкултура―, дека 
тој се согласи на тој (провинциски, да не кажам сељачки) чин, којшто сега го 
прогласува за – субкултура!? Ваквото салто мортале може да биде интересно за 
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некакви идни психолошки ориентирани проучувања на овој инцидент и ова 
објаснување! Се разбира, ќе треба да се истражи и посочениот „артизам― и 
„автентичност― и каде тоа Аџиевски ги виде и нив во оваа малограѓанска постапка. 
Но, денес, четири години после овој инцидент, „приказната― на Аџевски е битно 
сменета односно политикантски приземјета. Сега тој вели дека тогаш кај него дошле 
„пет жени за кои знам дека се активистки на опозицијата и кои побараа Прометеј, кој 
е гол, или да се тргне или да се покрие―. Па тој ги препраќал кај неговиот тогашен 
газда „Тинекс―, па овој му се јавувал по телефон дека не можел да ги одбие жените 
и чича-мича Прометеј – се огаќи! Како на филм исчезна и субкултурата, и артизмот 
и автентичноста. Остана само лагата, и провинцијализмот, се разбира. Надоплонети 
со уште една страобална лага, или големо незнаење, коешто Аџиевски го сервира 
на македонската јавност, односно дека неговиот Прометеј „ќе беше прва гола 
фигура на Балканот и воопшто на Прометеј― (sic!). (Во април 2012 година, значи 
пред неговиот Прометеј, во Букурешт бил поставен монументот на царот Трајан – 
целосен машки акт - со Дакијски волк во рацете, дело на Василе Гордуз; или, ако 
ова дело му е многу ново, ене му го „Победникот― на Мештровиќ на Калемегдан во 
Белград, од 1928 година,  белки од парите што ги „заработи― може да појде до таму; 
впрочем, таму, на Калемегдан, ќе ја види и скулптурата „Изморен борец― од 1935 од 
Тома Росандиќ; во Грција вакви „голи фигури― ги има едно чудо, меѓу кои и: „Фрлач 
на диск― во Атина, од Константинос Димитриадис, од 1927 година; „Споменик на 
непознатиот воин― во Атина, од Емануел Лазаридис, од 1932 година; „Аполон― од 
Леонидас Дросис пред Академијата во Атина, „Цепач на дрва― од Димитриос 
Филипотис, од 1908 ... и др.). Но, македонскиве лаги очигледно добиваат барокни 
размери77!     
 
Значи, третиот битен симбол во спомен обележјето „Споменик на паднатите херои― 
– скулптурата на Прометеј – наместо, евентуално, да ги појасни / надмине 
недоразбирањата со првите два (квадригата и божицата на победата), 
дополнително ги комплицира можните насоки на читање и комуникација со 
споменикот. Прво, до денешен ден останува целосно нејасно зошто Прометеј е 
вплеткан во оваа „приказна―, односно каква е неговата врска со хероите / 
хероизмот? Не дека некој досега изразил отворени (или затскриени) несогласувања 
со неговите митолошки улога и значење, но често беше поставувано прашањето за 
неговата врска со македонските (и ини) херои! И тоа прашање, се разбира, 
останува(ше) без соодветен одговор. Не заради нешто друго туку првенствено 
заради неспоивоста на симболиката на Прометеј со „темата―. Како впрочем и со 
првите два симболи (здивените коњи и Викторија). Зашто, заслугата на Прометеј за 
човештвото е неспорна, ама повторно – каква врска има тоа со паднатите херои? 
Прометеовата заслуга за човештвото, прво и вообичаено, а кај нас ретко 
спомнувано, е што тој се смета за креатор на првиот човек – направен од глина, се 
разбира – на што прилично беневолентно гледале и боговите, се‘ до мигот кога им 
го дал огнот, спротивно на волјата на Зевс. Оттука, оваа негова страна (креатор на 
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првиот човек) секако нема допирни точки со паднатите херои. Онаа втората, со 
огнот, е очигледно побитната, зашто нашиот Прометеј во раката го држи токму 
факелот што им го дал на луѓето, а заради што ќе биде осуден на „прометејските― 
маки. Но, токму заради овој чин на Прометеј обично се смета за добродетел на 
луѓето (меѓу другото, ги подучил и на навигацијата,  пишувањето и архитектурата), 
што повторно нема никаква врска со хероизмот. Едновремено, преку симболот на 
огинот – не само како потреба или „алатка― туку и како божествена искра на мудрост 
и креативност – Прометеј се смета за симбол на човековиот стремеж кон прогресот 
и науката! Што, повторно, никако не го доведува во некаква значајна врска со 
хероите, особено не македонските. И заради тоа, неговото (толку потенцирано) 
место во спомен обележјето наречено „Споменик на паднатите херои― и понатаму ќе 
остане дискутабилно! Освен, нели, ако нема и некаква скриена порака?    
 
 
Случајност? 
 
Постои мислење дека треба да се бара во некажаното, а не во кажаното, да се 
толкува ненаправеното а не направеното ... дека често вистината е сокриена помеѓу 
редовите, во неизреченото! Затоа, ако го примениме овој совет и поголемо 
внимание посветиме на нештата неспомнати односно некажани во изјавите на 
Аџиевски и нашиот непрежален Сарајлија како двајца жестоки барокољупци и 
огорчени противници на „Шарената револуција― која што, нели, е џихадистичко 
движење со индијански бои, можеме да дојдеме до интересни заклучоци. 
На пример: зошто Аџиевски се повикува на пост-Харковската скулптура (?), на 
творештвото на Вера Мухина и Георг Колбе како „инспиративен мотив за 
фигуративната скулптура на проектот―, односно зошто еден македонски споменик би 
требал да го афирмира „концептот за рехабилитација― на овој вид скулптура? Не 
дека јас не мислам дека ангажманот во скулптурата на имиња како Вера Мухина и 
Георг Колбе бил / е „моќен― (како што инсистира Аџиевски), ама не гледам зошто би 
бил толку моќен сега, и овде!? Но, повторно, мислам дека најмал е проблемот во 
скулптурата на спомнатите Мухина и Колбе, уште помалку пак таму има нешто толку 
силно за (денешен) восхит. Иако не сакам никому да му го ускратам правото да им 
се восхитува. Георг Колбе секако е еден од највлијателните германски уметници во 
првата половина на минатиот век (или, подобро речено, на една политички 
етаблирана струја во германската уметност од тој период), автор на многу нарачки 
од Хитлеровите националсоцијалисти и еден од оние вклучени на т.н. 
Gottbegnadeten-Listе („Листа на богонадарени―) – список на 36 страници со уметници 
особено заслужни за нацистичката култура - составена директно од рацете на 
Гебелс и Хитлер. Од денешна перспектива Колбе е тотално беззначаен, прилично 
здодевен, едноличен уметник, нешто поразигран и инвентивен во женските фигури / 
актови. Но (занатски) одличен портретист. Неговата скулптура е некаква мешавина 
на грчката архајска скулптура (пропуштена низ германската „херојска― наци 
матрица) и влијанија од Аристид Мајол. И што има Колбе со нашиот Прометеј? 
Ништо, освен што вториов заличува на некои од Колбеовите машки актови – денес 
во неговиот музеј во Берлин – особено во позата, смирениот израз, загледан онака 
„во далечините―! 
 
Зад Мухина пак останал еден, и само еден навистина импозантен споменик, оној на 
„Работникот и колхозничката―, висок 25 метри и тежок 185 тони, познат како „идеал и 
симбол на советската епоха―, „еталон на социјалистичкиот реализам―78. И овој 
споменик тоа навистина е‘ – и идеал и симбол на таа епоха, односно начин на 
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којшто бољшевичката власт сакала да ги претстави (не само) пред светот својот 
работник / работничка, иако во таквата претстава всушност никој не верувал. Дури 
ни самите тие, или особено не тие, зашто ја знаеле вистината! (Токму затоа и 
генералниот наслов дека на спомемниците не треба да им се верува!). Или, како 
што Бергер го споредува со традицијата на Руската икона, споменикот ечи како 
„слики на свети фигури видени во божествена светлина во која што луѓето верувале 
за да видливиот свет околу нив го направат кредибилен―79! 
Овој споменик со децении ќе биде наметнуван симбол на советската власт, и на 
советската уметност, се разбира, а ќе стане и доминантен амблем на многу познати 
советски институции, меѓу другите и на легендарната „Мосфилм―. Но, што има 
нашето спомен обележје – споменик на „Паднатите херои― на Аџиевски со 
„Работникот и колхозничката― на Мухина? Ништо, ама баш ништо, зашто таа 
приказна за „концептот за рехабилитација― и „почит од денешна дистанца― е само 
шарена лажа, стапица за лековерни која што треба да го одвлече вниманието од 
очигледното, од евидентното! 
 
Она што е евидентно, она што е очигледно, а кое што (не само) Аџиевски упорно го 
премолчува, е фрапантната (којзнае која по ред кај неговиот „споменик―!) сличност, 
овојпат на неговиот Прометеј со едно дело на најголемиот нацистички (државен) 
скулптор и миленик на Хитлер, Арно Брекер. Ни Мухина, ни Колбе, туку токму 
Брекер односно неговата позната скулптура „Die Partei― („Партијата―). Или, ако 
сакате, сличностите се најевидентни токму со премолченото, некажаното! 
Оваа скулптура на Брекер, првично позната како „Носител на факел― („Fackelträger―), 
заедно со уште една, позната како „Армијата―, била изработена за новата 
Рајхсканцеларија на фирерот во Берлин. Во неа Хитлер, и Шпер, гледале симбол на 
нацистичката партија, на нејзината сила и дух, како што впрочем другата скулптура 
(„Армијата―) ја симболизирала цврстината и подготвеноста на германската армија. 
И, за живо чудо, уште една сличност: за новата Рајхсканцеларија биле изработени и 
две големи скулптури на коњи, дело на Јозеф Торак – уште еден омилен Хитлеров 
уметник. Секоја сличност е случајна, или секоја сличност е – намерна?!  
 
 
Олицетворение на фашизмот 
 
Во уметноста не постојат нешта наречени случајна сличност, или коинциденција, 
односно двајца уметници едновремено да дојдат до исто (уметничко) решение. 
Такво нешто нема, не постои, иако некои наши „стручњаци―, како гувернерот Богов, 
не‘ убедуваа(т) дека тоа било можно, односно се случило, на конкурсот на НБРМ за 
новите пари. Но, во случајот на нашиот Прометеј, не може да стане збор за такви 
коинциденции, за такви „случајни сличности―, од проста причина што станува збор 
за временска разлика од 1938 година („Партијата― на Арно Брекер) до 2012 година  
(„Прометеј― на Томе Аџиевски), што ќе рече цели 74 години! За право, Аџиевски и не 
се повикува на случајни сличности. Тој сличностите едноставно ги – премолчува!  
Од друга страна, и постмодерната, колку и да е беневолентна кон користењето на 
историската меморија, на цитирањето и мешањето на стилови, сепак не стимулира 
едноставни и еднострани пресликувања. Згора и премолчувани, прикривани. Веќе 
самиот тој факт влева сомнеж во искреноста и намерите на авторот, но и на 
нарачувачот, кој пак има барем една олеснителна околност: секогаш може да тврди 
дека е нестручен и не може(л) да ја воочи сличноста односно намерата на 
уметникот. Што не го оправдува, секако. 
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Зошто го велам сето ова? Како што веќе реков, самиот факт на премолчување на 
очигледното односно потенцираното посочување на лажни извори (Мухина, Колбе, 
ама не и Брекер) упатува на некакви намери – не нужно добронамерни, отворени, 
професионални ... Ако еден уметник го знае творештвото на Мухина и Колбе и се 
повикува на нив како на еден пример за  „почит од денешна дистанца―, а ја 
премолчува евидентната сличност со друг уметник од истото време чие дело личи 
како јајце на јаце, тогаш работите не се чисти. Ако говорите за Мухина и Колбе и 
некаков „концепт за рехабилитација―, не може да не го знаете и Арно Брекер и 
неговите дела кои што се евидетно директна предлошка за вашето дело! Тоа би му 
дошло на исто како кога говорите за кубизмот да го спомнувате Брак, но да (се 
правите дека) не знаете дека постоел и Пикасо!!!  
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Оттука, ако во случајов со случајно намерните сличности е горе долу се‘  јасно, а 
мислам дека е јасно, тогаш и прашањето на мотивите на премолчувањето се 
прилично транспарентни. А сепак, останува загатката: зошто? Зошто Брекер, и 
зошто токму неговата скулптура „Партијата―?       
Нема сомнеж дека скулптурата на Брекер, не само „Die Partei―, е бараниот израз на 
неговото време, изразот / естетиката толку неопходна на фирерот и неговите 
сништа за големата и херојска Германија и нејзиното поробување на светот. 
Силата, решителноста, храброста, моќта ... се идеите на таа Германија, па така и во 
уметноста која што мора да ја изрази супериорноста на расата, кулминацијата на 
снагата, движењето во саканата насока. Особено скулптурата ќе ги отсликува 
динамиката на водството и одговорот на командите, подготвеноста за херојски дела 
и соочување со непријателот, дури и за положување на животот на олтарот на 
татковината. Затоа и Брекеровата, и не само неговата, скулптура од тоа време 
заличува на херојските претходници: на бронзениот Посејдон од Археолошкиот 
музеј во Атина, на тираноубијците Хермодиос и Аристогетон од Археолошкиот музеј 
во Неапол итн. 
Но зошто тоа би бил модел и за современата македонска монументална скулптура, 
особено за еден споменик на паднати херои? Не може(ше) ли да се најдат во 
уметноста на минатото и други модели освен фашистичкиот односно нацистичкиот 
на Брекер? И еве, тука, ми се чини за прв пат ја потенцирам придавката фашистички 
односно нацистички (во контекстот на уметноста), која што пак на авторот на нашиот 
„Прометеј― толку му боцка очи велејќи дека некои „подолго време инсистираат на 
тоа да докажат дека токму овој Прометеј во себе крие фашистичка естетика― 
односно дека „Тоа апсолутно не е точно бидејќи тоа е естетика што својата генеза ја 
црпи од европската херојска скулптура, која своја генеза има од антиката―. Ова, 
прво покажува дека Аџиевски точно знае(л) што направил, а ако пак мисли дека 
некој ќе му поверува дека не знаел за Брекер односно дека ќе не‘ убеди дека 
посочената Брекерова скулптура не е симбол на фашистичката естетика, тогаш 
навистина е наивен! Зашто тука нема пазарење како во комисијата што му го 
„одобрувала― споменикот или трошоците за него. А впрочем, зошто инаку 
Брекеровите скулптури, и тоа токму оваа проблематичнава / идентичнава на нашиот 
Прометеј, би стоеле пред вратите на Рајхсканцеларијата на фирерот? Брекеровата 
скулптура, не само оваа која што стана симбол на Националсоцијалистичката 
партија на Хитлер, е олицетворение на сите фашистички стремежи и аспирации во 
триесеттите и четириесеттите години на минатиот век. Дури, ако сакате, можеме да 
спориме за тоа дали, воопшто, овој тип на скулптура (но и слично сликарство 
генерирано од приврзениците на фашизмот во тоа време) може да се нарекува 
уметност. За тоа би ни требало уште многу време, и простор. За овие дела попрво 
одговара нам толку познатиот поим кич, но тоа е сепак друга тема. Меѓутоа, сето 
ова го отвора главното прашање: што бара еден ваков тип фашистичка естетика, 
или само „естетика―, на паметникот на паднати херои во Македонија? 
        
Впрочем, тоа е сржта, суштината на овој проблем. И потенцирам дека овде станува 
збор за сериозен проблем а не за некакво авторско или уметничко видување на 
нештата. Прво, заради фактот што говориме за јавен споменик лоциран наспроти 
најзначајната демократска институција во државата – Собранието на РМ – и второ, 
зашто сите елементи упатуваат на очигледна манипулација со значењата. Проблем 
особено и заради фактот што е евидентна дисфункционалноста на сите елементи 
на спомен обележјето – споменикот одделно, и на сите заедно, на промашената 
симболика, на неукоста, на очебијната неписменост итн. Ако кон сето тоа се додаде 
и отвореното пропагирање на една ноторно дискутабилна и политички етаблирана 
„естетика― која што гази врз свети херојски идеали, тогаш проблемот само добива на 
тежина. 
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Или, ако сакате, а во светлината на симболизмот на Брекеровата „Die Partei― 
пресликани во нашиот Прометеј како централна точка на спомен обележјето – 
споменик на „паднатите херои―, чиј е факелот што свети во неговата рака? На 
хероите, или на некоја партија? Или, за кого, тогаш, гори вечниот пламен: за 
идеалите на хероите или за некои / нечии други идеали? Кому тогаш се поклонуваат 
делегациите секој 8 септември: на хероите, или ...? 
 
 
Незнаењето не оправдува 
 
Иако мислам дека досегашната елаборација на повеќето елементи одделно во 
спомен обележјето (неоправдано крстено) „Споменик на паднатите херои― во паркот 
Жена-борец, особено на скулптурата на Прометеј, како и на целиот споменик, е 
доволна за да се предочи проблематичноста (најблаго речено) на оваа творба, не 
пледирам дека сум ги исцрпил сите можни аспекти. Уште помалку дека сите мои 
укажувања и упатувања се нужно задолжителна лектира за властите, сегашните и 
некои идни, и некаква насока за постапување. Иако мислам дека такви чекори се 
нужни имајќи ги предвид сите отворени и скриени алузии и асоцијации што ги 
содржи во себе една ваква творба. Зашто, овој споменик е се‘ само не тоа што 
треба да биде, дури и кога би го соголиле од напластените судири и контрадикторни 
и конфузни симболи. Иако се сомневам дека би можеле да го соголиме – или 
облечеме, уште еднаш – во нешто друго што не‘ би не потстетувало дека тоа е, како 
што напишав, само осовремен Брекеров наци Übermensch којшто во слободно 
време го глуми Прометеј! И никој не знае што бара во центарот на Скопје, карши 
Собранието на РМ!?! 
Ако се има предвид сето претходно речено, појасни ли се можеби реакциите на 
граѓаните и обидот да се ничкоса токму таквиот симбол којшто несомнено го 
иритира здравиот разум кај многумина, освен кај подлизурковците на власта? Или 
нашиве уметници, сосе нивните газди, навистина мислат дека луѓето се неуки како 
нив и не умеат да ги препознаат / прочитаат пораките? Ако пак проблемот беше во 
„тројца естетичари што направија фама―, како што сака да не‘ убеди Аџиевски, 
зарем нивната моќ е толкава да поттикне маса луѓе контра „невиниот― споменик? 
 
Оттука, вистинскиот проблем останува во самиот спомемник како целина, а особено 
во неговиот елемент наречен Прометеј, чии што карактеристики упатуваат на 
сосема спротивен дискурс, и „естетика―, се разбира. Точна е констатацијата на 
Аџиевски дека „овој македонски народ никогаш немал фашизам во себе―! Но 
споменикот не го направи македонскиот народ, туку тој, нарачан и платен од самиот 
партиски врв на оваа власт. Та оттука, никој и не го обвинува овој „македонски 
народ―, напротив. Тој народ покажа што и како мисли за неговиот Прометеј и за 
споменикот во целина. Веројатно ќе покаже и утре, уште поцврсто и поексплицитно. 
И тој конфликт ќе мора да се разреши, на еден или на друг начин! 
Поблиската историја на некогашните комунистички држави упатува на  слични 
конфликти при модалитетите на „славењето― на минатото: порано спомнатата „војна 
на спомениците― во Естониа (т.н. Лихула споменик и споменикот „Бронзен војник― во 
Талин), потоа споменикот „Шведски лав― во Нарва итн. Притоа, т.н. Лихула споменик 
бележи сосема слични конотации како и нашиов споменик. Имено, во 2004 година, 
група ветерани од Втората светска војна подигаат споменик со релјеф на војник со 
типични нацистички инсигнии и со натпис „На Естонците кои во 1940-1945 се бореа 
против бољшевизмот и за обнова на Естонската независност―. Тие борци всушност 
не биле ништо друго туку припадници на злогласната Естонска СС-дивизија, која се 
борела на страната на Германија. Набргу по поставувањето Естонската влада 
наредила негово отстранување, што било спроведено со асистенција на полицијата 
(Естонско ЕБР!) и судир со поддржувачите. Во 2005 година споменикот бил 
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(повторно) поставен, но сега на приватно земјиште, во рамките на приватен музеј 
близу Талин80.  
А сепак, и покрај сличностите, има и големи разлики. Естонскиот споменик е 
транспарентен, јасен и недвосмислен веќе на прв поглед, нашиот е камуфлиран, 
мимикриран, обвиткан во загатки и (квази)митологии, со цел да прикрие, замагли, 
дезориентира. Што пак не‘ носи до (условно) последното прашање: знаел ли 
воопшто уметникот што прави? 
 
Се разбира, ова е целосно хипотетичко и депласирано прашање и веројатно никого 
вистински не го интересира. Веќе самиот факт што ја прикривал сличноста со 
најекспонираниот нацистички уметник, правејќи притоа лажна замена со 
спомнувањето на имињата на Мухина, Колбе и слично, упатува на свесна 
манипулација. Но тоа е негов проблем, односно дури и незнаењето никого не 
ослободува од одговорност – уметничка, историска, морална, секаква! 
Истото прашање може да се постави и за оние кои на некој начин биле вклучени во 
изборот односно инсталацијата на овој и ваков споменик среде македонската 
престолнина: сите оние „стручњаци― во разноразни одбори и комисии, па анонимни 
советници, па супервизори, па полуписмени политичари итн. Ниту тие – или особено 
тие - не се ослободени од вината заради нивното евентуално незнаење, 
неинформираност, неспособност.        
Но сепак, најтрагичен останува фактот дека наспроти огромните средства, наспроти 
(веројатно) големиот труд на сите вклучени во неговото подигање, споменикот не 
само што ве остава рамнодушен, лишен дури и од минимален / неопходен пиетет 
кон паднатите херои, туку се обидува да ве прелаже, да ви наметне / изнуди почит 
кон најмрачниот период на човековата понова историја. А тоа не е работа на 
политиката, уште помалку на уметноста! 
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 Што како решение може да се примени и во нашиот случај: уметникот да си го 
реинсталира Прометеј во својот двор, или да му го подари на неговиот тогашен газда 
„Тинекс―, или да го откупи некој од оние во власта кои толку го бендисаа ...!  
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МЕМОРИЈАТА Е КАКО ШИЛО 

 

 
 
Не верувам дека некој разумен нема да го разбере протестот на проф. Елизабета 
Шелева и нејзината оставка од жири комисијата за наградата „Браќа Миладиновци― 
во 2016 година, што ја доделуваат Струшките вечери на поезијата. И да го оправда, 
се разбира. Протестот, и оставката, доаѓаат „поради тенденциозната одлука на 
мнозинството членови во комисијата, книгата ‘Црно на бело‘ од Лидија Димковска да 
не биде вклучена во потесниот избор од пет дела―, вели таа81. Дури и оние кои не 
прочитале ништо од Димковска, но ги следат барем информациите од културата, ќе 
се сетат на сите признанија / награди што оваа македонска писателка ги добиваше 
последниве години на меѓународната литературна сцена (или, како што наведува 
Шелева, барем „пет важни и големи меѓународни признанија: германската награда 
за поезија „Хубер Бурда―, наградата на Европската унија за книжевност, романските 
награди за литература „Поесис― и „Тудор Аргези―, како и европската награда за 
поезија „Петру Крду―- додека нејзините песни и прозни дела се преведени, 
застапени и објавени во врвни антологии и книжевни списанија, не само кај нас, туку 
и во светот―!  
Некој можеби ќе се потсети и дека само пред некој месец на истата Димковска 
насилнички и‘ беше одземена наградата за најчитан македонски автор, што ја 
доделува Библиотеката „Браќа Миладиновци―! Но тогаш никој не помисли на 
оставки. 
Конциденција во двата случаи? Такви коинциденции постојат само на филм. Или во 
сказните, оние од македонска политикантска провениенција. Но, јас не сум 
компетенен квалификувано да ја оценувам литературата на Димковска. Можам да 
кажам личен суд, а тој е дека со уживање ги читам нејзините романи. Поезијата не и‘ 
ја познавам. 
 
Но, во конкретниот случај ме интересира нешто друго. Прво, (Атанас) Вангелов вели 
дека „Убаво звучи сè што рече (и не рече!) јавно Шелева во својата оставка. Ама, би 
било добро да ни каже нешто повеќе. На пример, кои се тие силни таленти кои ја 
фрлиле преку палуба лириката на Димковска? Кои и какви докази стојат зад нив 
како сертификати за тоа дека знаат да судат за литература? Потоа, кој ги поставил 
таму и како?―82. Тоа, признава, ме интересира во прва инстанца – некој да ни ги 
соопшти тие „силни таленти―, тие македонски „стручњаци― кои, како што вели 
Атанас, „ја фрлиле преку палуба лириката на Димковска―. Тие наши идиоти кои по 
втор пат за кратко време ја убиваат литературата на Димковска. Иако знам дека и 
овој скандал, како и многу други слични низ годиниве, ќе биде „секое чудо за три 
дена―. Тие ќе имаат свои „критериуми―, свој „став―, и тука (ќе) нема простор за 
дискусија. Зашто ние веќе свикнавме секој да има свој став, свој критериум, па и 
најголемите будали, и тие „ставови и критериуми― да бидат валидни во оваа држава 
односно кога тоа некому му одговара. Иако, најчесто, будалите кои имаа такви 
„ставови и критериуми― остануваа непознати – како, на пример, членовите на оние 
силни комисии во Министерството за култура, па надворешните консултанти во 
шизоидното „Скопје 2014―, итн. – зашто полесно е да се делува субверзивно од 
темница, под ќулавка. Тие, по правило, имаа(т) „ставови и критериуми― како и 
владеачките политички шарлатани кои своите иделошко партиски желби ги 
простреа низ целото општество, вклучувајќи ја и културата, се разбира. А особено 
кога некој треба(ше) да биде – награден! Во оваа држава веќе цела деценија постои 
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 Шелева: Давам оставка во жири комисијата за „Браќа Миладиновци―, Плусинфо, 
13 август 2016  
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 Атанас Вангелов, Димковска и Шелева, Плусинфо, 14 абгуст 2016  
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список за подобни за сите нешта (не само) во културата: за награди (државни или 
локални), за национални пензии, за национални уметници, за културни амбасадори, 
за автори чии бљувотини завиткани во проектна амбалажа поминуваат на 
годинишните конкурси на Министерството за култура, итн. И тука не може ни пиле 
да прелета а да не е аминувано од партискиот штаб и надворешните консултанти!  
Но, со тек на времето, кога тогаш, ќе ги разбереме сите овие кои „стручно― кумуваа 
на ваквите состојби (не само) во македонската култура. 
 
Она второто што ме интересира е: како проф. Шелева се најде во една таква 
престижна (или ќе да е „престижна―?) жири комисија? Зошто го велам ова? Заради 
тоа што паралелно со списокот на подобните за награди во македонската култура 
има и список на подобни кои треба да одлучуваат за подобните за награди. Зашто, 
како би можело за подобни да решаваат неподобни или, ако сакате, како би можеле 
да бидете сигурни дека наградите ќе ги добијат токму тие на кои властелините 
одлучиле дека им дошол редот? Е па токму за тоа постои и листа на подобни 
членови на сите можни жири и селекциони комисии кои решаваат за сите битни 
награди, конкурси, програми, проекти ... за секоја област одделно! За да 
властелините спијат мирно односно работите да се во доверливи раце. И тие, 
барем до сега, сосема добро тоест верно (на партијата, на властта, на еди кој си 
поединец ... се разбира) си ја извршуваа(т) својата работа.  
Затоа во таквите комисии за награди од секаков вид се ставаа(т) луѓе кои на еден 
или на друг начин експлицитно ја искажале својата припадност, подобност, верност 
кон каузата, кон актуелните политики, кон властелините ... Токму затоа и тие 
списоци се прават во главниот партиски штаб, каде што со сигурност знаат кој колку 
е верен и заслужен. Затоа, впрочем, и во првиот миг бев збунет околу членувањето 
на проф. Шелева во една таква верна комисија, а потоа и од реакцијата. Ама, пусто, 
меморијата е како шило ... а ако таа затаи, тука е семожниот интернет! 
Но за тоа во следната прилика.  
 
 
„Избрано“ друштво 
 
Е сега, како се станува член на тоа „подобно друштванце―, онаа реалтивно мала 
група која решава за „всјо и всја― во македонската култура? Врз основа на стручност 
и компетентност, знаење и познавање на нештата во дадената област, врз основа 
на професионалноста ... и слични нешта или такозвани критериуми? Не, такви 
критериуми важат во цивилизираниот свет, иако и таму се‘ помалку. Кај нас 
делуваат подземните, субверзивните „критериуми― на идеолошко партиска 
припадност, како прво, а потоа листата се разгранува на подобни и по други основи: 
симпатизери, волонтери, мегафони или гласноговорници, интелектуална клиентела 
... итн. И овие „критериуми― се менливи и растегливи, често кај одделни луѓе се 
обединуваат повеќето од нив, кај другите доминира само клиентелизмот и 
подготвеноста да се поддржи се‘ што наложува главниот „стожер― или, дури, и 
самиот Пастир, лично и персонално. Некоја од тие и такви „препораки―, претходно 
проверени низ праксата, се главниот адут во играта. Потоа, се‘ е инерција и нештата 
си течат праволиниски! Константата е „тешка форма на соучесништво во злото― 
(Тричковски).  
Но има и една друга константа: меѓу таа подобна братија не се влегува ако некогаш, 
некаде, сте искажале критика, контра став, мислење ... спротивно на званичните 
партиски односно владини ставови! Или контра нејзините политики, не дај боже. Во 
оваа држава се‘ е дозволено, до извесна граница, се разбира, дури и криминалот, 
само да не се коси со партиските ставови и политики или интересите на 
властелините. Тоа е непростив грев и се казнува по автоматизам – членство на 
листата на неподобните. И тогаш сите (јавни) врати неповратно се заклучуваат! 
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Нема проекти, нема комисии, нема одбори, нема прифатени проекти ... можете да 
си ѕенѕате во својот маѓепсан критички ориентиран круг. Од него има само два 
излези: или ќе се прекршите и со некоја активност ќе станете клиент на 
злосторничкото здружение, или ќе ја одберете тишината на молкот, на 
повлеченоста, на „аполитичноста― и незаинтересираноста, па тогаш, кога некој ќе 
одлучи дека сте превоспитани и доволно мирни, можеби и ќе се смилуваат да ве 
вклучат во некоја периферна ситнопрофитерска (не само културна) зделка! 
 
Мислам дека, горе-долу, или најгрубо поставено, тоа е основата на нашиот (не само 
културен) систем. И нештата се лесно проверливи, ако некој баш запнал да ги 
проверува. Нека земе список на сите одбори за државни награди во изминативе 
години, на сите можни комисии (ако му дадат), на сите управни одбори на 
националните институции и манифестации ... Приказната е секаде – иста! Со 
гаранција од сто проценти таму седеле, и седат, луѓе кои се – директно или 
индиректно, на еден или на друг начин - клиентелистички врзани со властелата. Тоа 
е услов без кој едноставно не се може. А за да станете клиент, како што веќе реков, 
мора да се поклоните: пред лидеро, пред министеро, пред партијата и нејзините 
политики. Молкот не ве вбројува во таа братија! 
Е сега, повторно, како проф. Шелева се најде во едно такво „друштво― наречено 
комисија за наградата „Браќа Миладиновци― во 2016 година, што ја доделуваат 
Струшките вечери на поезијата? И не само во таа. На крај памет не ми паѓа да и‘ ја 
оспорам стручноста и компетентноста за дадената област. Така, впрочем, 
индиректно би ја навредил и Лидија Димковска, која и не сакајќи се најде во оваа 
„џамбалаја приказна―, а таква намера навистина немам. 
Или, ако сакате, повеќе ме зачуди реакцијата / оставката на Шелева, зашто и тие 
нешта, таквите „инциденти― кај нас се несвојствени бидејќи, нормално, кај подобните 
не може да постојат несогласувања ниту по еден основ. Ако постоја, тие се решават 
спогодбено – денес јас, утре ти, или со амин на „началството― – а ваква 
непослушност не се толерира. Затоа и без зачуден: од каде сега таков „отпадник― 
односно „неподобен― во една таква ―престижна― комисија? Да не би да ослабнало 
вниманието на надлежните, да не е ова некаков пропуст, шверц на некој неподобен 
во подобна комисија? Или се фаќа чекор со времето, идно и очигледно неминовно? 
 
И тогаш проработи меморијата, па со помош не ѓаволот интернет коцкичките се 
сложија. Односно, се покажа дека релативно одамна, оваа госпоѓа си извадила 
долгорочен билет за членство во сите наши престижни и непрестижни литературни 
комисии на властелава, и не само во нив. Или си го визирала пасошот, ако сакате, 
со трајна виза за влез меѓу подобните, меѓу оние кои одлучуваат за судбините на 
другите, делат награди и признанија и се‘ друго што ќе затреба. И можеби не ќе го 
запаметев тој нејзин лукративен ангажман во името на властелата ако тоа не беше 
во мојата област, односно во областа која што не е нејзина – Скопје 2014!  
Човек ќе си рече: кој се‘ не кажа за тоа проклето шизоидно Скопје 2014 што мисли и 
како мисли, та сега секому ли кусур ќе му земаме? Можеби е и така, ама оваа 
госпоѓа никако не е „било кој―, а не е ни стручна, уште помалку компетентна за 
давање судови и оценки за тоа чудо. А згора на тоа нејзините судови и оценки се 
дадени во идеолошко партиските дувла на власта, каде што ретко кој (неподобен, 
слободоумен, критичен) е повикан и добредојден. Плус, или дотолку повеќе, што 
нејзините „ставови― искажани апропо (тогаш, 2010) тукушто испилениот шизофрен 
„проект― имаа сила на ударна тупаница на власта контра критиките што веднаш се 
појавија од компетентните за тоа поединци. И особено се крајно контрадикторни и 
спротивставени на ова што денес го проповеда проф. Шелева во нејзината оставка, 
а се однесува на одбивањето „да бидам соучесник во ваков етички и естетички 
преседан―, неприфаќањето „да се огрешам или да отстапам од темелните 
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вредносни и етички параметри / принципи, кои не запираат кај Табановце или 
Ѓуешево!―!       
 
 
Лош ден? 
 
Ако 2007 година беше година на наслушнување, опипување на пулсот, на 
прилагодување, иако и тогаш некои први потези на власта јасно најавија што не‘ 
чека, веќе од 2008 само слеп, глуп или наивен можеше да очекува толеранција, 
демократизација, прогрес, ЕУ перспективност! Веќе на првите поединечни 
срамежливи реакции во јавноста за отворениот антидемократски курс, власта 
организираше партиски групировки кои што требаа да ги амортизираат, барем во 
почетокот, а потоа и целосно замолчат обидите за конструктивна критика, за 
барање аргументираност и професионалност во политиките. Веќе тогаш 
општеството, особено интелектуалната сфера и медиумите, се расцепија на 
огромно про-мнозинство намамено со клиентелистички и профитерски ветувања и 
сразмерно малубројни и критички настроени групи и поединци. 
Еден од првите големи демократски тестови беше шизоидниот самонаречен  проект 
„Скопје 2014―, кој што дополнително ги поларизираше силите во македонското 
интелектуално милје. Власта бараше од своите поданици цврсто да застанат во 
одбраната на лудилото што требаше да го упропасти главниот град, да му го 
збрише дотогашниот лик наметнувајќи му квазимодовска „барокна― маска. Зашто, 
веднаш по објавата на „славното― трагикомично видео (4 февруари 2010), реакциите 
во јавноста не стивнуваа, а нивниот дијапазон се движеше од неверување до 
смеење! Затоа впрочем и контрареакцијата на шарлатаните од власта мораше да 
биде брза и сеопфатна, за што пак мораа да бидат впрегнати сите „заколнати― 
приврзеници. Па веќе после една недела, во новооснованиот институт (sic!) 
„Димитрија Чуповски―, во одбрана на своите „трудови― се најдоа авторите на 
објектите Градска куќа и Уставен суд, архитектите Коста Мангаровски и Слободан 
Живковски, потпомогнати со никој друг туку проф. Елизабета Шелева! Ако некој 
мене ме праша што и како таа барала таму – немам одговор. Ќе мора да ја прашаат 
неа. Или, можеби, архитектурата и урбанизмот и‘ се хоби?  
 
Како и да е‘, проф. Шелева не била таму само за да им чува страв на двајцана 
„архитекти― или да ја претставува македонската интелектуална јавност од вмровска 
провениенција, туку држела и предавање за изгледот на Скопје, неговиот плоштад, 
за архитектурата и идентитетот и сл. Според неа, ни помалку ни повеќе туку „За 
жал, сега кога ќе ги видиме плоштадот и околината, гледаме вакуум, и тоа не само 
пространа испразнетост, туку немаме никаков идентитет. Плоштадот сега ни личи 
на паланка―83, мудрувала Елизабета Шелева како во својство на врвен архитект и 
урбанист а не  професор на Филозофскиот факултет. Таа дури не‘ искара и не‘ 
просветли дека овој налудничав владин зафат всушност „е спас за сите досега 
исконски рамнодушни субјекти кон плоштадот и кон околината―! „Нова Македонија― 
пак, преку статијата насловена „Со Скопје 2014 ќе се обнови душата на градот― (од 
12 февруари 2010) информира дека „Архитектите Коста Мангаровски и Слободан 
Живковски заедно со академскиот сликар Марјан Камиловски и професорката на 
Филозофскиот факултет Елизабета Шелева се сложија дека со реализирањето на 
проектот Скопје 2014 ќе му се врати загубениот дух на Скопје и дека тој повеќе нема 
да биде град на духови―. Се разбира, има и други такви бисери на професорката (на 
пример дека „сегашниот плоштад има незаокруженост на просторот и личи на 
паланка. Шелева посочи дека градовите можат да бидат личности кои нешто ни 
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соопштуваат и нивниот идентитет се гради по хоризонтална и вертикална линија―, 
Нет прес, 11.02.2010), која што очигледно прилично запалено агитирала да ни го 
продаде овој владин проект!  

 
Се разбира, секој може да има свој лош ден, па и проф. Шелева. Тоа можело да 
биде нејзин лош ден иако, според извештаите, прилично агитпроповски  била 
ангажирана во докажувањето на добрите страни на шизофреното „Скопје 2014―.  
Е сега, прво, од толку „првенци― на властелата, како таа се нашла во таква 
„војничка― улога? Се пријавила сама или не можела да одбие? И зошто? И не 
можела ли да „статира―, да глуми присуство наместо да пука од сите оружја, 
наместо да блуе таква нарачана пропаганда? Зарем тоа таму, и тогаш, не било 
„соучесништво― во „етички и естетички преседан―, како што сака сега да каже по 
повод оставката во комисијата на Струшките вечери; зарем тоа, тогаш и таму, не 
беше „огрешување или отстапување―, како што сега вели, ―од темелните вредносни 
и етички параметри / принципи, кои не запираат кај Табановце или Ѓуешево!―?         
 
 
Разголување 
 
Лошиот ден на проф. Шелева, за жал, потраја(л). Некои велат и цели десет години. 
Веројатно. Ама тогаш, во она време односно во тие (според некои – клучни!) 2009 и 
2010  година, македонската јавност се диференцираше особено по однос на „Скопје 
2014―: студентите од Прва архи бригада протестираа па добија ќотек на Плоштадот 
„Македонија― (а нивниот тогашен декан, сегашен ала Шелева „гласен― сенатор, 
молчеше „ко заливен―!), почна рапидно да се празни културниот буџет односно 
најголемиот дел одеше за кичот што требаше да биде инсталиран за да градот не 
ни „личи на паланка― (ама за тоа Шелева, и не само таа, глас не пушти!), деноноќно 
се билдаше античкиот идентитет на македоноцот зашто, нели, според Шелева, сме 
немале „никаков идентитет― ... итн! 
Само неколку дена по „историската― расправа за паланечкиот лик на центарот на 
Скопје и благодетите што ќе ни ги донесат архитектине циркузанти, глутниците на 
власта одново се собраа, овојпат на трибината „Архитектурата и политиката―, 
организирана од Институтот за општествени и хуманистички истражувања „Евро-
Балкан―. И таму проф. Шелева не додржала мирна туку, покрај другите вообичаени 
флоскули, прилично загрижено, рекла „дека архитектурата за разлика од другите 
уметности е во голема мерка исполитизирана―84! Што за нас е ново просветление и 
уште еднаш не‘ зацврстува во мислењето дека професорката тајно се бави (и) со 
оваа професија а, веројатно заради скромност, не сака за тоа многу да говори. 
 
А сепак, за воља на вистината, на таа трибина во „Евро-Балкан―, се саморазоткрија 
уште неколкумина притаени архитекти. Дури и од поголем маштаб од проф. 
Шелева. На пример професорката по средновековна уметност Елизабета 
Димитрова особено вдахновено ги искажала своите импресии од „проектот―, но и 
своите стравувања: „Во однос на формата и содржината, мултифункционалноста, 
не гледам ништо спорно … Единствено стравувам дека проектот нема да може да 
се реализира до 2014 година, поради тоа што е комплексен. Императорите 
Јустинијан и Цар Самуил се дизајнирани на престол, а заслужуваат 
порепрезентативна форма―85 (sic)! И, се разбира, за да и оваа професорка ги 
потенцира своите познавања, не‘ просветлила дека „јадрото на целиот проект или 
бронзената скулптура на коњаникот на Александар Велики на плоштадот, е многу 
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репрезентативно, раскошно и гламурозно замислен, со динамичка линија―86!!! 
Маестрално. И сето ова согледано само од она смешно видео клипче! Или, можеби, 
овие подобниве имале претходни консултативни состаноци за шизоидниот проект, 
па биле добро информирани? Којзнае?!  
Нормално, во тие тогашни услови и при јасни наредби меѓу ова подобниве сигурно 
се разгорувал некаков натпревар кој посилно, и поглупаво ќе и‘ аплаудира на 
власта, па можеби и затоа доаѓало до искази од секаков вид. На пример, поетот 
Ефтим Клетникот, како што пренесува цитираниот „Вечер―, целел да ја преземе 
тезата на Шелева од претходната дебата, па и тој не‘ искара дека „скопскиот 
градски плоштад во споредба со европските метрополи е можеби најзапуштен 
плоштад. Кога нешто се гради треба да се поддржи со позитивна енергија, а не да 
се пристапи кон него деструктивно―. Ама и тоа му било малку, па засилил: „Некој се 
сетил да култивира, а ние со сета енергија се нафрлуваме да го деградираме од 
некој аспект―, рекол поетот кој во слободно време веројатно е „направи сам― 
архитект! 
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Знам, многумина би рекле: не е за чудење. Не знам дали не е, не сум сигурен дека 
можеме баш се‘ да оправдуваме со нашиот познат лукративен менталитет (особено 
во интелектуалните кругови), со којзнае колку пати видената клиентелистичка 
понизност на едно огромно мнозинство токму од редовите на таа самонаречена 
интелектуална елита!?     
Едновремено, ова е само илустрација дека проф. Шелева не била ни сама ниту 
единствена во „суицидните― напори да се додвори на власта, ако треба и преку 
вакви конструкти. За воља на вистината, со нејзиното истапување во полза на 
писателката Димовска и одбраната на своите критериуми и принципи, таа е една од 
ретките (па нека е и задоцнето) која го крева гласот против наметнатите (очигледно) 
партиски, непрофесионални и секако нечовечни „ставови―. На другите такво нешто 
(се‘ уште) не им текнува. Тие грчевито се борат и за последното денарче во 
државниот сеф!  
Од друга страна, не би сакал да ја доведувам и Димковска во непријатна положба 
споредувајќи ги димензиите на нејзиниот случај со оние на Скопје 2014 односно 
поставувајќи ги прашањата како, и зошто, на проф. Шелева десет години не и 
пречеше „огрешувањето― или „отстапувањето― од сите темелни вредности во однос 
на разнебитувањето на целата македонска култура, вклучувајќи го тука и Скопје; 
„личните анимозитети― и „идеолошките несогласувања― кои што елиминираа 
стотици македонски интелектуалци од културната сцена; „параметрите / принципите 
кои не запираат кај Табановце или Ѓуешево― во литературата, ама запираат во 
културата, и кај човечноста? 
Развлекувањето на нејзините „аргументи―, велам, во крајна инстанца, повеќе би 
штетеле отколку користеле! 
         
 
Земјоделска задруга 
 
И кога би можеле таму да застанат, само на оние уличарски мајмунлаци, кога би 
можеле да задржат барем грам, барем зрнце некакво / никакво достоинство, да не 
ги резилат докрај тие Струшки вечери на поезијата, таа некогаш врвна поетска 
манифестација, една од малкуте македонски „брендови― во културата. Ама не, кај 
нив нема ни „д― од достоинство, ни „м― од морал, таму веќе се надминал и 
клиентелизмот и сервилноста зашто таму не останало ништо - ни елементарно 
воспитание, а најмалку човечност. Управата на Струшките вечери на поезијата 
сериозно прашува: „Зошто имало потреба да се направи скандал поради еден 
автор? Зарем другите 40, кои не се селектирани, не се вредни зад нив да се 
застане, во случај да имало некаков проблем во жирирањето―87?  
Како да станува збор за некаква земјоделска задруга, каде родот е горе долу 
собран, каде навистина не прави разлика дали пченката, или пченицата, или што ли 
веќе садат на тој фестивал, е за килограм-два повеќе или помалку од лани, како да 
е толку битно дали доматите се розови или црвени а дињите од сортата „руски 
ананас― или некоја друга. Во тие и такви задруги распослани (и) низ македонската 
култура навистина и не е битно дали има еден или десет поети повеќе или помалку, 
дали двајца или дваесетмина уметници не се појавуваат со години на ликовната 
сцена ... За тие наши задруги е битно дали се на број оние неколкумина за кои што 
нивните управи се таму поставени: онаа лукративна багра преправена во културни 
задругари која десетина години се расшетува од една до друга задруга, битно е 
дали „нивните― се на број и дали ќе го добијат договореното, дали ќе им дојде некој 
од „централата― и како ќе го угостат ... И што е тогаш важна таму едикојаси поетеса, 
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која воопшто и не е „нивна― а и не живее кај нас, која и така и така требала да биде 
елиминирана, а по грешка воопшто и била кандидирана за таму нешто? 
 
Кога една поетска манифестација што сака да се види себеси како светска, а која 
што впрочем, во минатото и се доближила до тој врв, е кога таква манифестација 
не‘ прашува „Зошто имало потреба да се направи скандал поради еден автор? 
Зарем другите 40, кои не се селектирани, не се вредни зад нив да се застане, во 
случај да имало некаков проблем во жирирањето―, тогаш тоа е вистинската слика и 
прилика не само на македонската култура туку на целото македонско општество. А 
ќе имаше ли разлика ако беа два автори? Или седум? Дали тогаш проблемот за 
оваа задруга ќе беше посериозен, поголем? А ако тој еден автор беше некој од 
вашите, тогаш каков ќе беше проблемот? И ако се јавеа од началството, што ќе се 
случеше тогаш, ќе ескалираа ли работите? 
Тоа целосно е во духот на новата македонска задругарска филозофија: дека не е 
битен поединецот, туку е битен колективитетот, дека индивидуата нема никакво 
значење за општеството туку важна е само задругата / нацијата! А во тој 
колективитет и во таа нација, сепак,  најважни се „нашите―, оние од глутницата. 
Оваа нова македонска задругарска филозофија, впрочем, на дело се покажа во сиот 
нејзин „раскош― и во неодамнешната скопска катастрофа каде, повторно, исплива 
прашањето: а што се прави толку галама за неколку приградски населби, а зошто се 
крева толкава ѓурултија за дваесетина жртви? И зошто воопшто се бараат оставки? 
Та нели  најважното – државата како задруга и раководната партија – се на сигурно 
и безбедни, нели таму нема штети и жртви? Тогаш чуму такви скандали и барање 
некаква одговорност кога сите сме одговорни за се‘ што (ни) се случува, па и за 
поплавите? А и помошта ќе дојде, онака, со ред – прво нашите, па после ... ќе 
видиме! И впрочем, направи ли некој идентификација на жртвите по партиска 
припадност, да се знае кој е кој, како што сега се прави за оние кои помагале во 
расчистувањето и за оние кои треба да добијат помош? 
 
Тоа е таа нова и бескрајно срамна, понижувачка македонска злосторничко партиска 
филозофија што во пранги ја држи државата цели десет години. Сокриена зад 
партизираниот бирократски говор – еве сега и „поетизиран― - ја јавна и културата 
пребројувајќи ги и авторите, и уметниците и културните работници. Неспособна до 
зла бога, неука и самобендисана, се врти во сопствениот маѓепсан круг бркајќи си го 
опашот. За неа постојано има „одредени поединци и групи―, обиди за вовлекување 
во „политички и политикантски расправии―, секојдневно некој лошо им мисли ним, на 
лидеро, на партијата ... а никако да си го видат голиот газ светнат пред светот. 
„Со Македонија владее криминална банда―, вели „Зидвест пресе―, ама ним им е 
гајле се‘ додека е тука државната каса да ги крепи. И гајле им е дали станува збор 
за еден или за десет автори се‘ додека тие можат да уживаат во благодетите на 
нивното задругарство.  
А ние, и ние како и Теофил Панчиќ се прашуваме дали воопшто постоиме „во 
реалноста―? Или само ги живееме злоделата на оваа злосторничка група како 
измислени статисти во нивната ефтина психодрама? И, како што вели Панчиќ, „ако 
сонувачот се разбуди, наебавме: ќе се распрснеме како авети бидејќи ние сме тоа―! 
Но сепак, дури и да е така, не би се трампел со нив, со нивната простотија, со 
нивниот примитивизам и нечовечност, со нивиот калливобалкански профитерски дух 
(и) во културата, во која што не можат да си најдат место со квалитет, па се 
упикуваат со шашми! 
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Дресирани умови 
 
Нормално е кога нешто ќе започне скандалозно, така и да заврши – скандалозно. Не 
сме ние од тој профил, од таа класа па скандалозните нешта да успеваме да ги 
корегираме брзо и соодветно, културно. Говорам за Струшките вечери на поезијата, 
се разбира, кои што започнаа срамно, или скандалозно, а во режија на 
професорката Шелева, ама завршија исто така, без нејзино учество, но со учество 
на целата преостаната жири комисија, па целиот Управен одбор, па Дирекцијата, па 
Министерството за (не)култура како надлежен орган.  
Зашто, прво, на крајот ги разбравме преостанатите четворица од онаа жири 
комисија, оние четворица (двајца, демек, поети и две, демек, поетеси!) кои не смееа 
глас да пуштат на обвинувањата на „петтиот елемент―, кој(а) ги обвини за 
„тенденциозна одлука―, за „етички и естетички преседан―, за огрешување и  
отстапување „од темелните вредносни и етички параметри / принципи―. Овие 
четворица, двајца демек поети и две демек поетеси, на сето тоа плукање се 
однесуваа како да ги врне дожд, што би рекле народски! Какви неморални 
дебелокожци. Никој ни „а― ни „б―. Не знам така ли ги учат, така ли ги дресираат ова 
властелините пред да ги впуштат во погон за нив да ги вршат валканите „културни― 
работи, ама ова не е поетско, уште помалку човечко однесување. Што ли значеше 
нивниот молк во случајов не сакам ни да нагаѓам. Би паднал на нивното рамниште, 
а тоа е премногу ниско. 
 
Но, ако првото им беше тренирано, не сум сигурен дека беше и второто, она кога 
нивната Дирекција се огласи со фамозното „Зошто имало потреба да се направи 
скандал поради еден автор? Зарем другите 40, кои не се селектирани, не се вредни 
зад нив да се застане, во случај да имало некаков проблем во жирирањето―. Или 
тие мислат дека тоа не се однесува (и) на нив? Тие не се такви поети, од оние за 
кои нема потреба да се прави скандал зашто таквите (скандалозни) дејанија се 
резервирани за посебна (непријателска?) група автори? Веројатно и не се, 
веројатно воопшто и не се поети штом не ги интересира ете токму тој „еден автор―, 
еден колега / колешка, па нека е и Димковска, нека е и некој кој воопшто не живее 
тука?! Или, ги заболе нив за авторите се‘ дури тие си седат по такви и слични 
тренирани комисии? 
Ама и тоа како да беше малку, па четворицава дресирани уста не отворија ни за 
„елоквенцијата― на директотор им, кој на прес конференција ги поплука, испцу и 
испрати на психијатриско лекување сите оние на кои не им се допаѓала одлуката на 
жирито и на дирекцијата, сите оние кои изгледа имале нешто против неговите 
Струшки вечери итн. Го премолчеа и тоа, иако овој говореше (и) во нивно име! Што 
ти е современа дресура, од македонски тренери!!!  
Апропо сето ова, глас не пушти ни годинашниов добитник на наградата „Браќа 
Миладиновци―. Ниту него не го тангира тој „еден автор―, кој и да е‘, ниту него не го 
засега речникот и поведението на тие кои му ја доделуваат наградата. Но, и тоа е 
своевидна дресура – ништо да не те интересира освен личните интереси во вид на 
награди! 
 
Е сега, ние овие „персони‘ можеме да ги гледаме како сакаме, можеме да ги 
нарекуваме како сакаме – а впрочем, сите имиња би им одговарале, не се сомневам 
– нивното однесување за нив и за многумина ним слични е безмалу нормално. Но, 
ако ваквиот молк, ако ваквото однесување, особено и последниот скандал со 
насилното исфрлување на шефот на кабинетот на градоначалникот на Струга 
(зашто не бил акредитиран новинар!?), е примерено за една поголема група 
дресирани типови, запрепастува молкот на сите други инволвирани. Бидејќи, не 
можеме да одречеме дека тука е значително инволвирано – директно или 
индиректно - и Друштвото на писателите на Македонија, зашто тоа е „надлежно― 
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дури и за оној „еден автор―, или колку и да се, што им ги боцка(ат) очите на овие. 
Тоа е надлежно за сите македонски (и не само македонски!) автори, тоа е надлежно 
и за речникот на директорот на манифестацијата ... Или и таму се сите – 
дресирани? Не можеме, понатаму, да ја одречеме и надлежноста, и тоа формална 
но и фактичка, и на Министерството за (не)култура, зашто станува збор за 
манифестација од (интер)национален карактер финансирана со огромни средства 
од заедничкиот буџет, што ќе рече и од парите на оние  „проблематични― автори.  
Без да ме потсетува некој, знам дека првиот, најнадлежниот во случајов, би бил 
Управниот одбор или Советот или како и да се вика телото кое што, барем 
формално, „раководи― со оваа манифестација односно ги застапува пошироките 
општествени интереси. Ама намерно ги прескокнав. Зашто, тие да беа навистина 
некакво одговорно тело, ќе се јавеа веднаш, уште при самата најава на скандалот. 
Вака, за такви неморални дресирани умови не вреди да се троши време!  
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КОМУ МУ ТЕКНУВААТ ТАКВИ ИДЕИ? 
 
 
 
На некои теми човек им пристапува со задршка, со скриена желба да не биде во 
право односно неговото мислење на крајот да се покаже како неточно, или само 
делумно точно. Таква е темата со катастрофалната поплава што однесе дури 
дваесеттина животи и упропасти којзнае колку тешко стекнат имот, и помошта што 
македонската култура им ја ветува на тие луѓе. Односно не директно македонската 
култура како некаков „независен субјект― – зашто такво нешто одамна не постои на 
овие простори – туку официелната македонска култура олицетворена преку 
„славното― ни Министерство за (не)култура и неговите институции. Кои што, со чест 
на неколку исклучоци, чекаа „државата― да се собере од одморите, па да осознае 
какви и колкави се размерите на „тоа― што се случило, па да смисли што и како може 
и културата да помогне ... итн. А бидејќи ние за ништо немаме стратегии и утврдени 
политики пред лошите (но и добрите) „нешта― да се случат, и за соодветните 
реакции (во културата) требаше прилично да се причека. Но, никогаш не е доцна и 
секоја помош е добредојдена. Барем така се вели! 
 
Се разбира, клучно е (скептичното) прашање: како, и дали воопшто, може културата 
да помогне во вакви случаи? Особено „културите― од диригиран и авансиран тип 
како нашата. Култури што се целосно зависни и кога се „независни―, култури кои што 
во себе и околу себе гледаат само и единствено профит – толку колку што се може 
во наши услови, зашто и цркавицата е профит, во крајна линија! Таквите „култури― 
ретко, односно никогаш не успевале ниту да си помогнат себеси, а камо ли на 
другите. 
Оние од повозрасните генерации, израснати на неколкуте Live Aid рок концерти од 
светски опфат (стадионите „Вембли― во Лондон и „Џон Ф. Кенеди― во Филаделфија, 
1985; концертите познати како „Farm Aid― за помош на семејствата на американските 
фармери, 1985; „Sport Aid―, 1986; концертот за Бангладеш, организиран од Џорџ 
Харисон во 1971 година; серијата концерти „Live 8― во Лондон, Филаделфија, 
Берлин, Рим и др., 2005; серијата концерти во Сиднеј, Јоханесбург, Рио, Токио, 
Шангај и други, познати како „Live Earth―, 2007 година итн.) ја паметат енергијата и 
моќноста на ваквите повици (и собири) за помош од секаков вид! Таквиот тип на 
собири и жарот со којшто музичарите од светски глас се обединуваа за несебичната 
помош на светот ја воздиг(н)аа харизматичната аура на рок културата до највисок 
степен! 
Но, во развиените држави постојат и стандардни / постојани организациски форми 
готови да помогнат во даден миг. Њујоршката CultureAID (Culture Active in Disasters) 
е мрежа „измислена― токму за тоа: да ја зајакне културната заедница на Њујорк 
пред, за време и после природни катастрофи преку организиран комуникациски 
систем, како и преку роганзиирани и координирани активности на терен. Оваа мрежа 
го обединува сите уметнички здруженија на ниво на Њујорк, сите совети за култура 
итн. Или нам не ни треба(ше) такво нешто зашто во поплавените подрачја и онака 
нема културни институции? 
Се разбира, тоа е Њујорк, по население колку десет Македонии, со за нас 
незамисливи културни капацитети. И никој не мисли дека ние треба да се мериме со 
еден таков центар, или со една таква организација. Но македонската култура во 
времето по првите денови по скопската катастрофа покажа неверојатно ниско ниво 
на сочуство со настраданите подрачја – повторно со ретки исклучоци – на 
организирана акција, на обид за помош. Екот на сезоната на одмори не е 
оправдување за отсуството на акција! Поголемо (со)чувство со настраданите 
покажаа „Продиџи― кои ветија дека ќе донираат дел од нивниот хонорар од 
концертот во Охрид отколку македонската култура! Да не ја заборавам и Каролина 
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Гочева, се разбира, но и некои српски фолк и поп ѕвезди кои допрва треба да имаат 
концерти кај нас.  
Тоталното отсуство на организирана акција и сочуство од страна на македонските 
културни институции, здруженија и разноразни асоцијации беше застрашувачки 
срамно! Освен оној бизарен повик од Друштвото на писателите на Македонија до 
своите членови да донираат книги за помош на настраданите во поплавите во 
Скопје. „Донирањето книги е скромен материјален, но важен морален чин во овие 
тешки денови за настраданите во поплавите, но и за сите граѓани во земјата, се 
вели во соопштението на македонската писателска асоцијација―, рекоа од ДПМ. 
Кому ли во тие мигови му беше до книгите на македонските писатели, не би можел 
да кажам. Видов еден таков нивен (смешен) пункт во „Сити мол―. За жив грев! И не 
можам да се изначудам кому му текнуваат такви идиотски идеи на памет? И што да 
прават луѓето во поплавените подрачја со подарените книги? Да седнат да ги читаат 
среде онаа кал? Да им ги читаат на децата како летна лектира додека немаат ни 
храна за нив? Нели ќе беше поедноставно да купат еден камион вода и да го 
однесат во настраданите подрачја? 
Не чувме ниту дека МАНУ се потресе нешто посебно. Тие си славеа во Охрид и до 
последен миг се мислеа дали да си ја отворат изложбата на копии на икони и 
фрески (?!) на денот на жалост! 
И сите како да го чекаа главниот ―шеф― на македонската култура – Министерството 
за (не)култура на оваа држава – тие да смислат што и како ќе се помага. И овие – 
смислија 
 
 
Две битни „ама“ 
 
Значи, дали македонската култура, таква каква што е, едноставно ја преспа 
катастрофата само заради фактот што во поплавените Стајковци, Ченто, Арачиново 
... нема културни институции на кои што, евентуално, им требаше помош? Или, на 
другите луѓе, оние што не се од културата, нека им помагаат оние институции што 
не се од културата? Иако, колку што знам, и во тие подрачја се наоѓа по некој 
македонски уметник или културен работник? Или, бидејќи дефиницијата на нашево 
„умно― Министерство за (не)култура дефинитивно ги збриша и едните и другите 
нарекувајќи ги „даватели на јавни услуги―, тие веќе не се тоа што беа? Можеби. Но 
сепак, „умното― ни Министерство за (не)култура, конечно мораше, прво, да смисли, а 
после и да истрча на терен и да се произнесе за мерките што ќе ги превземе како 
помош на настраданите подрачја. И тоа не траеше долго. И смислија: 
„Министерството за култура преку своите институции: театри, музеи, галерии ќе 
реализира повеќе хуманитарни театарски претстави, концерти, продажни изложби и 
други активности со што се вклучува со донација на приходи од продажбата на 
билети со цел да помогне на населението чии домови настрадаа во 
катастрофалните поплави. Собраните средства ќе бидат префрлени на посебна 
жиро-сметка наменета за помош на граѓаните погодени од поплавата―. И следи 
програма на активностите, главно онаа редовната во рамките на манифестации 
(„Охридско лето―) и институциите: Македонски народен театар, Драмски театар, 
Театар „Комедија― и други театри со, главно, случки од постојниот репертоар, потоа 
крводарителна акција (sic!) во новиот Археолошки музеј, едномесечен приход од 
продажба на влезници во Музејот на македонскиот хорор, неколку изложби во 
Музејот на Македонија, итн. И списокот е навистина долг, со институции и од 
другите градови (Битола, Кавадарци, Велес, Штип, Куманово ...)! Или, вкупно, околу 
четириесетина културни настани што, како бројка, па дури и како квалитет, ветуваат 
не се за потценување? Ама ... секогаш има едно ама. 
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На пример, тоа „ама― кај мене, прво, предизвикува непријатно чувство дека целата 
македонска култура морала да чека сигнал од државата дека треба да се вклучи во 
акцијата за помош на настраданите. Или - било обратно, можеби токму 
институциите му сигнализирале на Министерството дека треба нешто да се 
направи? Можеби, но во јавноста се доби друг, лош впечаток, дека сме се‘ уште во 
некоја 1948 година. Но, и тоа не е она поголемото „ама―. 
Поголемото „ама―, барем кај мене, е сврзано со она чувство со кое што го  почнав 
текстот: дека на некои теми човек им пристапува со задршка, со скриена желба да 
не биде во право односно неговото мислење на крајот да се покаже како неточно, 
или само делумно точно. А тоа се однесува на ефектите – се разбира 
материјалните односно паричните – од оваа акција. Или, упростено, тоа се сведува 
на прашањето: колку тоа заработуваат македонските институции во културата со 
нивните редовни програми, за   една ваква акција да има позитивен ефект? Или, 
уште во старт ќе се оправдаме дека тука не се битни парите, битен е гестот?  
Ама не, овде не е битен гестот, или најмалку е битен гестот. Зашто од гестот 
односно од покажаната наводна солидарност нема да се поправат куќите во 
поплавените подрачја, нема да се санираат другите штети, со гестот нема луѓето да 
можат да купат нова покуќнина. Затоа – битни се парите! И повторно – колку тоа 
заработува македонската култура за да свесно се влезе во една ваква акција и 
истата да се рекламира / потенцира како „помош на граѓаните погодени од 
поплавата―? 
 
Колку средства инкасира еден театар (МНТ, Драмски ...) од една (просечна) 
претстава? Илјада евра, две? А „Танец― од еден концерт? Отприлика исто толку? 
Ајде да ја земеме целосно нереалната проценка од дури (фантастични) две илјади 
евра „чист приход―? А колку заработува од влезници Музејот на македонскиот 
хорор? Илјада евра? (Патем, а зошто не го спомнуваат вонредниот приход од 
издавање на просторот, што им е повносна ставка, туку се фатиле за влезниците?). 
И колку тоа заработува од влезници и каталози Музејот на Македонија? И да не ги 
редам сите по ред, можеме ли да земеме некаков просек од две илјади евра по 
вклучен настан (што, повторно, е целосно нереално!)? Мојата математика вели дека 
се тоа околу 80.000 евра? И тоа е помошта од македонската култура? Дури и да 
додадеме уште 50% - онака, од ракав – пак ќе бидат 120.000 евра! Не велам дека е 
тоа мал износ, особено не за македонската култура. Ама, споредено со првичните 
проценки од 33 милиони евра потребни за санирање на последиците? (И овде нема 
да ги спомнувам, зашто ми се одвратни, оние македонски „ѕвезди― кои секој месец 
укнижуват по десетици илјади евра од парите на граѓаните за нивните идиотски 
песнички и спотови. Нив не ги гледамеме како учесници во оваа акција, нели? Тие 
се над неа? Каде е онаа Каљопа, па оној Канго, па сите оние други полуписмени 
распеани зевзеци што си ги шетаат магарињата со преполни бисаги?). 
И не, не мислам дека македонската култура треба да се откаже од оваа акција. Но, 
кога македонската култура би ги дала овие средства, ама паралелно со тоа би 
покренала акција – независна од Министерството, се разбира – за пренамена на 
парите од она налудничаво тркало планирано среде Скопје, па парите од фасадите 
и „Палома бјанка― ... би се собрале доволно средства, нели? Колку и да глумат овие 
од власта дека тие пари не биле од буџетот, веќе на сите им е јасно дека ни ЈСП 
ниту пак свети ЈСП ги нема тие средства за да ги фрла на такви идиотлуци. 
Затоа, македонската култура најдобро ќе им помогне на постраданите подрачја со 
една сеопшта културна акција – добротворен марш, протест, собир – на кој што 
гласно и јасно ќе ги бара тие пари. Само така ќе си го  задржи достоинството 
наместо да биде соучесник во будалаштините што ги смислува некој во она 
Министерство за (не)култура!      
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КАКВИ БИТАНГИ! 
 
 

 
1. 
Дали сега и‘ е јасно на пошироката македонска јавност? Дали сега и‘ е појасно на 
македонската култура со кого си има(ла) работа? А на македонската музеологија, па 
на оние од ИКОМ, од ИКОМОС, од бели и црвени штитови и какви се‘ други ги има? 
На оние (за среќа) бившине „претседателки― – едната од Природонаучниот, другата 
од МСУ - на Македонскиот комитет на ИКОМ кои си ги шетаа задниците низ светот 
продавајќи магла за македонските музеи? Јасно ли им е какви битанги ја кроеле – 
буквално – музејската „политика― во државава, кој се‘ аздисувал низ Европава и 
светов „бирајќи― музејски „експонати― и договарајќи секакви музејски бизниси? Или, 
повторно, никој ништо не знаел? По обичај, нели, како што ни денес не знае? Како 
што (повторно) ИКОМ, ама и АИКА не знаеа кој тоа откупува ѓубре во името на 
музеите и го складира во нивните депои? 
Ако навистина не знаеле, и не знаат, нели е време да си одат? Некаде, каде сакаат, 
само да не ја трујат повеќе срединава? Ама да си ја земат и миленичката од 
Министерството, онаа што им бира(ла) експонати за музеите, а можат патем да го 
соберат и оној Џемаили, ама сосе Илиријан!  
Или, ако и најновите информации – иако, за многумина, прилично бајати вест – за 
газошетачите низ европските музеи на восочни фигури не им се доволни за 
разбистрување на сликата за македонските музеи во изминатава деценија, нека го 
погледнат филмот „Музеј―. Таму, на самиот почеток, ќе го чујат бившиот им љубим 
премиер како „стручно― ја развивал теоријата за Музејот на македонскиот хорор, 
нашата потреба од таков „музеј― – безмалу сме биле како луди без тоа чудо – па 
како тој ќе ја препуштел идејата на музеалците откако начелно ќе ја разработел ...! 
Можеби болниов се замислувал некаков современ Медичи кој остава некакво 
наследство „на народот на Македонија и сите нации―? И затоа, впрочем, во неговиот 
музеј не можете да влезете како во сите музеи во светот – слободно, туку мора 
претходно да се најавите, па кога ќе дојдете да ве сместат во група водена од водич 
од кој вергла некаква налудничава и само ним позната историја! 
Или и тоа за нашиве ќе биде новост зашто тие, обично, си живеат под земја и 
излегуваат на светлината на денот само во крајна нужда, ако треба некаде да 
патуваат?  
 
2. 
Но, се вели: секое зошто има свое затоа! Па така и кај музеите, зашто со нив 
практично не се бави никој, дури ни струката. Ние музеологијата ја дефинираме како 
„информациска наука што се занимава со комплексот на истражувањето, заштитата 
и презентацијата на материјалните и нематеријалните сведоштва на културата и на 
природата. Територијата на Македонија, со бројното културно и природно 
наследство, е особено погодна за музеолошка обработка. Ги има поминато речиси 
сите фази на музеологијата во светот. Присутни се фазите поврзани со емпириско-
дескриптивната и со теоретско-синтетичката дејност. Повеќе е изразен практичниот, 
отколку теоретскиот аспект на музеологијата―88. Разбирате нешто? Нормално – не. И 
ова не е напишано пред стотина и повеќе години, туку пред само седум, и тоа во 
(фамозната) Македонска енциклопедија на чичо Блаже сезнајкото! Па затоа и 
бившиот прв „музеолог― си земал за право да соли памет и да поставува теории како 
треба да изгледа и што треба да содржи еден музеј. И затоа и тутуруткана што се 
шетала низ Лондон после може да им држи предавања за „Мадам Тисо― и какви 
восочни фигури треба да ги глумат македонските експонати во Музејот на 

                                            
88

 К(рсте) Бо(гоевски), Македонска енциклопедија, том 2, МАНУ, Скопје, 2009   
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македонскиот хорор. Затоа, впрочем, и во новиот Археолошки музеј место 
експонати редиме копии, а поплавите ги нарекуваме „миење со црево―! Затоа и во 
музеите  има(в)ме домаќинки кои треба(ше) ужасната здодевност на секојдневието 
да си ја убиваат во музеј, или пропали дипломати кои подеднакво не знаат што да 
прават со себеси, или разноразни шушумиги кои себеси се нарекуваат – уметници! 
Такви „музи― шетаат низ нашиот museion! А впрочем, само такви слепци, додуша, би 
можеле и да голтаат се‘ што им сервираат битангине.  
 
3. 
Сигурен сум дека има многумина кои, за разлика од нашине „музеалци―, навистина 
ќе бидат запрепастени од смелоста на двајца тотални дунстери, целосни шарлатани 
за каква и да е елементарна музејска (или која и да е‘ друга сериозна) работа, да се 
натокмат среде Лондон, па потоа во Санкт Петерсбург и Москва, да „бираат― 
восочни фигури за македонскион Музеј на хоророт. Ама верувам дека таквите се 
сепак малцинство и дека веќе и малите деца разбраа со какви битанги сме си имале 
работа цели десет години. Или, некој ќе рече: ако оној ТодорОФФ мисли дека може 
да научи да оперира од интернет, зошто пак овие двајца да не помислат дека 
бирањето на фигури за еден таков музеј е некаква сложена работа? Онаа првана 
будала си игра со животите на луѓето, овие барем со восочни фигури! Можеби и ќе 
имаат право.  
А сепак, замислете само како ли ги гледале низ тие музеи кога шапшаливе барале 
прием, ако барале, па се ѕвереле по фигурите ... жив срам ... а не умеат ни два 
збора да срочат ... јад и беда! Зашто, луѓето во современиов свет гледаат на 
музеите сериозно и со достојна почит, а не како на играчки за малоумна партиска 
забава.  
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КОГА НАВИСТИНА БИ МОЖЕЛЕ  
ДА ГО ОСЛОБОДИМЕ СКОПЈЕ 

 
 
 
Јасна Котевска сосема прецизно посочува на неколкуте суштински точки на 
„несвесната, „подземна― логика зад проектот Скопје 2014―, на она „што е 
либидалното јадро што го турка Скопје 2014 да се гради сѐ уште, а цели две години 
по неговото планирано завршување―89: избегнувањето односно одложувањето на 
прашањето на одговорноста, обидот истиот да стекне право на „нормалност―, 
финансиско криминалниот аспект ... итн. Ама јас би додал уште една, подеднакво 
битна, ако не и побитна: провинцијализмот сака да му свети пред очите, сака да 
шљашти, сака „луксуз―, калливи чевли помеѓу канделабри, ужива да се валка во кич 
како прасе во тиња ... Така што сите спомнати аспекти, и многу други, ротираат на 
вртелешката на мрачните пориви за вечното траење на „Скопје 2014―. Или, ако 
сакате, Вангелов пред извесно време виспрено потсети на А. Гремас и неговата 
класификација на сите нешта: во култура (она што е „зададено―) и натура (она што е 
„дадено―).  Оттука, кај оваа сељачана која што мисли дека гради ―ново општество―, 
ова опкружување им доаѓа како „култура― (се разбира, во наводници), ама 
провинцијализмот, простотијата и сето она што оди со тоа секако е – натура. И од 
тоа нема бегање, тоа е нешто дадено, длабоко во нив, неизбежно, како ДНК! 
Затоа и сите нивни манифестации, сите случувања во земјава мора да се 
согледуваат и низ неизбежната призма на провинцијализмот. Но не мислам дека 
треба да се простуваат, иако се „дадени― а не „зададени―, иако на „даденото―, во 
принцип, не може да се влијае. Тука ти е, си го носиш. Но, не треба да се простуваат 
особено и заради фактот што нивната простотија, нивниот темен вилает влијае  и 
врз животите на другите, на сите нас. Кога провинцијалецот би се задржал во 
неговото кичесто гуњче кожурче осознавајќи (силен збор за тој тип луѓе зашто тие, 
во принцип, никогаш и ништо не осознаваат!) го светот низ неговата „шанделир― 
призма, тоа можеби и би била негова (лична, „дадена―) работа. Ама не, тој сака да 
диктира, да води, да раководи ... та дури и да гради ... неговиот идеал е тотална 
провинцијализација! 
Не знам зошто сето ова ме потсетува на редица „наши― (не)културни настани, 
фестивали, изложби ... па и на неодамнешното отворање на филмскиот фестивал 
„Браќа Манаки― и реакциите апропо истото. Можеби заради истите синдроми 
спомнати погоре, а од кои што не можеме да се ослободиме веќе цела деценија. 
Провинцијава заседна веќе долго и се виде себеси барокен европеец, во лакирани 
чевли и костуми „Битсиани― и кринолини од некоја наша „генијалка―. А од ушите му 
ѕирка праз! Или од газот, сеедно. 
И му засмета голиот човек. Оној, на сцената. Ама и како би знаел дека Ненад  со 
„Голтарите―, и Македонија со него, ја апсолвираше темата пред многу години. А и да 
не беше така, како би можел нашиов „конзервативен―  провинцијалец да го прочита 
она што му се случуваше на сцената во Битола? Кога би можел навистина да го 
доживее Мартина Кочовски, не би бил провиницијалец, нели? А Долерес без чевли? 
Какво светогрдие на една државна манифестација!    
И бидејќи веќе ги спомнав „Браќа Манаки―, Шербеџија искажа една генијална мисла. 
Вели: „Ова е филм за Скопје, снимен во Битола―! И тоа е најголемата вистина за 
филмот генерално – една голема шарена лага која што може да ви продаде се‘ за 
ништо, и обратно. И затоа, впрочем, е убав. Освен кога самиот живот станува 
поголема лага и од филмот, продавајќи ништо – за се‘. Како овој нашиов живот, 
воден од провинцијалциве на кои им пречи голиот човек. На сцена. Ама не им пречи 
на платната на нашиот никогаш непрежален Ацо Станковски звани Сарајлија, кога 
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им ги поттура под нос божем Александар и Роксана. А оваа уште трудна! Тогаш и 
Хорхе и целиот државен врв доживува оргазмички просветленија и се замислува во 
нивно друштво. Дури и без облека, ако треба. Ќе го голтнат и тоа нашиве 
конзервативци, само да се со Александар. 
Како што, впрочем, изголтаа и се‘ друго што им го сервираа провинцијалниве 
кловнови – од милионски кражби до убиства, од корупција до манипулација, од 
партизација до фашизам. Мек, додуша. Ама светликав, шљашти, боли глава! 
И Медо, во Битола, кажа една голема вистина. За филмот, македонскиот. Ни тоа не 
им се допадна. Веднаш се организираа да одговорат. Всушност, секогаш добро се 
организираат. И толпата им е дадена. 
Ех, кога навистина би можеле да го ослободиме Скопје!  
 
 
Кога навистина би можеле 
да се ослободиме од провинцијализмот 
 
Можеби некој ќе каже дека (и) уметноста е производ на милјето, на условите и 
општеството што ја опкружува. Па следствено, какво општество – таква уметност. 
Провинцијализмот во општеството иманентно раѓа исти или слични односи во сите 
сфери на животот. Ама, исто така велиме дека уметноста треба, покрај останатото, 
да биде и коректив на општеството. Како, ако е на истото рамниште со општиот 
провинцијализам? И не говорам задолжително за уметничкото дело како такво, 
коешто често може да биде на завидни височини, но провинцијализмот повеќе се 
манифестира околу делото, во сите задолжителни односи што посредно влијаат и 
на конечните впечатоци од делото. Или, ако сакате, провинцијализмот во 
однесувањето најчесто сугерира и провинцијализам во делото! 
Зашто провинцијализмот смета дека се‘ се врти околу него, дека нема (и не смее да 
има!) друг „светоглед― и аргументи, дека една е „вистината― – онаа, 
провинцијалната. И во таа провинциска кал заглавиле (пре)многу уметници, особено 
кај нас.  
 
Кај провинцијализмот нема широчина и перспектива, но има стеснет ум, кај 
провинцијализмот нема договор, но има диктат. Како што веќе напишав пред 
извесно време, провинцијализмот инсистира да диктира, да води, да раководи ... да 
уценува, ако треба ... неговиот идеал е тотална провинцијализација! Не прифаќа 
„не―, дури и кога е оправдано, не ги разбира потребите на другите. 
Провинцијализмот е превртлив како вртимушка, секогаш во полза на својот интерес. 
Иако, во крајна линија, тоа го води кон провалија. Ќе лаже, ќе гризе,  ќе плука по 
сите само за да докаже дека е во право, дури и кога не е. Дури и кога е свесен дека 
не е! Зашто, никој, па ни уметникот, не живее сам за себе и својата уметност. Не 
дека компромисот е препорака или правило, но себичноста и егоцентричноста уште 
помалку. Не можете да бидете авангарден во уметноста а провинцијален во умот и 
однесувањето! Не можете да лажете за да се претставите себеси како жртва. Не 
можете да ја користите политичката ситуација и сите да ги прогласите за фашисти 
само заради тоа што не сте сакале да направите компромис! 
Затоа, кога уметникот вели дека некој му го забранил трудот заради „силен притисок 
од политички кругови и од конзервативната јавност―, а интимно знае (и не само тој) 
дека тоа не е така, тоа е чист провинцијализам. Зашто, тие исти „политички кругови 
и од конзервативната јавност― само пред седум дена застанале цврсто зад него и 
неговата уметност. Токму во мигови кога вистинските профашистички „политички 
кругови и од конзервативната јавност― му ја бараа главата! 
Таквиот провинцијализам, темелен на лага и нечесност кон партнерите, води кон 
нечесна уметност. Таа пак може да биде уметност, но не онаква каква што треба да 
биде. Не – вистинска уметност. Впрочем, зарем „слободата на живеењето― е 
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својствена само на уметниците? Другите немаат право на неа? Или немаат право да 
одлучуваат за својата слобода?  
Не велам дека нема „лицемерие во граѓанското општество во Македонија―, а 
особено „лицемерие во правењето култура во Македонија―. Ама, нели е поголемо 
лицемерие да се грижиш само за сопственото, а не и за туѓото? Нели е големо 
лицемерие, и краен примитивизам, да мислиш дека само ти треба да го истераш 
своето право на настап, не осврнувајќи се на реметењето на агендите на другите? 
Недоразбирањата се дел од работата, па и уметноста, но тежок примитивизам е за 
истите да се обвинува само Другиот, кој и да е‘, а особено оние кои ве поканиле да 
работите.  
Точно е дека талентираните луѓе се реткост, особено кај нас. И точно е дека кон нив 
треба да се има особена почит, дури и кога не се во право. Но овде не станува збор 
за тоа, за право (божем) на работа, за право (божем) на уметност. За кршењата на 
тие права можам да посочам многу, па и лични примери. Овде, сепак, станува збор 
за нешто друго: за лага, за самоволие, за подметнување, за недолично однесување. 
За голем примитивизам! 
Зашто, најлесно е, денес, кај нас, уметникот да се повикува на слободата на 
творештвото, на слободата на изразот, на слободата на креацијата, на слободата 
воопшто. Најлесно е затоа што ја нема. Ама не секогаш и не секаде. И не сите се 
фашисти. Ама самобендисаните не умеат да ја направат таа разлика. А токму тоа е 
оној мал но цврст фашистички елемент кај нив, за којшто не се ни свесни! 
И уште полесно е, денес, кај нас, да се обвинува за лицемерие и притисок, за 
„одвратен пуритански напад―. Го има насекаде околу нас. Ама лицемерно е, и 
одвратен притисок е кога тоа се прави на таков провинциски гебелсовски начин, кон 
оние кои самите те поканиле, пред еминентни гости од целиот свет кои само пред 
седум дена виделе некаква друга слика на „фашистите― по кои сега „уметниците― 
здушно пцујат.  
За сето тоа има само едно име – провинцијализам. И во него, барем кај нас, се 
дават и најголемите. За жал. 
Ех, кога навистина би можеле да ја ослободиме и уметноста од провинцијализмот, а 
не само Скопје!  
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КАКВА ЦРНА НОРМАЛИЗАЦИЈА 
 
 
 

1. 
Го читам Фрчкоски со неговите ставови за неопходноста од радикална 
нормализација, денес-утре, кога-тогаш. И не само Фрчкоски. Сите више вергламе 
едно те исто. Ама кога ќе ви запне за око наслов од типот „Срѓан Керим ги 
продолжува консултациите во Њујорк―, и тоа лепнат на првата страница од некогаш 
угледен дневен весник, дефинитивно ви е јасно дека нормализацијата останува на 
нивото на „мисловна именка― (што ли да значи таа чудна флоскула!) и дека ѓаволот 
е одамна добро закотвен меѓу нас. Не мислам на Керим, нема тој (ни) такви 
капацитети, ама мислам на новинарството, на информирањето, на стандардите за 
тоа што е вест а што лага, за димензиите на нашата комплетна забеганост во 
водите на манипулацијата ... за сето ова што не‘ опкружува.  
И кои црни консултации, какви консултации, со кого, за што ...? Ќе си речете дека 
човекон е тој без кого не се може, некаков фактор во меѓународната политика, дека 
без него не почнуваат ни Г6 ни Г16 форуми, дека жари и пали низ планетава Земја, 
а богами е подготвен да тргне и на интерпланетарни мисии, само ако некој го 
побара. Ене, на пример, на еден од Јупитеровите сателити откриле вода! Не бива 
ли да замине на една подолга експедиција во тие краишта и малку да не‘ олабави? 
И така во ОН им глуми загриженост за глобалното затоплување – но не и за 
домашното заглупување, се разбира – па нека се покаже, на дело. 
И што ако тоа се негови весници што објавуваат такви будалаштини? Па белки не се 
само негови. Или, ако можат да ги објавуваат оние срања на Сарајлија, па на 
„публицистон и режисерон― и уште редица други шапшали, зошто пак да не можат 
на/за – газдата? Држи и таа логика, ама повторно: кои се тие негови консултации во 
Њујорк, со кого и за што, и со што тоа не тангира нас, освен што тој „се консултира― 
трошејќи големи  наши пари. Па ако е таков господин каков што милува да се 
претставува, и таков газда, нека троши свои пари. И кој може ова да го 
нормализира? 
 
2. 
И не дека имам нешто многу против такви паунести билмези, ама нејќам да ми ги 
трошат парите за нивни идиотлуци. И оние на Владата. Ние ќе сме му дале на 
светот генсек на ОН!?  
Иако можеби јас сум еден од малкуте кој нема против дури и на таквите наши 
амбиции, ама кога би биле барем малку втемелени во реалноста. И во квалитетите 
на личноста за која (ќе) се залагаме. Ама за Керим!? Па дајте ве молам. И зошто? 
За да му исполниме уште една налудничава желба зашто тој на бандитиве им 
исполнува неброено многу преку неговите весници? Или, со што Македонија, 
односно ова злосторничко здружение на власт, го задолжи регионот, Европа, па и 
светот, за да ни поверуваат дека и ние можеме да бидеме дел од високите политики 
а не само од високите криминали, дека и ние имаме квалитетни луѓе а не само 
шверцери на евра? Она што ние фактички му го нудиме на светот последнава 
деценија се само бедеми од концентрични кругови на лаги и измами околу бандата 
на власт како јадро на една ненародна автократска политика. Пропагирана токму (и) 
од медијската „империја― на дотичниот. И мислат дека тоа е влезницата за светот на 
идеите? 
Зошто некој (нормален) во ОН би гласал за наш кандидат, инаку прошверцуван како 
таков токму на истиот начин по кој и тој стана познат во светот на политиката? Кои 
се тие наши / нивни / негови (не само политички) успеси за таков потенцијален 
натпревар? Оние наслови што ни ги посочува Геровски: „За инфраструктурни 
проекти 400 милиони евра во Буџетот за 2017-та; Над 70 милиони евра капитални 
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инвестиции во здравство и образование во 2017-та година; Во патна 
инфраструктура ќе се инвестираат 20,16 милијарди денари ...― (инаку прецизно 
именувани како „наслови за идиоти―) и уште стотици исти или слични низ годиниве? 
Или навистина нашиве мислат дека светот е составен од идиоти? Ај нормализирајте 
го ова?! Или она веќе „чувено― на оној шапшалон за аптеката и бозата?! Па попрво 
во земјоделска аптека ќе најдете боза отколку законитост, право и правда на 
македонските судови!   
 
3.   
И сето ова во контекстот на продолженото наше живеење, и дивеење, во светот на 
лагите, каде веќе сите загубија трага во што се‘ сме први, во што сме лидери или 
веднаш при врвот, какви се‘ успеси секојдневно постигнуваме ... И сето тоа низ 
окото на вмровизацијата на опкружувањето и  „весниците― на дотичниот од 
консултациите во Њујорк. И не само неговите. И не само тој, додуша. Се намножија 
таквите бараби од курирски тип зафаќајки се‘ подлабоко и подлабоко во торбата со 
марифетлуци, лаги и измами само за да го оттргнат вниманието од вистинските 
случки низ државава, од СЈО и конкретизираните обвиненија, од претстојните 
избори ... од колапсот на целата држава!  
И до кога тоа ние сме должни да исполнуваме желби на секоја будала што се гледа 
себеси како генсек, како претседател на ова или она, дури на држава, како премиер, 
министер ...? Со што тоа не‘ задолжиле тие луѓе, што направиле за државата, за 
нас? Малку ни беше што Хорхе се виде себеси во два мандати претседател на 
држава, па оној шалтерски службеник посака да биде премиер, па и тоа му беше 
малку па сакаше да биде и архитект, и историчар, и музеолог ... малку ли желби се 
исполнуваа минативе десет години? Видете ги само оние битанги во Парламентот! 
Уште овој ли ни фали, ни мање ни више туку – во Њујорк!? Како ли се 
нормализираат такви желби?      
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ПЛОЧА 
 
 
 

1. 
Како по обичај, и во врска со најновата македонско бугарска бурлеска наречена 
спомен плоча на Кајмакчалан, македонската јавност се држи со полуинформации, 
полувистини или невистини, дезинформации ... Некој земал токмак и искршил 
некаква плоча, некаде. И тоа да ти било казниво дело. Или не е? Или зависи од тоа 
кој ја кршел плочата, каде е таа плоча и за што била наменета? Исто како и за едно 
чудо други криминални дејанија низ државава чија што (правна?) разврска зависи 
од тоа за што и за кого се работи! (И пак оној шапшалон од Советот на обвинители 
ќе каже дека во судовите не се продавало боза?). 
Нејсе, во најновиот случај испаѓа дека е битно што плочата ја кршел некојси козар, а 
плочата ја поставиле некои Бугари. Ако беа Срби, со нив ќе одеше и Хорхе и ќе 
чествуваше во став мирно?! Веројатно. Ама Бугарите ја поставиле плочата 
нелегално. Можеби, ама кога? Тој факт никој не го кажува: кога е поставена плочата 
на Кајмакчалан? Вчера, пред месец дена, пред колку години ...? И како тоа во 
државава се шетаат луѓе кои поставуваат плочи каде сакаат и кога сакаат, а МВР за 
тоа чека информација од – Министерството за внатрешни работи? А можеби заради 
тоа десет години никој не ги апси бандитиве? Чекаат информации од МНР а 
помпезноно министерче, како и оние пред него, спие? 
 
2. 
Го читам и Геровски ама пак не ми се јасни некои работи. На пример, и јас мислев 
дека целава работа со бугарската плоча е шеговита, ама – не била. По сите основи, 
а особено што од страната на источниот сосед веќе се упатиле „ловци― со нови 
плочи и со закани за одмазнички акции. Е сега, нашиве на граница фатиле една 
плоча што требала да ја замени старата – за која што се‘ уште не знаеме кој и кога 
ја поставил – ама појма немаат дали таа е единствена односно уште колку такви 
плочи поминале во автомобили што не биле прегледани. И сега кон Кајмакчалан се 
упатени неколку Бугарски експедиции со неколку плочи, па кој стаса до горе ќе ја 
постави. Додека нашево МВР спие, се разбира, или чека понови информации од 
МНР! (А зарем бугарското МНР го информира нашево МНР за тоа кои луѓе и со 
колку плочи тргнале накај Македонија?). 
Но интересно е и прашањето што го отвориле пријателите на Геровски 
(„интелигентни и разумни луѓе―, вели Геровски), она од легалистички аспект: „Тие 
велат дека споменикот на Кајмакчалан е поставен нелегално, без дозвола од 
македонските власти и без почитување на процедурата, што е сосема точно―. 
Овој „легалистички― аспект како оправдување за „кукавичкиот пир на Миленко―, 
преведено на нормален секојдневен јазик сака да каже дека тој, некој Миленко, 
имал право да го искрши споменикот!(?). Што пак ме носи кај другите споменици од 
тоа време, српските на пример, на истата локација, онаа каде што Хорхе и Николиќ 
се поклонуваа, па Зебрњак и уште едно чудо други споменици од тоа време. 
Односно, дали тој некојси Миленко, според легалистичката логика, има право утре 
да земе три токмака и да испокрши се‘ што нема да му се допадне по планините и 
долините, а за кои што се знае дека немаат дозвола од „македонските власти―? 
Логиката вели – да. А МВР и тогаш ќе чека информации од МНР, кое изгледа е 
задолжено да ги врши работите и околу криминалните дела сврзани со странските 
споменици во Македонија.  
(Иако, признавам, прилично тенко ми звучи ставот дека тие немале „дозвола од 
македонските власти―. Од кои тоа македонски власти, во 1913 или 1914 или 1915 ... 
година? Тоа ми доаѓа слично натегнато како тезата на г-дин Мухиќ дека Мајка 
Тереза не била родена во Македонија, односно Скопје, туку во Отоманската 
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империја односно Ушкуп, зашто тогаш не постоела македонска држава! Ама тој 
истиот г-дин да ти бил роден во Босна, во 1943 година, иако таа била во состав на 
НДХ!!!). 
 
3. 
Но, да бидам искрен апсолутно не ме интересираат ни српските ни бугарските 
споменици, особено не од тоа време. Ама ме интересира таа логика што дозволува 
земање на правдата во лични раце! 
Па, следствено, што ако веќе утре се појави некој Зоран, или Трпе, опремен со 
пнеуматски чекани, со хилти, а може и багери, и им се пушти на оние самонаречени 
спомен обележја односно споменици низ централното градско подрачје. Следејќи ја 
легалистичката логика, тој чин би бил целосно легален зашто тие чуда распоредени 
низ градов се апсолутно нелегални и на тоа било укажувано многу пати! Згора на 
се‘, бандитиве не би можеле да го обвинат Заев за таква работа зашто човекот 
јавно кажа дека нема намера да зема чекан во раце. Што не ги спречува другите во 
такви (легалистички) дејанија, нели? 
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ШТО НАПРАВИЛЕ 
 
 
 

1. 
Некако изнасилено, да не речам целосно промашено, депласирано, ми изгледа 
партиската журка во изминатиов викенд под мотото „Што направивме―, при што се 
ределе сите кои во најнационалната партија се сметаат за важни следбеници на 
Лидеро. Дали ќе го следат и во неговото наредно журкање на една друга локација, 
останува да се види. Некои – сигурно, за некои се‘ уште се истражува.  
Велам дека целата манифестација им е промашена зашто нивните (не)дела се пред 
нас цели десет години, спрострени низ цела Македонија. (Не)дело до (не)дело, 
„бисер― до „бисер―. Не треба ништо повеќе да ни се покажува. За нас пак во Скопје, 
нивното најголемо (не)дело е постојано пред нашите очи, тешко го одбегнуваме и да 
сакаме. Затоа, нема што тука повторно да ги  убедуваат луѓето, да им објаснуваат, 
да ги шетаат по кровови и да им кажуваат што и како утре ќе биде. Тоа утре е – 
денес, а вистинското утре ќе биде сосема поинакво! Зашто, само во Скопје, нивното 
најголемо (не)дело изеде цели 700 милиони (знајни до сега) евра, вградени во 
нивните џебови и банкарски сметки, дома и надвор, а еден мал дел и во стиропорот 
и бронзата со кои што ни го нагрдија градот. Нивното „Скопје― се‘ уште е само нивно. 
Се надеваме дека набргу ќе можеме (повторно) да го викаме и – наше! Тие можат 
(се‘ уште) да го кријат бројот на заминати (претежно млади) луѓе од државава, 
можат да ги фризираат бројките на социјалците и невработените, можат да лажат 
до зла бога ... ама градов не можат да го сокријат! А богами не можат ни бедата во 
другите градови да ја сокријат. 
Затоа, имајќи го дури и само Скопје како пример, ако веќе мораа нешто да прават во 
пресрет на изборите, односно да се пофалат со (не)делата, тоа требаа целосно да 
им го препуштат на оние „стручњацине― од Министерството за (не)култура, кои 
всушност и станаа познати по нивното веќе легендарно поддржување на се‘ што е 
сомнително во оваа држава. Тие, кутрите, станаа синоним за незнаење, невкус, 
неспособност, неукост ... и сите други именки што започнуваат со префиксот „не―. 
Само кичерајот и шундовизијата отскокнуваат од тоа правило, но овие одлично се 
снајдоа и таму. Колкумина токму од тоа друштво ќе си го следат Лидеро останува да 
се види! 
Но, затоа и велам дека тие и нивните епохални лудории станаа еталон мерка за 
глупоста во државава, па доволно ќе беше да ги остават нив три дена да ја 
пополнуваат манифестацијата (ете, повторно – култура!) „Што направивме―. А со 
што, впрочем, би се пофалиле другите ресори? На пример здравството? Со 
бројките колку луѓе успеаа да умрат со нивните идиотски политики? Или 
социјалната политика со бројката на избришани социјални случаи само за да 
останат повеќе пари за нивните џебови? Или странските инвестииции на прстите на 
едната рака и луѓето кои во тие фирми робуваат за 200 евра? Мислам, навистина, 
со што ли тоа мислеа да се фалат? 
 
2. 
Да ја оставеа само културата да говори за нивните дострели во изминативе десет 
години и за се‘ она што (не) успеаа да го направат, можеа да тераат  барем цела 
недела. Зашто тие, само во културата, реализираа по две илјади проекти годишно. 
Што, сума сумарум, испаѓа околу дваесет илјади проекти за десет години! И да ја 
навиткаа добро, онака до даска, Канческа – Милевска да дрнда 100 на саат, пак ќе 
и‘ требаше многу време да се пофали со се‘ што успеале да не‘ нагрдат годиниве. А 
таа во таквиот тип говоранции има одлично искуство. Ги тера секоја година, онака 
како сред село, седната со плетилото в раце, им ги прераскажува на новинарите и 
сите други кои сакаат да ги слушнат нивните културни и уметнички подвизи низ 
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годините, дури и без ливче хартија пред неа. Тресе, онака, како од ракав, а овие – 
веруваат. Веруваат баш така, на збор, без еден лист хартија, без сериозен документ 
што би се нарекол извештај за работата на Министерството за (не)култура, а тие им 
раскажуваат бајки за тоа како успеале да сјебат цел еден годишен буџет или, во 
случајов, десетгодишен. Со крајни напори! И бидејќи тоа се повторува(ше) од година 
в година според истото сценарио - седнува „госпожа― министерка, придружена (или 
не, како кога) од земјоделецот преоблечен во културен работник, и по некој од 
нивните културни циркузанти и ни раскажуваат шарени скаски како, со крајни 
напори, успеале (а секогаш успеваат) да ги потрошат сите пари, до денар, на нивни 
будалаштини – сега можеле да пуштат и некаква постара снимка и никој немаше да 
примети разлика. 
Впрочем, токму заради таквиот десетгодишен след на работите на „жими мајка―, 
овие наши мали улични битанги и понављачи самопромовирани во министри и 
премиери, се соживеаа со улогите на народни „избраници― и поднаучија дека 
постоеле книги, па дека постоела уметност, па дека постои театар ... па влегоа во 
филм дека разбираат и што е тоа култура.  
И како веќе не се изморија цели десет години убедувајќи не‘ дека којзнае што прават 
за нас и за земјата, иако ние од тоа ништо не можеме да видиме?  Упорни се ко 
муви зунзари во брмчењето за некакви нови почетоци, за нешто што порано било 
тешко достапно ама тие, еве баш сега, ни го овозможуваат, за некакви нивни напори 
за нашето културно збогатување и слични идиотштини. Па што мисли оваа 
булумента, како живеевме пред нив? Немавме ли книги, немавме ли музеи, 
немавме ли филмови и кина ...? Сето тоа тие ли ни го донесоа, од калливите сокаци 
на нивните полузамрачени умови директно во центарот на метрополата? Како ли се 
образуваа толку генерации без нивните фамозни едиции, како ли луѓето завршија 
факултети, магистериуми и докторати без нивните (фалшиво) преведени стручни 
книги? Како ли во оваа држава се создаваше сериозна уметност без нивниве 
партиски културтрегери и циркузанти менаџери? 
 
3. 
И прашање е дали воопшто требаше да се фалат со минатите достигнувања, или со 
оние што допрва ги очекуваме? Мислам дека тие се побитни за државава. Тоа што 
го направија – го видовме. Тоа што не го гледаме, а ќе го видиме многу бргу, се 
упропастените македонски генерации од 2006 година наваму, меѓу кои, прво, 
тогашните едногодишници денес веќе одат во трето-четврто одделение. И учат тоа 
што учат, гледаат тоа што гледаат, слушаат тоа што слушаат. И тука, повторно, 
предноста треба да се даде на културата, и уметноста, секако, зашто тие 
инвестираа(т) токму во иднината. Нивната инвестиција наречена „Скопје 2014― е 
грандиозен идиотизам за заглупување на младите генерации. Оние кои во таа 2006 
година имаа десетина години денес се веќе полетни но неупотребливи 
дваесетгодишници (барем оние кои останаа во земјава!), напиени на изворите на 
маестралниот кич на секој агол во градов, на брилијантниот шунд спростран на секој 
екран на телевизиите со национална концесија и на секоја страница од 
грозоморните печатени изданија што глумат дневни весници (секоја чест на малкуте 
исклучоците)! Македонската култура, рака под рака со уметноста, од секој партиски 
идиот создаде македонски културен (не)работник, а од секој втор измоделира  
квазиуметнички лумпенпролетер и сите среќни и весели секојдневно си се тапшаат 
по рамо во провинцискиов културен жабурник. А околу нив – штама, или милозвучен 
овчји блеј во потврда на успешноста на нивната (не)културна мисија! 
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ГРОТЕСКА 
 
 
 

1. 
Акцијата „Спасувај се кој може и како може― дава резултати. Задоцнето, додуша, 
ама сепак. Ете, спасувачкиот тим, среде Скопје (?), успеал божем да извлече 
давеник од Вардар! Каде беа пред неколку месеци, никој не кажува.  А како се 
ближат изборите, вакви акции ќе има се‘ повеќе, на сите страни. Некои си ги почнаа 
акциите на време. Уште пред цела година! Никола Димитров баталил дури и работа 
во Холандија и дошол да си ја спасува мајка Македонија. Го викала во сон, што ли? 
Или чувствува грижа на совест? Кога совеста така лесно би се чистела. (Апропо, и 
неговиот дедо да ти бил комита. Испаѓа дека во тоа време, ама од денешна 
перспектива, секој втор човек бил комита. Како тогаш Османлиите останаа толку 
векови на овие простори?).  
Велат дека денес-утре и неколку пратеници од најнационалната партија ќе сменеле 
дрес. Ептен им биле бербат, дресовите, ќе барале почисти – во ФРОДЕМ (sic)! 
Само, многу доцнат. Или тоа не се гледа, битно е да се спасиш? Ама, повторно, се 
спасува ли честа така едноставно, со пребегнување и менување дрес? А ако снема 
дресови? Зашто, веќе ги искупија Лилето на тато Блаже, Павле, Кекеновски, 
Димитров ... и компанија. И така – цел живот? Луѓе за поткусурување? Мрсулав некој 
живот, безрбетен! 
 
2. 
Какви циркуси допрва ни претстојат сам Бог знае. И, евентуално, г-ѓа Катица. 
Мислам на македонската страна, се разбира. Странците веројатно знаат. Како што 
уште во јуни минатата година му кажале збогум на паташонот. Мислам на 
американските меилови, нормално, во времето кога овој (се‘ уште) запенето држеше 
говори и митинзи и се удираше во гради до помодрување: нема ова, нема она ... ама 
– имало. Се‘! 
На оние не би сакал да сум им во кожа. Иако има теории дека многумина лесно ќе 
поминат, ама не сум многу сигурен во тоа. Има исто така многумина – се вклучувам 
и себеси – кои секојдневно ќе ги потсетуваат на неделата. И на злоделата. И на 
апашлакот! Па белки некој ќе чуе. Ете, немаме попаметна работа, ни поминаа 
десетве години во ветар, ама меморијата не служи, се‘ уште. А некои од нив ќе ги 
сретнеме и на улица, нели? Па не ќе можат вечно да се кријат!  
Не дека не се обидувам да разберам. А има и некои кои ми помагаат во тоа, демек 
да разберам, дека тие не правеле ништо лошо, дека тоа биле ставови на 
интелектуалци, дека само имале свое мислење ... кое што, ете, некако случајно, 
постојано се совпаѓало со партиските ставови на бандитине. Ама како и се‘ друго се 
совпаѓаше, од членувањето во сите добро платени совети, комисии и одбори, 
финансирањето на сите нивни проекти и проектичиња, а богами и проектчишта, на 
секој нивни испрдок? И добро забележал писателон, веројатно од личното искуство, 
дека „послушните ќе бидат послушни додека се платени за послушност―90! И беа, 
богами, добро платени. Како за петорица. Вклучувајќи го и него. Веројатно ги 
гледаа, и се гледаа, како незаменливи, неповторливи. И беа, богами, зашто 
малкумина се нафаќаа(т) да бидат такви слуги на ваков бандитски режим! Други, 
пак, упорно сакаат да не‘ убедат дека тука вршљаат некакви странски чадори и дека 
тие, а и ние, сме биле нивни жртви. Можеби, ама ако на ваков еднодецениски 
арамиски потоп некој ти даде чадор, треба да му бидеш благодарен. Или овие 
мислеа дека траба да не‘ удават, сите топтан, во нивниот криминал и нечесност?  
 

                                            
90

 Венко Андоновски, Заменливоста на послушните, Нова Македонија, 17.10.2016  
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3. 
Се‘ на се‘, ситуацијава станува неверојатно гротескна, парадоксална. Оние од кои ти 
се превртува(л) стомакот веќе десет години, сакаш уште повеќе да ги гледаш. Дури 
и секојдневно. Зашто денес, улогите се целосно поинакви, сменети. Тие веќе не се 
режисерите, туку се бедни статисти во драмолетката „држ‘те лопова― и „спасувај се 
кој може―. Ги гледаме (веќе) секојдневно како се препотуваат објаснувајќи какви 
цвеќенца се всушност, нежни и миризливи божем кокичиња, како тие не се огрешиле 
од ништо и никого, повикувајќи се на Устав и закони. Тие, кои секојдневно не само 
што ги кршеа туку ги газеа, најнемилосрдно, онака – од инат, и со ќеф. И знаеја дека 
знаеме што прават,  ни се смееа в лице мислејќи дека нивното вечно ќе трае. Сега 
плачат ко мали деца, или бегаат од камерите ко она прилепсконо сељаче кое до 
лани  секогаш беше спремно нешто да мудрува. А шефицана на партискиот мвро 
штаб ја крие партиското обезбедување. И таа нема што да каже. Па и нема(ат), се‘ е 
кажано, одамна. Сега друг им (рас)кажува што и како правеле. Каква беда од луѓе. 
Не се кадарни дури ни на сопствената вина да и‘ погледнат в очи! Или – тоа е 
најтешко? Можеби, за глувци како нив. 
И полека сите доаѓаат на ред. А кој нема да стаса, ќе има и нови термини. Закажани 
се, однапред. Ако не биде ова СЈО, ќе биде некое друго. Нивните криминали не 
застаруваат. На тоа се надеваше и Елизабет, ама ја изненадија. Мислеше бурата 
поминал, не гледа дека дури сега забрзува. Нејзиното допрва претстои зашто влече 
десетгодишни опашки . А тие не можат да се сокријат со никакво париско фустанче! 
Уште помалку со фингирани повикувања на процедури и закони. Зошто не ни ги 
кажуваше тогаш кога требаше, туку надмено вртеше глава као „ја нисам одавде―? А 
из дакле сте, „мадам―? Вие, и сите ваши пулени кои ги гоштевавте со културниот 
буџет цели десет години? И кои полека се обидуваат да се оддалечат од веќе 
засмрденото гнездо на криминалот, корупцијата и клиентелизмот? И тие мислат 
дека ветриштата ќе ги одминат, дека смрдеата од нивната облека така лесно ќе ја 
пролуфтираат. Ама десет години не се малку. Дури и ако пишуваат секојдневно, 
како незаменливион „писател―, или оние два-тројца полуписмени издавачки ѓоа 
могули, или оние подмочани академици купени за две книги и еден саем (па нека е и 
Франкфурт!), па џезерон во опинци среде „златнион― театар – каква гротеска!  
 
П.С. 
А ја видовте ли Елизабет како не го дава фамозното пенкалце, веројатно и тоа 
купено од наши пари? Го стиснала и не пушта, ко бултериер. Мисли сите се како 
нив, па нема да и го вратат!?      
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СОВРЕМЕНОСТА ВО ЖОЛТО КОМБЕ 
 
 
 

1. 
Текстов го започнав некаде околу „светиот― ни празник, и – го баталив. Зарем после 
се‘, пак човек да се занимава со историски будалаштини. Зашто ние, во принцип, не 
негуваме историја и историска мисла, ние негуваме, и чествуваме, митови. И ова не 
го мислам само во контекстот на актулениот празник на Внатрешната македонска 
револуционерна организација, туку воопшто, во целост, а особено кон „светите 
четири букви― (како што прочитав некаде деновиве, што впрочем е вообичаено секој 
октомври, а некогаш и во текот на целата година) и се‘ што е поврзано со нив. 
Изминативе десет години тој мит беше кренат на ниво на религија и закон, заедно. 
Со четирите букви во устата одат во црква и се крстат, делат награди, чествуваат на 
академии, и во нивно име носат закони што ја тангираат – поправо ја зацрнуваат - 
целата држава. И таквите потсетувања ми станаа одвратни и кренав раце од 
текстот.  
Зашто, на овие е џабе да им се говори со јазикот на историјата. Тие тоа не го 
разбираат. Уште помалку им е близок јазикот на науката. Кај нив пелтечењето на 
четирите букви е доминантна светост и тука ретко нешто може да се промени. Џабе 
и Жарко Трајановски се обиде концизно да ги демистифицира четири свети букви 
објаснувајќи дека на почетокот (во таа славна 1893) биле само три (МРО) букви, па 
се менувале во четири, ама повторно не овие што денес ги слават. Тие влегуваат во 
игра дури со Тодор Александров. И не дека тоа е некоја новост, ама добро беше 
колку за потсетување дека бандитиве дури и тука смислиле манипулација. А не би 
ме зачудило да е и незнаење! Кај нив навистина е се‘ можно. 
 
2. 
И потоа дојде Слободан „Цобе― Богоевски, кај Чомовски во „Топ тема―. (Апропо, на 
дотичниот новинар, после ова интервју, можеме да му ги простиме сите глупости 
што до тогаш ги правеше на истата фреквенција! Кога и другите таму би имале 
барем по еден ваков светол момент ...). Елем, и тој – мислам на Богоевски - го 
повтори истото за буквите, некако патем и сосема кратко, како за загревање. Знам 
дека некој ќе забележи дека од целиот час по анатомија на совремието на вемерото 
и неговите водачи на Богоевски сум го запаметил само тоа. Не, се разбира, 
запаметив се‘, особено тоа што не го знаев, а и повторувањето на она што сум го 
знаел, можеби во поинаква верзија, не беше на одмет. Но, мислам, многумина ќе 
пишуваат за другото, па не морам и јас. Сепак, ме врати на текстов неговата 
сигурност и професионална стабилност. Човекот одржа краток курс по современа 
историја и начините на читање на истата. А додаде, богами, и прилично материјал 
за идна разработка. И, онака патем, ја разглоби „славната― партија на составни 
делчиња, ја смести во жолто комбе и ја испрати на буништето на историјата. Заедно 
со целото раководство! 
 
3.  
И сега, што понатаму со светите (четири) букви? Ги смете ли и нив жолтата  метла 
од историската сцена? Веројатно не, ама зашто тие, или попрво оние вистинските 
три букви немаат врска ни со совремиево, уште помалку со овие бандитиве. И 
таквите демонтажи на сите митови и приказни за сите нивни  успеси во последниве 
десет години, за сите први места и лидерства, за сите странски инвестиции слеани 
всушност само и единствено во нивните џебови, ќе се случуваат се‘ почесто, и до и 
по тој фамозен 11 декември. И којзнае уште колку жолти метли и комбиња ќе бидат 
потребни да ги собираат остатоците од еден режим во распаѓање.  
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Можеби тоа ќе биде и некаков знак за повторно воспоставување на некава 
рамнотежа и помеѓу значајните историски букви – три, четири, потоа оние пет 
коишто воопшто не се помалку значајни од трите, или четирите. Зашто теророт на 
четириве букви збриша се‘ што беше важно на македонската историска сцена. 
Збриша и херои и настани, и празнувања и чествувања.  
Иако, мислам, дека совремиево, па дури и со жолтото комбе коешто ќе има 
прилично големи маршрути, е релативно благо, или благонаклоно, кон главните 
актери. Вистинските димензии на проклетството – а тоа не се состои само во 
злосторствата и казнувањето – ќе дојдат со историјата. Историјата пишувана од 
сериозни луѓе, не како овие сегашниве наши     „историчари― кои всушност и не ја 
сакаат, иако им е божем професија, зашто ги ограничува во намерите, и желбите, да 
се размавтаат со фантазијата и да му удоволат на актуелниот миг и неговите 
водечки протагонисти. И исклучиви се во тоа, како впрочем и сите други од нивното 
четирисловно опкружување: другите немаат право на нивно толкување, на нивна 
историја, на нивни букви. „Вистината― денес е во нивните раце и тие ја моделираат 
како што милуваат. Иако, кај некои од нив, вистината и порано им беше во рацете, 
ама тогаш ја соопштуваа поинаку. Вистинската историја на македонското 
проклетство утре ќе ја пишуваат вистински историчари. А такви ќе има, апсолутно!   
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DOING CULTURE 
 
 

 
1. 
Кога има учени луѓе да ви ги објаснат нештата, тогаш оние шарлатанине од 
Владата, на чело со министерот за финансии, ви изгледаат уште посмешно со 
нивните фалби околу позицијата на државава на ранг листата на Светска банка за 
„Doing business―. Иако, всушност, не треба повеќе од само еден летимичен увид во 
онлајн брошурата, каде точно се појаснува дека „годишните извештаи ги 
истражуваат регулативите што ги подобруваат бизнис активностите, како и оние што 
ги ограничуваат―, и дека „Doing business ги презентираат квантитативните 
индикатори на бизнис регулативата и на заштитата на сопственичките права ...―. И 
магаре да си – ќе разбереш. Односно, ќе разбереш дека само во некаков таков 
контекст Македонија можела да се најде некаде при врвот, како да овде се врти 
којзнае каков бизнис, а не криминално рекетарска клиентелистичка првобитна 
размена под директна контрола на врхушката од власта. И човек оправдано ќе се 
праша: нели таа Светска банка некогаш важеше за сериозна институција? Или не, 
зашто таму шеф беше и оној што го апсеа во Њујорк заради некакви егзибиции во 
хотелски соби, и тако даље и тако ближе? И што сака да ни каже таа Светска банка? 
Дека ние сме подобри за бизнис од Тајван (за едно место), од Германија (за седум 
места), од Холандија (за осумнаесет места) ...? И некој треба да ги смета за 
сериозни? (Апропо, неодамна се појави една фотка како изгледа болничкиот ручек 
во втората најбрзорастечка економија во светот – се разбира, тоа е Македонија, ако 
некој се сомнева - според Светска банка. Е сега, треба некој да ги натера тие 
бирократи таму една недела да се хранат така – доручек, ручек, вечера – и да видат 
како се ужива кај нас!). Или тоа нема врска со бизнисот?  
Но, во секој случај, треба да се прочита г-дин Узунов и неговите коментари и 
упатства за читање на овогодишните резултати на „истражувањето― на „Doing 
business― и се‘ станува појасно. И, нормално, јас воопшто немам намера да се 
впуштам во економски или рекетарски „бизнис― анализи. Но, г-дин Узунов ми 
наметна една интересна компарација: замислете некаква таква меѓународна 
организација да се нафати, по истиот принцип, да го споредува годишниот степен на 
развој на културите на државите во светот. Какво славје тоа би предизвикало кај 
нас. И кај Елизабет, онака, пред судење, да ја расположи!? 
 
2. 
Зашто, ако добро го разбрав Узунов, а и наводите на сајтот на Светска банка, 
таквите „мерења― се одвиваат главно преку два начини: следење / истражување 
(иако, мислам, ова за нив е преамбициозен поим!) на бизнис регулативата и избрани 
поединци кои учествуваат во „истражувањето― преку доставување на податоци и 
мислења за темата. И сега, има ли некој да се клади каде би се нашле ние на 
светската топ т.н. листа Doing Culture? Ако не на прво, тогаш барем на престижно 
трето-четврто место! Гарантирам. 
Зошто? Прво, уште во 1997 година, како пионери во светот, воведовме еден и 
единствен и до зла бога ступиден закон наречен Закон за културата. Нешто што 
светот ни видел ниту чул, ама ние го заживеавме и еве, уште малку, ќе му славиме 
дваесетгодишнина. Во меѓувреме, хрането и прихранувано секоја година, некогаш и 
два пати годишно (особено во последниве години!) со идиотски партиски 
законодавни бравури од кампот на Елизабет, тоа монструмче прерасна во прав 
Гоѕила, во вистински монструм кој јаде се‘ пред себе. Ама, закон е, и тоа единствен 
од тој вид во светот, што според меѓународните институции би донело многу поени, 
нели?  
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Згора на тоа, во македонската култура, за воља на вистината, има уште едно чудо 
други закони – оние т.н. lex specialis – коишто, иако како излезени од шинелот на 
соцреализмот, се‘ уште „совршено― функционираат. Мислам, „функционираат― онака 
како што замислиле заморчињата на Елизабет – да ги отежнат сите демократски 
процеси во културата, да го стегнат вмровскиот зафат околу вратот на творците и 
културните работници до одвај поднослив степен, да ги поништат сите прогресивни 
мерки што некогаш вирееле во македонската култура! Ама тоа оние во Светска 
банка – пардон, во таа некоја имагинарна меѓународна организација што ќе ја „мери― 
културата – нема да го знаат. И нема да сакаат да знаат. И нема да знаат дека 
македонската култура веќе и буквално се гуши од (не)пријателската патриотска 
прегратка на Елизабет, на земјоделецот, на сите оние „стручњаци―, клиенти и 
советодавци накотени околу Министерството за култура. Тоа таквите организации 
од типот на онаа банка не ги интересира. Тие мерат регулатива, а таа кај нас е топ! 
Не знам дали мерат селективна примена на регулативата, или заобиколување на 
регулативата, или целосно нејзино игнорирање ...? Веројатно не, нив  тоа, повторно, 
не би ги интересирало. Битно да се законите тука, и во примена, а какви се 
резултатите – тоа нека си чука главата македонската култура!? 
 
3. 
Подеднакво битен е и сегментот на „стручњаците― кои учествуваат односно даваат 
свое мислење во процесот на вреднувањето на земјата и нејзиниот (во случајов) 
културен развој. Се мислам кој се‘ би бил тука соодветен за таа работа, а бидејќи 
тие нешта вообичаено одат преку консултации со властите – зашто нивното 
мислење е битно, по ѓаволите, а не на некои аутсајдери – имам и прилично јасна 
слика за составот. На пример, грото од советниците ќе бидат, сигурно, од составот 
на Советот на Министерството за (не)култура, зашто, богати, се подразбира само по 
себе дека се тоа најстручните луѓе во државава. Барем колку и Елизабет, ако не 
повеќе!? Иако, мислам, постручни од неа не можат да бидат. (Можеби и тоа е 
внесено во некој од законите, баш пред да се распушти Парламентот, по итна 
постапка, којзнае?). 
Елем, на списокот сигурно ќе се најдат заштитари од „калибарот― на бившиот и 
сегашниот од Управата за заштита како најдоследни упропастувачи на 
македонското културно наследство. Силна конкуренција ќе им биде и академикон кој 
веројатно ги преспивал седниците зашто, кога и да се разбудеше, се‘ му изгледаше 
како голем успех. Па ќе дојде џезерон со неговите розови очила и благотелеќа 
умисленост, и кога ќе распали со фалбите цела Светска банка или другата дотична 
меѓународна организација ќе позелени од завист. Па издавачкине босови, па по 
некој од писателине, или можеби уште некој од МАНУ да го објасни оној шлепер 
томови на сите можни видови книжевности преведени, печатени и веќе 
распродадени во слава на нашион паташон! Па веројатно ќе ја викнат и онаа 
домаќинкана од МСУ да ги објасни успесите на македонската ликовна уметност. А 
ако таа е зафатена со правење зимница, ќе најдат некој од клиентине на ФЛУ, или 
можеби оној „архитектон― кој ни ги посади низ Скопје оние „скулптурине― за 
нагрдување на градот? Тоа би бил полн погодок, зашто тој би можел убаво да го 
објасни и нашето учество на сите меѓународни ликовни манифестации, од Венеција 
па на даље, зашто таму беше малтене секоја година! А кога ќе дојдат на ред 
културните ни амбасадори и творците носители на националната пензија мислам 
дека странците дефинитивно ќе кренат раце во знак на признавање и ќе ни го 
доделат можеби и првото место?!  
Еј колку ќе биде среќна Елизабет, ама и паташонон. Можеби ќе решат и да не го 
затвораат „Табернакул― зашто повторно ќе ја активираат меѓународната награда 
„Никола Груевски―, овојпат надградена и проширена за вкупни дострели во 
културата!? Сега би можеле да му ја дадат и на Боб Дилан, откако овој прифати да 
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ја подигне Нобеловата награда? Па „професорон― да намачка уште барем дузина 
слики за Боби, па да уприличат една гооолема фешта ...?! Еееј, кој како нас!  
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ЗЛО 
 
 

 
Не мислам дека баш секој мора во старт да го препознае злото. Тоа, злото, често 
умее да се камуфлира, да си стави црвена машничка и да глуми што и како сака. 
Иако, во принцип, и тогаш е препознатливо. Само ако човек добро се загледа, ако ги 
измери зборовите и делата, прокламираното и реализираното. Злото има 
специфична појавност, и одраз / сенка, карактеристичен говор, гримаси, поза. 
Можам тука да ви посочам дури и неодамнешни примери на таков тип на говор и 
поза, а особено во изминативе година-две, но мислам дека сите добро ги знаат. Беа 
впечатливи, во негативната смисла на зборот. Иако, од друга страна, не се сметам 
себеси за експерт за препознавање на злото. Ама ова, македонсково, што ја јадеше 
државата од внатре, не можеше да не биде препознаено. Не смееше, ако сакате! 
Затоа и десет години ги живееме последиците на тоа општо привидно слепило. И ќе 
ги живееме уште толку, дури и кога дефинитивно ќе се расчисти со него. Зашто 
нашево не беше само зло, беше – хипер зло, зло во траење! И затоа што беше 
јавно, манифестирано отворено, нашево зло беше зло со лик, беше – Зло со голема 
почетна буква!  
Не знам дали почетокот на овој век даде соодветни репери за „мерење― на злото, 
како што тоа го имавме во минатиот век. Сувопарно речено, тогаш, навистина, 
имаше маркери според кои можевте да ги компарирате димензиите, и „дострелите―, 
секако, на злото. Денес, изгледа, нашава злосторничка деценија се претвора во 
бараниот пример со којшто понатаму ќе се споредуваат другите зла. Барем во 
регионов, ако не пошироко, иако мислам дека сериозно се наметнуваме и во 
Европски рамки. Зашто нашево Зло не е само проста спротивност на доброто, на 
правичното, на хуманото ... нашево Зло ги покажа сите можни ужасни лица. Нашево 
Зло ги сумираше сите знајни и (потенцијално) незнајни аспекти, сите „тврди― и 
„меки― (ако постојат такви!) форми: криминал, неморал, клиентелизам, 
манипулација, насилство, неправда, лага, И измисли нови, усовршувајќи ги од ден 
во ден, од година в година. А имаше десет години на располагање! 
 
Нашево Зло е парадигматично. Ќе се учи и проучува, ќе се посочува и истражува, ќе 
се бараат корените, причините, релациите. Во тој контекст, погоре се повикав на 
општото (но само привидно) слепило, а намерно не го нареков општонародното 
слепило. Сакам да направам разлика. Зашто, мислам, на народот, дури и како општ 
поим, хипотетичка категорија, слепилото му е (можеби) дозволено. Дури, кај нас,  
историски верификувано. Кога би сакал да бидам саркастичен, дури морбиден, би 
рекол – уште од Самуила. Ама не мислам така, но историјата, повторно, е 
навистина учителка на животот, но за оние кои умеат да ја разберат. Ние тоа не 
успеваме! Македонскиот народ како λαός (Орданоски!) одамна ја отфрли 
историската одговорност за сопствената држава настојчиво заборавајќи / 
игнорирајќи си ја историјата. Затоа и му се случуваат вакви зла. И како да навикна 
да ги трпи. И верува во некаков пасторален модел на општествена интеракција, се‘ 
уште бара пастири и лидери кои ќе го изведат на вистинскиот пат. Навистина ли (се‘ 
уште) ни треба Мојсеј, по ѓаволите, да ни ја покаже земјата Канаанска? Во овој 
поглед ние повеќе наликуваме на  ἰδιώτης отколку на λαός или вистински, сериозен 
δῆμος!   
 
Но, ако тој „народ― – кој и да е‘, каков и да е‘ – е, условно, историски слеп и 
очигледно, во дадени ситуации неук и неспособен да се ориентира и да го 
препознае Злото дури и кога му носи дарови, одделни негови претставници тоа не 
смеат да си го дозволат. Тоа се оние т.н. елити од различна провениенција, дури и 
политичка. Иако токму тие, односно некои од нив – бидејќи секое воопштување во 
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овој контекст е непожелно - се покажаа и како носители на Злото. Но, овде повеќе 
мислам на интелигенцијата, на т.н. интелектуалци (од сите профили), како поединци 
(или групи) должни (логички и) критички да ги согледуваат општествените процеси, 
да ги толкуваат, особено јавно, да предлагаат решенија, да осудат кога е потребно. 
Во социјалната стратификација интелигенцијата е „класа― од која што се очекува 
вистината, ништо помалку и ништо повеќе! 
Десет години таа вистина никој не беше подготвен да ја каже. Или беа – малкумина! 
Останатите одбраа да молчат, да калкулираат, да се кријат или да партиципираат, 
да се редат во првите редови за да ги регистрира окото на Злото како негови верни 
следбеници. Апропо, не ми излегува од глава сликата на наредените академици во 
трпеливото очекување на „драгоцениот― потпис на „пастирот― врз неговата 
магистерска теза! Умре ли уште тогаш шансата за пробивот на вистината? 
Многумина велат – да.  Некои, пак, во не мал број, застанаа и во отворена одбрана 
на Злото. И нивниот број од ден во ден се зголемуваше, пропорционално со 
јакнењето на капацитетите на злосторничките сили.  
Многумина би рекле дека во такви услови вистината всушност и немаше реална 
шанса. Дали? Ако беше така, човештвото одамна ќе го немаше. Некои, за среќа 
малкумина, гледам, наоѓаат мотив, сила и (за живо чудо) разбирање (дали и 
оправдување?) за онаа булумента „интелектуалци―, довчерашни поттикнувачи и 
отворени поддржувачи, некои и директни партиципиенти во злото, кои од лани 
трчаат ко муви без глава барајќи мирно пристаниште пред бурата што надоаѓа(ше). 
Или тоа е „шестото чуло― на несигурното животинче – а интелектуалецот, барем кај 
нас, често е токму тоа - она што го пали сигналот за узбуна и нагонот за 
преживување? Нема ништо спорно во инстинктите, проблемот е во умот! 
 
Кај нас, па и не само кај нас, Злото има и лице и јазик, променливи и лажливи, 
превртливи, често безобразно камуфлирани. Но, пред се‘, има и  постапки. Ако 
лицето успее да не‘ прелаже, јазикот не смее. Ако пак и јазикот, често милозвучен, 
успее во лагата, постапките се тие според кои треба да се ценат нештата. Тие беа, 
и се‘ – константа. И токму злосторничките постапки требаа да бидат сигналот, и 
мотивот, за бунтот на интелектуалецот (ако не народот!), за отвореното 
спротивставување (наспроти вмрежувањето) на Злото. Секој на свој начин, секој во 
сферата во која што делува(л), секој според можностите и капацитетите. А токму 
тоа го – немаше! Го нема и денес, или – го има малку!!! 
Или, ако сакате, скандалозното случување со СЈО и УБК во секоја нормална земја 
веднаш ќе иницираше масовни протести и лавина реакции од интелектуалците од 
сите профили и провениенции. Кај нас, малтене – штама! Со редовните исклучоци, 
се разбира. 
 
 
Препознатливо лице 
 
Македонското Зло со препознатливо лице е комбинација на суровост и 
авторитарност, на криминал и насилие, на популизам и простотилак. Лесно 
препознатливо особено низ неговите омилени пропратни манифестации. Иако 
растежот и утврдувањето на моќта на нашево Зло допрва ќе биде истражувано, 
посебно и во контекстот на познатите дилеми дали моќта е доволна сама по себе и 
за себе, тоа се развива според познати историски шаблони. Во многу детали се 
поклопува и со познатите  укажувања на Хана Арент за насилството, за моќта. 
Односно, во многу нешта нашето Зло ги допира нејзините посочувања на новите 
форми на насилство преку централизираната и агресивно втемелена партократија 
(кај неа бирократија!), која што во дваесет и првиот век ни ги октроираше аспектите 
на некаква одамна заборавена идеологија од деветнаесеттиот век. Разбирливо, 
зашто таа, Арент, имала можност на дело да ги види болните фантазии на фирерот 
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(и не знам зошто таа „титула― на нечовекот упорно настојуваат да ја пишуваат со 
голема буква!?). И нашево трибалистичко Зло ги емитираше карактеристиките како 
излезени од колевката на Романтичкиот идеализам базиран на псеудо-научни 
теории за историјата, за нацијата, потоа пронаоѓањето на „внатрешниот непријател― 
како алатка за манипулација со масите, теориите за загрозеност на државата и 
слично, сето тоа комбинирано со Наполеоновски амбиции и комплекси, 
Александровски фрустрации и слични идентификации. И тоа, нормално, мора(ше) 
да заврши во дехуманизирачка бесперспективност, насилие и криминал! 
 
И сето ова кај нас помина речиси незабележано? Цели десет години? Но, мене во 
моментов не ме интересираат никулците и развојот на ова Зло. Повеќе, денес, ме 
интересира отсуството на одговор, немањето реакција,  молчењето како второ 
односно подеднакво зло! И, секако, оние „одговори― што се обидуваа на сите начини 
да го оправдаат ова што ни се случуваше! А како што Арент прашувала "Where were 
the European universities in the gathering storm?", ние можеме да прашаме: каде беше 
македонската интелигенција кога се уриваше државата? (Знам дека споредбите со 
времето на Хана Арент кај многумина ќе предизвика „сомнеж―, но релациите се 
многу слични во низа сегменти, па и примери, а да не беше проектот „Вистината за 
Македонија― не можеме да предвидиме во кои се‘ насоки ќе отидеше македонскиот 
режим!).  Наспроти неопходноста македонската интелигенција да се пројави како 
бастион – дури и организиран – контра надоаѓачкото зло, онака како што  впрочем и 
доликува, како бранител на рационализмот и демократските вредности, (и) кај нас 
се случи спротивното. Кај нас токму интелигенцијата се трансформираше во еден 
од поддржувачите (па и носителите!) на злото, инспиратор на лагата, 
манипулацијата и ирационализмот, како и поткрепа на авторитарноста во 
општеството. Додека во светот, особено од втората половина на дваесеттиот век, 
интелектуалците како класа, до денес, настојчиво се во потрага по „морална 
рехабилитација и социјална редефиниција― (Edward Said), кај нас тие цела деценија 
го играа танцот на смртта со врхушката на власт!      
Од друга страна, ако некому не му се допаѓаат компарациите со фашизмот, нека го 
споредува нашево политичко интелектуално милје во последнава деценија со 
времето на т.н. висок сталинизам (во 1940тите), кое време филозофот Лешек 
Колаковски го нарекува „време на митови―, време во кое што вистината, соголена од 
нејзината интелектуална содржина, постанува проста институционална алатка, „со 
содржина обезбедена преку декретите на Непогрешливата Институција―91. Но, дали 
единствениот излез за интелектуалецот во такви услови е да се претвори во 
„дворски шут―, како што вели Колаковски? И „да стои на страна од доброто 
општество и да го набљудува како споредна работа со цел да го разоткрие 
неочигледното  позади очигледнотото и не-конечното зад конечното―. Зашто, кај нас, 
праксата покажа дека се намножија дворски шутови, но не и набљудувања, не и 
разоткривања!  
 
Не спорам дека не може, не е дури ни пристојно, да се инсистира секој да се 
изјаснува, да го каже мислењето / ставот по одделни, па нека се и горливи  
општествени прашања, а особено тоа да го прави не знам како демонстративно, или 
да се очекува баш од секого отворена критика на одредени појави во општеството. 
Тоа, претпоставувам, никој нормален не го бара. Но кога ќе се судрите со Зло од 
вакви димензии како македонсково, со чума што ора низ просторот и обезличува и 
уништува се‘ околу себе, која што посега по животи, по семејства, по кариери, по 
човечки права и слободи ... тогаш тука не останува голем простор за некаква 
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пристојност од горниот тип или за личен избор. Особено не за интелектуалецот! Или 
барем за оној кој се смета себеси за таков. А во оваа земја многумина се сметаа(т) 
себеси за интелигенција, за интелектуалци. Но главно, како и во многу други нешта, 
и овој поим завршува, по правило, на формата но не и на содржината. Не е спорно 
дека интелектуалецот денес е загрозен вид и во светот. Среќаваме се‘ помалку 
поединци од форматот на еден Бертранд Расел, Жан Пол Сартр, Хана Арент ... или 
Салман Рушди, ако сакате, но затоа расте бројката на спин доктори, апологети, 
лобисти ... Но зошто тоа би било некаква утеха за нас? Ние никогаш не сме ги ни 
имале премногу. Мислам на интелектуалците.  А сепак, целата понова македонска 
историја е историја на делувањето токму на интелигенцијата, на интелектуалците не 
само како „совест на човештвото― туку, во нашиот случај, како движечка сила во 
разрешувањето на сите суштествени прашања за македонскиот народ, неговиот 
идентитет, самобитност, опстанок, самостојност ... На крај памет не ми е да ја 
намалам улогата и на останатите, дури, во одделни инстанци и на народот како 
целина во најважните битки за слобода и самостојност. Во тој поглед дури би се 
согласил и со Грамшиевата дефиниција (во неговите Тетратки од затворот, 1926 
– 1937) дека „сите луѓе се интелектуалци, иако не сите ја имаат улогата на 
интелектуалците во општеството―. Но, кога некои судбински нешта затајуваат, кога 
се развива вакво Зло и се стреми да уништи се‘ пред себе, некој мора да го 
превзеде ризикот и јавно, и континуирано да ги толкува, демистифицира, 
расветлува сите негови манипулации, криминали и злосторства. И токму во тој 
сегмент Македонија, или нејзината интелектуална елита потфрли, разочара, се 
посрамоти! Зашто некој мораше да му застане на патот на Злото што се ширеше 
како канцер. А тој некој го немаше, или го имаше тук-таму, како осамени светулки во 
мракот на македонскиот тунел. И тука, повторно, ги исклучувам политичките партии 
(иако, изгледа, тука е непотребна множината!) кои делуваа како опозициски партии 
во времето на оваа Голгота. Со тоа не го исклучувам нивниот придонес, туку 
укажувам на потребата, неопходноста од трето мислење, а тоа можеше да дојде 
само од страната на независните интелектуалци. И повторно – токму тука потфрли 
македонската интелигенција! Затоа, впрочем и можеме да говориме за големото 
предавство на македонските интелектуалци 2006 – 2016 година! 
 
 
Општа бламажа 
 
Факт е дека кај нас цела една деценија оперира добро устроен и широко разгранет 
партиско клиентелистички систем на производство на магла која што треба да ги 
затскрива / покрива сите злодела на локалното владеачко Зло, паралелно работејќи 
и на познатите методи на извртување односно спинување на фактите, прогресирано 
ширење на партиските и националистичките митови и, по можност, апсолутното 
замолчување на сите евентуални контраставови. Во таа речиси орвеловска 
машинерија предничеа, и предничат, медиумите – печатени и електронски – но и 
сите државни институции, без исклучок. Сосе вработените, со мали исклучоци. И во 
целиот тој галиматијас на митомански лаги и манипулации, главни херои се 
македонските интелектуалци - или „интелектуалци―, сеедно - од сите провениенции! 
Со мали исклучоци, повторно. 
Некој може да каже дека е тоа само „природно― продолжување на востановеното 
однесување на македонскиот интелектуалец (со или без наводници) од претходниот 
систем, но и на оние пораснати и созреани во условите на македонската 
самостојност во транзиција. Ги има и едните и другите во доволен број. Дури, би се 
осмелил, оние првите, повозрасните, беа и се‘ уште се заседнати во повеќето, ако 
не и сите, македонски институции врз основа на некои претходни „заслуги―, така што 
комотно можеа да ја продолжат научената игра со власта, која и да е‘. И тоа 
воопшто не им паѓаше тешко. Бројни се таквите примери кои досегнуваат дури до 
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највисоките и најугледните позиции во македонската култура – се ограничувам само 
на неа како некаков можен столб на едно општество – кои со невидена 
мимикричност (каков натурален еуфемизам за превртливоста!) ги одржуваа своите 
кариери. Едно време заколнати комунисти (кои дури и во 1986 се прашуваа, на 
пример, „од каде неверица во комунистичките идеи од времето на младоста? Од 
каде тој очај, тоа грешништво и отпадништво? Немаме јасен одговор кои извори ги 
генерираат конзервативните, преживеаните и мртви идеи и платформи кај нас.―), па 
преоблечени демократи, па делители на државата до и од Групчин ... па молчаливи 
клиенти ... и веќе утре, веројатно, повторно (прво)„борци― за ослободувањето на 
државава од ова заседнато Зло. И знам дека не кажувам ништо ново, само ме чуди 
македонската помирливост со таквите состојби, со таквите камелеонски „кариери― 
на цели ешалони подлизурковци поставени, и со децении оставени, на клучни места 
во македонското општество. Зарем некој навистина се‘ уште очекува нешто 
конструктивно, нешто хумано од нив?  
Се разбира дека нивниот профил потоа станува модел на однесување, пример за 
генерациите и шаблон според кој се бара, и добива, лагоден живот на 
интелектуалец без кичма. Така впрочем можеше и да се развие целата таа уиграна 
мрежа на молчаливци и партиципиенти, на главоклимачи и клиенти кои безрезервно 
поддржуваа се‘ што доаѓаше како „проект― на државниот бандитски врв. Само така 
всушност и можеше да се фрли цела земја на колена, да се воведе полициски час 
за слободната мисла, да се малтретираат поединци и цели семејства, да се 
заплашува народот. Ако тие кои по дефиниција на нештата, згора и добро платени, 
мораа да бидат првата линија на отпорот на криминалот и корупцијата многу бргу 
станаа молчаливи соучесници и бенефициенти, што остануваше за другите? А тоа е 
зараза што бргу се шири! 
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Затоа и мислам дека не баш така голем дел од македонската јавност беше 
навистина изненаден од содржината на прислушкуваните разговори. Од 
димензиите, длабочината и разулавеноста на Злото можеби, но не и од неговата 
присутност во сите пори на општеството. Тоа, многумина, одлично го знаеле зашто 
биле директни учесници, на еден или на друг начин. Денес, можеби, се‘ уште не‘ 
изненадува бескрупулозноста на чинот, но не и неговото разоткривање. 
Запрепастувањето, па и гневот на една новинарка („Ние имaме Претседaтел нa 
Кривичен суд, кoј, вo срцетo нa центaрoт нa главниот грaд се дрзнaл дa изгрaди 
дивoгрaдбa. Не терaсa, не сoбa, туку двa кaтa, двa стaнa. Низ белиoв свет, кaриери 
се зaпечaтувaaт зa вaквo нештo. Никaд веќе немa дa дoбие дoзвoлa зa рaбoтa кo 
судијa. Јaс aкo се пaркирaм непрoписнo и не плaтaм 45 ден.oд чaс , кo фурии 
дoaѓaaт пaјaк и пoлицијa дa ме кaзнaт, a oвoј луѓе, кoј е зaдoлжен дa јa чувa 
прaвнaтa држaвa, двa стaнa кренaл нa дивo, без oкo дa му трепне !!―92) е повеќе 
неверување во длабочините на моралниот пад на интелектуалецот кај нас, отколку 
од самиот чин. Такви нешта веројатно допрва ќе слушаме. И одново ќе се 
згрозуваме.  
Но факт е и тоа дека тие, оние кои цели десет години верно слугуваат на една 
криминална врхушка заради профит, позиција и кариера, и понатаму ја играат 
нивната бедна ролја. Без оглед на густината на калта во која што се валкаат, 
наспроти сите морални, етички и професионални норми, тие соголени и веќе мртви 
души и понатаму здушно играат жмурки со сопствената совест. „Го молам Тортевски 
да ми даде број од бајачката или барем од неговиот психијатар, знам дека долги 
години се лечи од депресија, го гледавме како плаче на телевизија пред години. 
Mило ми е што е подобар психички―93, вели токму оној кој ноншалантно бесправно 
изградил „не терaсa, не сoбa, туку двa кaтa, двa стaнa―! Што ќе рече дека ова кај нас 
станало секојдневие, стил на живот, упатство / препорака за идните генерации.  
Или сите игри и игрички, „објаснувања― и конструкти околу срамното однесување на 
дополнителниот заменик минитер Спасов. Вклучувајќи го тука и „интервјуто― на една 
„новинарка― со истиот, апропо неговиот инцидент. Сето тоа повеќе наликува на 
говор и однесување на уличари и пробисвети отколку на угледни претставници на 
некаква власт, на медиуми, сеедно, на некакви интелектуалци!     
Тогаш, до каде може кај нас да оди човечката, професионалната бламажа? 
 
 
Предавството на интелектуалците 
 
Насловот на овој дел е позајмен од книгата „Предавството на интелектуалците― 
(1927) од Жилиен Бенда, книга напишана пред речиси цел век, а како да е пишувана 
за Македонија во изминатава деценија. Велат дека тоа е прва таква книга која на 
критички начин расправа за положбата на интелектуалецот во општеството, 
неговите задачи итн. Инаку, Бенда бил Драјфусист, односно поддржувач на Емил 
Зола и неговиот текст „Обвинувам― (објавен во парискиот весник „Зора― на 13 
јануари 1898 година), а во врска со судењето на офицерот (од еврејско потекло) 
Ричард Драјфус. (Овде, се разбира, можеме да правиме многу историски 
компарации со нашево време, со „спектакуларните― апсења и судења што ги 
гледавме изминативе години, со пресметките со пред се‘ политичките 
неистомисленици – Велија Рамковски, Љубе Бошковски, Зоран Верушевски, 
новинарот Кежаровски итн., без оглед на степенот на нивната (не)докажана вина – и 
отсуството на вистинска реакција на македонските интелектуалци, освен можеби 
последнава година!). Многумина го сметаат овој текст на Зола како една од првите 
манифестации на моќта на интелектуалецот и неговото влијание во јавниот живот, и 
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политиката, секако. Инаку, Бенда ги подведува под остра критика европските 
интелектуалци од 19от и 20от век, обвинувајќи ги за нивниот некритички однос кон 
општеството, нивното безобзирно апологетство кон национализмот, милитаризмот, 
често и расизмот. Ги посочува интелектуалците како подложни на политичка 
манипулација, со евидентен недостаток на критичка свест, напуштање на идеалите 
на хуманизмот и Просветителството итн. 
Сепак, немам намера да се бавам со историјата на интелектуализмот, иако и таму 
има интересни нешта. На пример, дека во Велика Британија овој поим за прв пат 
бил употребен во контекстот на Лорд Бајрон во 1813 година. Инаку, Стефан Колини 
во книгата „Absent Minds, Intellectuals in Britain―94, посочува три можни значења на 
поимот интелектуалец: социолошко значење (интелектуалците дефинирани како 
социо-професионална категорија); субјективно значење (сврзано со индивидуалниот 
став спрема идеите, рефлексивноста и говорењето вистина); културно значење 
(поврзано со можниот „културен авторитет―)!  
    
Но ова се само историски цртички за некогашниот профил на интелектуалецот, иако 
нештата не се којзнае колку сменети. Многу аспекти останале исти, „мистично― 
неразрешени, современо напластени, постмодерно филтрирани. Иако, во крајна 
линија, се менуваат само формите и контекстите, суштината останува иста. На 
пример, Грамшиевата поделба на традиционални (учители, свештеници, писатели 
...) и органски (организирачките и рефлективните елементи во општеството) 
интелектуалци, преку Саидовата дополна (1993) со новите, современи професии 
како новинари, академици, издавачи, консултанти, експерти ... до можеби најновите 
(2003) согледувања на Мелцер (Arthur Melzer) за интелектуалецот како „генералист― 
со витална грижа за практичната апликација на идеите во контекстот на 
општествената добросостојба, но задолжително политички (па, јас би дополнил, и  
религозно и економски) неинволвиран! 
Се разбира, на крај памет не ми паѓа од сите овие да очекувам некакво унисоно 
дејствување, особено не во полза на една идеологија, политичка опција или идеја. 
Но очекувано е реагирањето, со идеи и коментари за добросостојбата во државата, 
а кога треба дури и здружено, ако треба, во полза на хуманизмот, правдата, 
вистината ... Па и тука не мислам дека сите треба да верглаат една иста плоча. Ама 
не гледам во што битно би се разликувале!? Секако, шаренилото е пожелно, 
разлики мора да има и тие се добредојдени – тоа е суштината на интелектуализмот. 
Но, до каде може да се оди со тоа? На пример, може ли, и како, да се (од)брани 
криминалот, неправдата, клиентелизмот, манипулацијата ... апсењата на 
неистомисленици? Зашто во редовите на македонската интелигенција го има и тоа. 
Во огромни дози, се‘ уште! Или, тогаш, не можеме да говориме за интелигенција? А 
сепак – можеме, барем според посочените дефиниции! Односно, тоа ќе рече дека, 
прво, локалната приказна за македонската интелигенција и нејзиното 
(превладувачко) игнорирање на општественото разнебитување – вклучувајќи тука и 
некои основни човекови права, потоа вистината, правдата итн. - можеби треба 
попрецизно да се дефинира во неколку (описни) категории. Едната секако би била 
т.н. молчалива интелигенција, онаа (прилично бројна, можеби најбројна) категорија 
која што, во интерес на сопствениот комодитет, одмолча цела една деценија 
урнисување на сите сегменти на правната државата, газењето на човековите права, 
кримогенизација на целокупното општество ... Втората категорија е т.н. 
клиентелистичка интелектуала, завлезена до гуша во купи-продај активности со 
власта, зависна од сопствената ненаситност и „дотациите― од криминалците. Тоа е 
категоријата на МАНУ и остала братија (да бидам попрецизен), на универзитетскиот 
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кадар (со чесни исклучоци, се разбира) и слични на нив! Третата категорија би била 
„родољубивата― кримогена интелигенција – голем дел од новинарската фела, 
издавачи и медиски сопственици, потоа политичката, културната и бизнис елитата 
итн., - кои на еден или на друг начин беа директни (со)учесници во сите, или во 
повеќето, криминални дејанија на власта! И тоа би било тоа, односно тоа би биле 
оние придружни вагони во криминалната композиција наречена македонско 
интелектуално зло. Интересно е што, всушност, само еден мал дел од македонската 
варијанта на „интелигенцијата― од политичка и друга провениенција може да се 
нарече „идеолошки― или директен носител на  „конзервативните политики― – ако 
криминалот воопшто може да носи и таква етикета – на македонската автократија: 
дел од владеачката политичка  врхушка и нивните потесни или пошироки семејства, 
(дел од) свештенството, припадници на некогашната емиграција и тајните служби 
(КОС, УДБА особено) итн. И тој мал дел никако не ќе можеше да нанесе таква 
штета, особено не толку сеопфатна и долготрајна, ако не беа претходните три 
категории. А всушност, токму трите категории се тие што по правило ги помагаат 
најголемите зла.  
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Лупмен-интелектулаци 
 
Карл Мајнхам вели дека „од социолошка гледна точка решавачкиот факт на 
модерното време, за разлика од ситуацијата во Средниот век, е дека е скршен 
монополот на кастата на свештениците врз еклесиастичката интерпретација на 
светот (...) а се издигна слободната интелигенција―95. И ние таа разлика можеме да 
ја направиме, дури и со „омразеното― време на социјализмот, каде слободата на 
мислата, на говорот, на дејствувањето, сепак, беа познати нешта. А тоа нешто беше 
целосно заобиколено, дури поставено на глава, во изминатава деценија, која што 
не‘ врати во времето на партиското „свештенство― кои ја проповедаа(т) едната и 
единствената вистина – онаа на Лидерот! А околу нив цела сурија лумпен-
интелектуалци и гласноговорници, застани во редица за ветениот им грст 
сребреници!!! 
 
Но, суштественото прашање кај нас (не само) во овој миг би било: до каде може да 
оди релативизирањето на се‘ во државава, па дури и на криминалот, особено од 
страна на интелектуалците? Која е границата на срамното приклучение на 
интелектуалците кон бандата на власт или таква граница веќе нема зашто 
заедничкиот криминален маскенбал трае(ше) предолго за да може лесно да 
прекине? А сепак, колку исклучоци може да се прават од принципите, од законите, 
од Уставот ... од моралниот и вредносниот код на интелектуалецот? Еден, десет, 
или безброј, додека е тоа потребно оваа власт да се извлече, по можност неказнето 
или со минимална штета?  
Или, кај сите е омилена флоскулата на една група македонски 
„интелектуалпатриоти―  кои уживаат да се претставуваат како некакви припадници 
на македонската „андерграунд― сцена: anything goes, или – се‘ е дозволено! Што ќе 
рече – и криминалот, и насилството, и вечните притвори, и рекетот, и кражбата на 
изборите ... ? Дали баш на тоа мислел Ворхол? Не би рекол, и никој нормален тоа 
не би го разбрал така освен, се разбира, македонските лумпенинтелектуалци, преку 
што (мислат дека) ја бришат првенствено личната вина во долгогодишната 
партиципација во сите криминални активности на власта, особено во културата и 
уметноста. И затоа ќе ги повикуваат на помош сите кои ќе им паднат на ум, од 
Бодријар и неговиот симулакрум до староперсиските мудрувања дека „ништо не е 
вистинско и се‘ е дозволено―! Колку ова убаво звучи во контекстот на македонскиот 
маскенбал! Да, ама дури ни таквите (божем философски)  флоскули никако не го 
перат десетгодишното аздисување. Во таков еден контекст можете дури и да се 
насмеете, иако кисело, на типичното провинцијалното – да не речам сељачко – 
мудрување на еден Гиш кога вели дека како клинец ламентирал „за таков тип на 
градска антипаланечка филозофија― од типот на идиотското „Скопје 2014― 
(неверојатно – да сонуваш стиропор!), или на сите оние испрдоци на славниот ни 
Станковски кои во блиска иднина некој веројатно ќе ги собере во егземпларна 
македонска книга на лудоста. Или, ако сакате, последната изјава на неуништивиот 
Даштевски за „говорот на Груевски, моќен и победнички― (sic!), што „успешно― го 
смести пред 20.000 луѓе, но во сала проектирана за 8.000! 
Но ако на лумпенинтелектуалците дури и можеме да им ја простиме срамната но 
сепак (за нив) колоквијална (и дефинитивно проѕирна) матрица на клиентелизам за 
грст сребреници, тоа не може да биде случај со безмалу комплетни видни и врвни 
институции од типот на МАНУ (почитуваниот академик Ѓорѓи Филиповски е се‘ уште 
само еден исклучок!), на пример, или МПЦ, или Универзитетот ... Едноставно, кога 
еден член на таа МАНУ ќе констатира дека „не знае за кого би гласала утре во 
однос на партиите што ни се нудат", која и каква порака испраќа до граѓаните? Дека 
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не се битни криминалите, дека не се битни провизиите, убиствата, апсењата, 
рекетите, кражбата на изборите ...? Ако не е така, од каде тогаш таква дилема, и 
таква срамна споредба на едните со сите други? И овде веќе не станува збор за 
некакво лично мислење или став, овде станува збор за прикривање на вистината, за 
безочна лага, за (свесна) измама и срамен обид за манипулација со вистината. 
Друго толкување на еден ваков извртен став не може да има!       
 
Впрочем, многубројни се примерите на извртување на вистината, на спиновите, на 
отвореното навивање, на (себе)понижувањето. Тоа веќе стана секојдневна пракса, 
особено низ медиумите. Повеќето од примерите не завредуваат спомнување зашто 
доаѓаат од „интелектуалци― главно од категоријата на клиентите или директните 
учесници во криминалните дејанија на власта. За нив се‘ што доаѓа од „другата 
страна― – а тоа, по правило, е опозицијата, меѓународната заедница, малубројните 
независни  интелектуалци и слично – не е валидно односно е неточно и произволно, 
злонамерно, насочено контра успесите на власта итн. Дури и т.н. „Извештај на 
Прибе― – инаку најмеродавен документ за состојбите во државава во изминатата 
деценија - најчесто е прогласуван за произволно четиво произлезено во спрега со 
опозицијата, бидејќи го сработил некој „од надвор―, а најмеродавен за оценка на 
состојбите во државава бил – народот! 
Инаку, повеќепати спомнуваната Арент тврди дека секој тоталитаризам – а ние 
бевме (сме?) длабоко загазени во такво зло – има некаква, речиси заводлива моќ за 
интелектуалците. Таа посочува на можната примамливост на мистичната и 
егоцентрична „целост―, или, кај нас, би рекол, на (во суштината первертираната) 
идеја за цврста и неделива нација, за лажниот сјај и моќ ... којзнае?! Или фалшивиот 
активизам – иако без реална насока и со предвидливи последици - има таква 
привлечна сила, потоа блуткавите теории за разноразни заговори, екстремниот 
цинизам за (не)моќта на демократските институции итн? Којзнае што се‘ се 
мотка(ло) низ полупразната глава на македонскиот (лумпен)интелектуалец?!      
 
 
Чудност во умот 
 
„Чудност во умот― бил насловот на новиот роман на Орхан Памук. Соодветно, за 
авторот. Зашто Памук е една од ѕвездите кои, паралелно со нашиве тутмаци, 
продефилираа преку македонската културна сцена со затворени очи, уши и уста, и 
се задржаа доволно долго да си го земат белото плико – или можеби било во боја, 
не знам, на пример црвено, како за Памук – со наградата што им ја додели нашиот 
шарлатан, а во име на нивните не знам какви интелектуални дострели. Со него 
тогаш беше и некое русче (независно!) кое сепак се покажа доблесно да каже два-
три збора апропо гробиштата среде центарот на Скопје, а по нив дојде и 
нобеловката Херта Милер, Том Стопард исто така се вброи (барем формално) во 
добитниците на оваа награда од нашиот голем љубител на книжевноста (како 
впрочем и на сите други кукултурни нешта) итн. (Го потенцирам зборот формално, и 
не само во контекстот на Стопард, зашто никаде во нивните актуелни биографии, 
дури ни на нивните официјални сајтови, освен кај Памук, нема да најдете податок 
дека се добитници на оваа награда! Што е приказна за себе, се разбира). 
И, некако, за сите соодветствува насловот на последниов роман на Памук, зашто 
кога ќе ги погледнете нивните биографии, и животни / интелектуални заложби, тие 
се апсолутно спротивни со се‘ што оваа „награда― (може да) претставува! Дали е тоа 
и современата слика на европскиот интелектуалец?  Па баш и не е! Што пак за нас 
не менува ништо. 
 
Колку за илустрација, истиот тој Стопард, кој глатко ја прими наградата на нашиот 
(бивш) премиер, во 2011 година јавно протестирал односно, заедно со Кевин Спејси 
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и Џуд Ло, учествувал на маршот за слобода на изразувањето во Белорусија и 
ослободување на политичките затвореници, а контра тамошниот претседател 
Лукашенко. Истиот тој Стопард не слушнал никогаш дека и нашиов паташон, кој 
ужива да се претставува како премиер, го нарекувале токму Балкански Лукашенко? 
Ама тоа не му пречеше да си ги земе парите? Или славниот Памук, борецот за 
човекови права во Турција? Се правеше глув и слеп дури и на директното обраќање 
на еден македонски новинар на свечената церемонија, кога си го ставаше пликцето 
в џеб. Или г-ѓата Милер, како некогашен активист на „Aktionsgruppe Banat― и борец 
за слобода на говорот и контра цензурата? И таа не знаеше каде доаѓа и каква е 
состојбата токму со слободата на говорот и цензурата во оваа земја? Ако ништо 
повеќе, можела да ја праша Германската амбасада во Скопје. Белки ќе и кажеле, во 
главни цртички? И токму таа г-ѓа се најде да протестира против доделувањето на 
Нобеловата награда на кинескиот писател Мо Јин и тоа да го нарече „шамар во 
лицето на сите оние кои работат за демократијата и човековите права―96? 
Од друга страна, можеби треба да се запрашаме поинаку: толку ли е Македонија 
далеку од европските интелектуални коридори, толку ли е непозната, безлична, 
празен простор ... за којшто европските интелектуалци немаат ама баш никакви 
информации па си дозволуваат вакви егзибиции? Тоа, се разбира, не е баш така и 
не може да служи некому како изговор дека не знаел каде, и кај кого доаѓа, и во чие 
име ја добива таа награда. Зашто, ако не повеќе, ама барем последниве две години 
Македонија е постојано во жижата на европската јавност, ако не за друго тогаш 
сигурно заради аферата со прислушувањето и објавените криминали на власта. И 
на премиерот кој им ја благословуваше наградата! Такви оправдувања, барем во 
овие случаи, се неодрживи.   
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Од друга страна, може ли (сосем оправдано) да се постави прашањето: учеше ли 
нашата интелигенција од вакви примери? Не, тоа повторно би било 
(само)оправдување без основа. Зашто, прво, ваквите примери дојдоа релативно 
подоцна, откако голем дел од злото фати корен а најголемиот дел од 
злостортствата беа направени. И второ, нашиве имаат доволно долга историја на 
вакво однесување, така што не им требаат странски примери. Но, кај нас се појави 
еден друг куриозитет: во првите редови на таканаречената, или самонаречената 
(како подобра варијанта) одбранашка интелигенција  застанаа минорни типови, 
вистински аутсајдери, уличари и лумпен-интелектуалци со калливи опинци, 
приучени шарлатани и секакви други кецароши, подготвени да гинат за криминалите 
на газдите. Секакви будали, млади и стари, инсталирани од Злото на сите клучни 
места, се сметаа(т) за повикани навивачки да коментираат, да држат лекции за се‘ и 
сешто, а највеќе за работи што воопшто не ги разбираа(т). Правници говореа за 
сликарство, сликари за политика, лекари за не знам што ... една невидена 
какофонија од глупости впрегнати во одбраната на Злото, а со печатот на 
„интелигенцијата― на челата. Иако знаеа дека нивниот суд е само клиентелистичка 
верзија на лук и вода, дека не вреди ни пет пари и е со километри далеку од 
вистински интелектуален ангажман, тие како да мораа(т) верно да си ја одработат 
задачата. Секогаш спремни за повикот на газдите и судир со вистината!  
Еден од можеби најеклатантните примери за тоа беше подемот и развојот на т.н. 
„Шарена револуција―, која што набргу стана вистински трн во окото на власта (но и 
на некои самонаречени независни интелектуалци, само заради фактот што не беа 
дел од истата!), заради што беа повикани на помош сите расположиви војници – од 
новинари до сликари, од колумнисти до глумици, од професори до продавачи на 
магла ... И овие распалија од сите оружја оцрнувајќи ги младите и сите кои 
маршираа низ скопските (и македонските) улици, прогласувајќи ги дури и за 
џихадисти! Но, повторно, таквите примери не ги посочувам единствено како онаа 
темна, клиентелистичка, авторитарна и поданичка страна на ангажманот на 
македонските интелектуалци – да, и овие, за жал, спаѓаат во категоријата 
интелектуалци – туку и како илустрација до каде може да оди човечкото 
самопонижување! 
 
 
Сите се исти 
 
Морам уште еднаш да се навратам на онаа запрепастувачки перфидна мисла на 
една г-ѓа академик пласирана неодамна која, навредена што и нејзиното име се 
нашле помеѓу спорните гласачи, „мудро― порача дека таа и така „не знае за кого би 
гласала утре во однос на партиите што ни се нудат"! Не може никој да ме убеди 
дека тоа е направено без размислување (зашто тоа апсолутно не доликува на 
академик во поодминати години) или дека дотичната не била свесна што и како 
порачува со една ваква изјава. Но, мотивите ни можам, ниту пак сакам да ги 
истражувам зашто, верувам, прилично се блуткави, да не речам недостојни, срамни. 
Ама, има еден аспект во таа изјава што е актуелен веќе подолго време – затоа, 
впрочем, таа изјава беше и така акцентирана од провладиниот печат! – а тоа е 
тезата „сите се исти―. Всушност, Ордановски точно потенцираше дека тоа е една од 
основните тези (и) на онаа лумпен-интелигенција, односно една од суштинските 
нејзини задачи последниве години. Односно, вели Ордановски, „ ... целта им е 
значаен дел од публиката да се откаже и од самата желба да размислува и да ја 
мери и оценува веродостојноста на приказните и втемеленоста на спротивставените 
позиции. Целта им е публиката да каже ‘сите се исти‘, а бидејќи се ‘сите исти‘, зошто 
дополнителен напор за промени?97―. 
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И кога претставници на интелигенцијата односно платеници на власта настојчиво 
инстистираат да креираат токму таква слика во јавноста, особено кај гласачкото 
тело, дека не се битни криминалите, односно дека сите крадат, дека не се битни 
провизиите односно дека сите ги земаат, некои поголеми некои помали, дека дури и 
убиствата, рекетите и кражбата на изборите се нешто вообичаено во македонската 
политика, тогаш навистина зошто луѓето би се мачеле да гласаат за некакви 
промени? 
 
 
 
 

 



 

240 

 

Големиот Мирча Елијаде, објаснувајќи ја Книгата Проповедник (Qoheleth)98,  упатува 
на еден сличен (протоисториски) контекст и појаснува дека, всушност, станува збор 
за древна дилема на човекот, за немоќта да се носиме со судбинската 
предодреденост – а кај нас токму така се пласира оваа флоскула – и го посочува 
рефренот „се‘ е напразно и бркање ветер―. Односно, на сцената стапува еден вид 
песимистички рационализам, убедување дека ништо не може да се промени, а дури 
и да се промени резултатите повторно ќе одат во истата или слична насока. Тоа е 
невидена до сега кај нас подлост пласирана од страна на македонската квази-
интелигенција, но поддржана и од многумина видни претставници на општествената 
мисла. Веројатно не треба пошироко да разглобувам колку ваквите тези денес 
стануваат опасни, а особено на македонското тло одамна веќе разнебитно и 
растргнато помеѓу безнадежноста и немоќта, резигнираноста и апатијата ... И тоа е 
евидентно на секој чекор. Зашто, во изминатава деценија кај нас беше безмалу 
целосно елиминарано она што Рашди го нарекува „неограничената република на 
јазикот―, а подлиот упад на клиентелистичката интелигенција допринесе 
креативниот дух да биде  „... третиран како непријател од оние силни или безначајни 
моќници кои ја отфрлаат силата на уметноста да гради слики на светот којшто 
спори, или ги подрива, нивните попрости и помалку отворени погледи―. Таквото 
општество нема ни сегашност ниту иднина. Иако, некој ќе рече, па нив не им е ни 
грижа за иднината. Ако под тоа „ним― ја подразбереме бандитската врхушка на 
власт – можеби. Зашто тие ниту ја планирале нивната иднина овде. Но остатокот од 
оној беден интелектуален џган кој секојдневно се улизуваше заради место во 
престижен управен одбор, издадена книга повеќе или едноставно зачувување на 
некакво директорско место - нема каде да оди. 
   
Или, ако сакате, тезата за некакво „трето мислење― („Да се има свој став, кој не се 
совпаѓа ниту со ставовите на толпата ‘А‘, ниту на толпата ‘-А‘, тогаш кога и едната и 
другата толпа тврдат дека ја имаат вистината како тапија, тоа – од страна на 
толпите се смета за – немање став―99) би била и те како функционална односно 
блиска до позицијата на независниот интелектуалец денес, па и кај нас. Но – кога, и 
во какви услови? Или, кое е, и какво е „третото мислење― во однос на 
потенцијалното убиство на еден млад човек на партиско славје среде главниот 
град? Или во однос на нерасветлената смрт на еден заштитен сведок? Или на 
подеднакво мистериозната сообраќајка на еден еминентен македонски новинар? И 
кое, и какво би било третото мислење во однос на затворската казна од четири и 
кусур години за вербален деликт на еден новинар? Меѓу црното и белото, третото 
мислење би било – сивото. И тоа сосема одговара на статусот на македонскиот 
интелектуалец во изминатата деценија. Токму тоа сивило, токму тоа (наводно) трето 
мислење му одеше на рака на Злото да се инсталира во сите пори на општеството. 
И сивилото сосема солидно сивееше, дури блескаше покрај црното! Зашто, се 
разбира дека поединецот, особено интелектуалецот, има право дури и на презир 
кон политиката, кон ангажманот на една или на друга страна; се разбира дека 
конструктот за  противречноста во членувањето во една партија, клан, групација 
има секаква смисла ... но само до мигот на заживувањето на Злото. После тоа, тоа 
се вика – соучесништво! Обилно поткрепено не само со „стоење на страна― туку и со 
бројни примери на вулгарен клиентелизам, на учество во редица (најблаго речено) 
проблематични „акции― на власта, во константното легитимирање на криминалот во 
сите сфери на државното работење! Каде е тогаш тука наводното „трето мислење― 
ако проповедникот на истото го гледаме на сите властелински клиентелистички 
списоци? Кому, тогаш, македонскиот „интелектуалец― му продава рог за свеќа, кому 
соли памет за можното „трето мислење― ако неговото однесување констатира едно, 
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и само едно, прозаично, перфидно и кукавичко слугување? И уште колкумина ќе се 
(по)јават утре, задутре, како претставници и заговорници на тоа божемно „трето 
мислење― барајќи приклучок и во новата поделба на улогите? Или, тие секогаш во 
малото џебче имаат подготвено по некое апологетче за да им ја напише Одбраната 
и последните денови? 
 
 
Конструкти 
 
Кај нас, во принцип, а особено помеѓу интелектуалците, намерно и настојчиво се 
мешаат поимите и квалификациите или се прави збрка / какофонија од тези и 
полутези – иако, во суштина, најчесто станува збор за извртени полувистини и 
спинови – со цел да се прикрие отворената поддршка на Злото заради секакви, а 
главно лукративни причини. Зашто не е логично, дури не е ниту возможно, еден 
интелектуалец да не може да направи разлика помеѓу Злото и сето останато 
(намерно не го употребувам поимот Добро за да не прејудицирам!), да не го гледа 
криминалот, кршењето на човековите права, притисоците и партизацијата на целото 
општество ... Теориите за заговор на светот против нас, за притисоците од страна 
на меѓународната заедница, за мешањето (демек непокането!) во внатрешните 
работи на државата (а во услови кога таа иста држава буквално се распаѓа по сите 
шевови!) ... оперираат токму со полувистини, извртени тези и спинови во служба на 
натамошното задржување на власта во рацете на една криминална врхушка. И ако 
тоа, можеби, не е така лесно видливо (а сепак е‘)  за т.н. обичен народ исцрпен од 
борбата за секојдневно преживување, речиси е апсурдно тоа да му промакне и на 
интелектуалецот. Освен, се разбира, ако не е на задача односно ако не е 
клиентелистички (об)врзан по било која основа. Зашто сите тие извртени тези за 
заговори и чадори, колку и да звучат „патриотски― и барем за миг не‘ дислоцираат од 
вистината за нашава пропаст и владеењето на Злото, сепак се само приказни во 
функција токму на преживувањето на тоа Зло! 
 
И сега, кога божем од сериозни луѓе слушате / читате квалификации дека проектот 
„Вистината за Македонија― наводно фаворизирал само една страна – како да сето 
тоа што го слушнавме може да се сведе на страни! – односно ја компромитирал 
само партијата на власт, што треба да мислите? Прво, и тука подло се подметнува 
тезата дека „сите се исти― односно дека криминали сигурно (?) има на двете страни, 
при што прилично детинесто се бара(ше) неселективно објавување на 
прислушуваните разговори и на опозицијата. Што ќе рече дека и таа местела 
избори? Дека и таа убила некого на партиско славје среде Скопје? Дека и таа 
организирала насилни протести пред Општина „Центар―, дека и таа уривала некаков 
„Космос―, дека и таа преговарала за промена на името ... итн? И зарем некој 
нормален може да верува во тие приказни освен, се разбира, македонскиот 
„независен― интелектуалец? А зарем да имаше такви монструозни случувања во 
редовите на опозицијата власта немаше да најде начин да ги објави? Како што 
подло го објави кукавички снимениот разговор во кабинетот на бившиот премиер? 
Или снимката на неодамнешниот слалом на она недоделкано министерче, во негова 
зачудувачки наивна одбрана?  
Што сака да ни порача македонскиот „интелектуалец― со ваквите смешни 
конструкции во одбрана на Злото? Дека ние сме мали ретардирани деца и може 
секој да не‘ лаже, кога сака и како сака? Или сака уште еднаш да им потврди на 
газдите дека, ете, прави усилби црното да го претстави бело, и обратно?! И згора, 
не‘ убедува дека токму заради таквите „селективности― не се кренал целиот народ. 
А малкумина ли се кренаа? Или онаа река народ низ Скопје и Македонија не беше 
баш народ туку сите до еден беа симпатизери на опозицијата? А другите, тие ли се 
народот, македонски?  
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Или „тезата― дека во времето на протестите граѓаните веќе изгубиле ориентација 
што е вистина а што не е, зашто медиумите известувале различно. И ете, луѓето не 
знаеле што е точно! А како „доказ― се спомнува, меѓу другото, и онаа несреќна 
амбулантната кола што кружеше низ Скопје и сакаше пошто-пото да ги пробие 
блокадите. Се разбира, „интелектуалецот― нема да ја спомне во тој контекст и 
епизодата со проверката на тоа амбулантно возило, која што покажа дека било – 
празно. Е тоа не му одговара, како што не им одговараше и на режимските медиуми 
коишто не го објавија тој („мал―) детал. Па затоа и македонскиот „интелектуалец―, 
напојуван на медиумските извори на Злото, никако не успева(л) да ја разбере 
вистината! И нормално, тие исти „интелектуалци― никогаш не го поставија 
прашањето зошто толкава дискрепанца помеѓу режимските и малкуте независни 
македонски медиуми во информирањето за еден ист настан? И зошто сите 
прорежимски медиуми раскажуваат една иста верзија, од збор до збор? Не им 
засмрдувала ли по малку таквата идентичност на известувањето? Но денес веќе и 
таа „тајна― е пробиена: „Во последнава година ситуацијата отиде толку далеку од 
реалноста што владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ испраќа видео изјави од 
Груевски или другите министри. Тие се веќе монтирани, така што ги избираат 
поентите од нивните говори на кои што наша екипа веќе присаствувала. Но 
новинарот кој бил присатен за време на изјава е само декорација. Тој или таа потоа 
доаѓа во собата за вести и ја чека партијата да го испрати видеото и текстот што 
потоа ќе го прочитаат. Понекогаш еден прилог за Груевски може да трае дури седум 
минути бидејќи партијата заклучила дека тие седум минути се важни. Седум минути 
за него во вести 30 минути―100! 
Можеби ова ќе им помогне на македонските „интелектуалци― да разберат што им се 
случува(ло) во државата? Ако навистина не знаеле! Или подобро е да гледаш преку 
плотот, во другиот, и кај него да го бараш злото, како што тоа го прави нашиот 
непрежален Сарајлија блуејќи оган контра СиЕнЕн („Во својата чиста форма, 
телевизиската компанија „Си-Ен-Ен― е екстремно зло, куќа на сеништата и на 
приказите, служители на нечестивиот, корумпирани и суетни трабанти ...―101)?  
 
 
Докази 
 
Не знам дали после денешниот прес на Специјалното јавно обвинителство нешто 
им се појасни на повеќето македонски „независни― интелектуалци кои две години, 
(божем) со неверување, па со спинови, со нелогички и во основа налудничави 
конструкции се обидуваа да го минимизираат скандалот со прислушуваните 
разговори (без судска наредба, се разбира, што ќе рече - незаконски), со коршењето 
на човековите права, на Уставот и законите ... Не знам дали јавните обвинителки, 
изнесувајќи (само делумни) податоци за тоа кој и колку бил прислушуван им ги 
појаснија работите (кои што, сепак, им беа јасни на сите нормални во оваа земја!) 
околу опфатот односно димензиите на монструозното „големо уво― на нивните 
непрежалени газди? На пример, дека е точно дека биле прислушкувани 20.017 
телефонски броеви, дека одделни луѓе, особено од опозицијата, но и новинари, 
биле континуирано незаконски прислушувани – Заев најмалку 1.150 дена на едниот 
број и најмалку уште 400 дена на другиот број, Верушевски 600 дена, неговата 
сопруга 816 дена, дека прислушкувањето незаконски продолжило и по 31.12.2015 
година односно траело и во 2016 година ...? Што ли сега ќе смислат македонските 
„независни― и „сомничави―  интелектуалци? За која запирка ќе се фатат?  
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Ама, види чудо, нивниот миленик Пастирот – не бил прислушкуван! И како тоа, ако 
прислушкувањето го организирала опозицијата, или оние проклети странски служби, 
тие прислушкувале се‘, само најважниот во тие години – не? Зошто? Тој немал што 
интересно да (им) каже? И не им говори ништо ли фактот дека тој ист нивни Пастир 
во огромни количества си ги слушал и најблиските соработници: Гордана Јанкулоска 
била прислушувана незаконски најмалку 732 дена, Миле Јанакиески на едниот 
телефон 732 дена, на вториот 553 дена и на третиот најмалку 816 дена,  Али Ахмети 
бил прислушуван најмалку 338 на едниот број и 867 дена на другиот број, Муса 
Џафери најмалку 1.658 дена ...!  
И заклучокот дека доказите недвосмислено упатуваат дека прислушкувањето било 
вршено во Управата за безбедност и контраразузнавање, факт што ни го соопшти 
уште Извештајот на Прибе. И дека целиот тој ѓаволски пир бандата го започнала 
уште во 2008 година! 
 
И сега, на кои, и какви темели ќе го градат „неверувањето― во пеколниот план на 
нивните газди да ја прислушкуваат безмалу цела држава односно оние субјекти кои 
им биле од голем непосреден (политички и бизнис) интерес? Каде сега ќе се вкопа 
она фамозно „трето мислење―, онаа (бар да е) салонска (квази)интелектуала и 
мудрувања и какви причини ќе смислат повторно и повторно да ги отфрлат веќе 
бетонираните докази за тоа што се случувало во државава за време на владеењето 
на нивните миленици? Или сега ќе почнеме, се‘ почесто, да гледаме и слушаме 
посипување со пепел по главите? Нешто како ова што сега го прави нашата 
непрежалена МАНУ која  одеднаш, буквално преку ноќ, прогледа и низ устата на 
актуелниот претседател виде дека Република Македонија поминува низ сериозна 
политичка криза, анимозитет и антагонизам меѓу политичките партии, нетолеранција 
и што ли не друго? Или дека постои нетрпеливост помеѓу партиите, како што тоа го 
формулира бившиот претседател на МАНУ, ама никако не заборави да потенцира и 
дека морало да има „една нормална демократска политичка битка, во дијалог кој 
мора да се одвива низ еден цивилизиран начин, без грубости, насилство, омраза и 
без газење на човечкото достоинство―. И повторно не знам како сето ова не успеаја 
да го видат и вчера, и задвчера, и пред неколку години, и како и зошто не побараа и 
тогаш да има толеранција, да нема грубости, работите да се решаваат на 
цивилизиран начин ...? И да не се крадат избори, и да не се убиваат и затвораат 
луѓе ...? 
 
Ваквата превртливост на македонскиот „интелектуалец― е дури посрамна и од 
неговото еднодецениско слугување на истите газди против кои сега полека го крева 
гласот. Првичното неверување по проектот „Вистината за Македонија― и сето она 
што тој го донесе – шок, запрепастеност, молк, збунетост – додатно ги мотивираше 
да се впрегнат уште поактивно и побезумно во одбараната на системот и неговата 
криминална врхушка. Но, развојот на настаните, особено континуираното отворање 
на случаите од страна на СЈО и презентирањето на доказите, без оглед и на 
многуте опструкции, ги уверуваат дека одбрана е всушност невозможна. И затоа, 
сега, воланот се врти во другата насока, полека (ќе) се детектираат и другите 
„анимозитети и антагонизми― во државава, ќе се отвори и пеколното дувло на 
македонското судство, па на криминалите околу „Скопје 2014― и што ли не друго. И 
така овие полека ќе се престројуваат, ќе кооптираат други маски за новиот 
маскенбал. Освен ако не ги зафати некое локално цунами, нешто од оној тип на 
радикална реформа планирана и за судството, која што всушност би била 
добредојдена во целата администрација.  
Можеби суштественото прашање (и) денес е: може ли да им се верува? И треба ли? 
Заслужиле ли или е крајно време да ги отстапат местата на некои други? Ако не 
поумни, а и такви има, тогаш барем – почесни!? 
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Кооперативност 
 
Што би се случило кога ние би имале (сличен) пример како Салман Рашди? Човекот 
веројатно не ќе издржеше долго. Впрочем и Рашди ќе го стасаше лоша карма ако се 
ослонеше (само) на владата на Тачерица која дури и се подготвувала да се извини 
за објавувањето на неговата книга. А сепак, гласот на британските интелектуалци, 
особено на неговите колеги писатели, беа пресудни во подигањето на свеста на 
јавноста за слободата на говорот, а со тоа и на пишаниот збор, за слободата на 
изразувањето, за човековите права во целина – вклучувајќи ги тука и на Рашди – 
што потоа резултираше и во акција на власта за заштита на писателот.  
Ние, за среќа, немаме таков случај, но имаме два во кои што двајца новинари, 
Томислав Кежаровски и Зоран Божиновски, беа (Кежаровски) затворани односно се 
во затвор (Божиновски). Не дека немаше јавна опозиција во двата случаи, посебно 
од нивните колеги, но кај Кежаровски таа или доцнеше, или беше прилично млака и 
еднострана (главно од новинарската фела), додека во вториот случај речиси 
целосно изостанува вниманието на јавноста, вклучувајќи ги тука пред се‘ 
„интелектуалците―, за случајот! „Слободата на говорот е самиот живот―, вели 
Рашди, но кај нас и тоа е релативно. Што, повторно, го потврди и неодамнешната 
„светска― конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог на тема 
„Миграцијата и предизвикот на интеграциите низ дијалог помеѓу религиите и 
културите―, одржана во Битола, каде што на архиепископот охридски Јован, 
претстојател на ПОА, не му било дозволено да учествува! Што всушност и не е 
чудно за една „во суштина провинциска манифестација― (Давид Нинов). Ама, 
повторно, никој од нашава „интелигенција― не најде за сходно да се огласи, нели? 
Или да излезе и протестира барајќи право на збор за Јован, или кој и да е‘ друг?! 
Или тој Јован е еретик, шизматик, што ли, па нема ни право да зборува? До таму ли 
ја дотеравме со слободата (и правото) на говор? 
  
Но затоа, македонскиот „интелектуалец― претплатен на секојдневните јасли кај 
власта во изминативе десетина години успешно ја применуваше формулата за 
слободата само на личниот говор кога сакаше да ги пласира своите небулози за 
демократичноста на владеачката клика, за нејзините големи дела и добри намери ... 
А од таа власт навистина свикнавме на многу нешта, на нешта тотално неспоиви не 
само со демократијата туку и со здравиот разум, а тој, македонскиот 
„интелектуалец― во таа општа дегенерација даде несомнен придонес. Дури беше и 
иновативен, би рекол, во измислување на сто и една причина за слугување на 
власта, за молчењето, за нереагирањето на очигледните криминали ... за целосната 
и недвосмислена поддршка на Злото. Меѓу последните е и вистинскиот бисер на 
еден наш писател, кој не‘ просветлува дека „Нашето поимање на политиката, за 
жал, е воено-територијално, а не кооперативно однесување низ просторот на 
општеството―102! И мора да се признае дека не така често се слуша таква  
интелигентна формулација за соживот помеѓу опресорот и потлачениот, 
ограбувачот и ограбениот, помеѓу злосторникот и жртвата ... помеѓу Злото и 
останатиот дел од светот! Тоа е препораката за македонските (потенцијално 
бунтовни) генерации – а можеби тоа им го предаваат и на студентите? - кои би 
посакале и денес, па и во иднина, бескомпромисно да се справат со вакви режими и 
нивните злосторства: дека кооперативноста е лекот за сите можни неволји, сегашни 
и утрешни. Тоа воедно е и спасоносната формула на македонскиот „интелектуалец―, 
проверена со децении назад, а последниве години особено! Зашто „воено-
територијалните― потфати се ризични, несигурни, можат да резултираат во 
расипување на комодитетот, останување без пожелните хонорари и синекури, без 
раката на газдата која што умее да помилува, кога треба. Ама умее и да замавне, 
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ако треба. Затоа кооперативноста е така ценета кај нас бидејќи обезбедува мирен и 
лагоден живот, чорбичка во чинијата, паричка во џебот, нема потреси и смутови, 
нема пикови. Секојдневието е рамна линија, како кога срцето е мртво. Асистола! 
Зашто, во нашиов случај, кооперативноста е токму тоа. А тоа е целта и на секој 
режим, па и на нашиов – тотална кооперативност, по можност проповедана ex 
catedra (на сите рамништа и во сите институции на системот)! 
Таа кооперативност, впрочем, е на дело веќе десет години и нејзините резултати се 
евидентни. Не ги гледаат само оние кои не сакаат да ги видат. Таа (веќе историска) 
македонска интелектуална кооперативност, иако до денес неспомната вака 
отворено и јавно, обезличи цел еден народ, уништи цела една (не само) современа 
култура, прогна речиси една третина од работоспособното население по белиот 
свет! Таа наша веќе чуена кооперативност на Трпе и Трајче затвораше очи пред 
сите грозомории што секојдневно ни се случуваа, дури и пред убиства и апсења, 
пред епохалните грабежи и разнесување на државата, пред воспоставувањето на 
уличарски систем на вредности и односи. Да живее кооперативноста, вели 
македонскиот „интелектуалец― и застанува во редицата да биде погален од газдата 
за доброто однесување! 
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Соучесништво 
 
Но, македонската интелектуална кооперативност не се задржуваше само на 
можната блага форма на значењето на тој збор. Најчесто таа кооперативност се 
трансформираше во порадикалните форми наречени клиентелизам и   (ин)директно 
соучесништво во сите криминали на Злото, беспоговорно вртејќи ја главата на 
другата страна од сите докази и актуелни случувања во земјата. И мислам дека веќе 
кај никого во државава нема дилеми дека неколку (условно) врвни македонски 
институции, дури, ако сакате, симболи на македонската државност и самостојност – 
паралелно, се разбира, со една цела булумента самонаречени „независни 
интелектуалци― – се самоетикетираа како (не ретко) инспиратори и (многу често) 
носители на тој клиентелизам и соучесништво. Впрочем, тие неколку пати ги 
спомнував и овде, а беа најчесто спомнувани, дури и стигматизирани и во јавноста 
како примери на апсолутна кооперативност, или пак невообичаена пасивност и молк 
пред налетите на авторитарната власт што, во крајна линија, се граничеше со 
соучесништво. Тие, секако, се Македонската академија на науките и уметностите 
како врвна научна, културна и уметничка институција кај нас, потоа Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј― како најреномирана и најстара високо-образовна институција 
и, секако, верските заедници, пред се‘ Македонската православна црква и 
Исламската верска заедница како верски столбови на општеството. Некој можеби би 
можел поконкретно да го измери придонесот на секој од овие сегменти во 
поддршката на развојот и етаблирањето на Злото кај нас, но тоа и не е толку битно. 
Она што останува за историјата е нивната срамна повеќегодишна тотална 
индиферентност кон случувањата во земјата, вообичаената отворена (поединечна 
или групна) партиципативност во редица одлучувачки тела и политики на власта, 
слугувањето на политичката врхушка во подјармувањето на сопствениот народ, а со 
сето тоа и премолченото соучесништво во сите криминални активности во 
изминатава деценија. Овие научни, образовни и верски темели на државата до 
крајни граници се самопонижија и делегитимираа преку нивната кооперативност и 
соучесништво во „културната  антиреволуција― (Климе Поповски), образовната 
контрареволуција и целосниот морален колапс во државата! Зашто, ако тие беа 
кооперативни – таква беше и интелигенцијата, ако тие соработуваа – соработуваа и 
(грото од) интелектуалците, ако тие молчеа – молчеше и (грото од) народот. 
 
Македонската академија на науките и уметностите, каде претседателствувале и 
членувале и такви македонски умови како Блаже Конески, Никола Мартиноски, 
Михајло Петрушевски, Михајло Апостолски, Јордан Поп Јорданов, Јордан 
Грабулоски, Христо Илиевски, Харалампие Поленаковиќ, Исак Таџер и многу други, 
се спушти на најниските можни гранки во своето постоење бесрамно затворајќи ги 
очите пред сите варварски налети врз македонските наука, култура и уметност, пред 
директното понижување и на некои нејзини видни членови, пред уривањето на 
целиот макотрпно граден вредносен систем, (ин)директно потврдувајќи го 
воспоставувањето на партиското начело на врхушката: „државата – тоа сме ние―! 
Врвната македонска научна, културна, образовна и уметничка институција не најде 
за потребно да реагира дури ни во најкритичните мигови за државата 
(раситнувањето на образованието, уништувањето на културното наследство, 
тоталното игнорирање на науката, воведувањето на кичот како уметничка вредност 
итн.), или реагираше погрешно, како во 2001 година со застанувањето зад тезите за 
можна територијална поделба на државата. Македонските академици (со чесни 
исклучоци од типот на највозрасниот меѓу нив Ѓорѓи Филиповски!) буквално се 
продадоа за грст проекти, за членувања во властодржните партиско-политички 
одбори и комисии, за објавени книга-две, напуштајќи го светото академско начело за 
борба за вистината. Нивното  коруптивно слепило не успеа да го види ни распадот 
на образовниот систем, ни студентите по скопските улици, ни нагрдувањето на 
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градот и уништувањето на културното наследство, не го виде ниту енормното 
задолжување на државата, разнебитувањето на економијата ... Тие беа, и се‘ 
подготвени да не‘ продадат сите топтан заради личниот им интерес и комодитет! 
 
Универзитетот, се разбира, беше приказна (во траење) за себе, конгломерат на 
партиски инсталации, селски суети, непотребни или препишани магистратури и 
докторати за влијанието на гама зраците врз сенишните невени – една неверојатна 
збирштина од полуписмена булумента која дури и во Хорхета виде потенцијал! Со 
чесни исклучоци што можат на прсти да се избројат, тој и таков Универзитет застана 
рамо до рамо со политичката врхушка во сите нејзини марифетлуци и манипулации, 
популизми и небулозни „проекти―. Покрај еден толкав Универзитет поминаа и сите 
кршења на Уставот и законите, едно цело „Скопје 2014―, „сваровски― судството, 
„реформите― во образованието и здравството ... итн.         
 
И третиот столб, оној (не само) на верата во Севишниот (без оглед на неговото 
име), благоглаголиво се стопи со политичката криминална врхушка, држејќи им 
страна и проповеди во секоја прилика, удостојувајќи ги со приеми и гоштевања по 
повод верските празници, аминувајќи – јасно и гласно – на сите криминални дејанија 
што го втурнуваа нивното стадо во беда невидена на овие простори последниве 
половина век. Ниту една верска заедница, а особено најголемите две, не најдоа ни 
збор критика за кримогените пустошења низ земјава, за убиствата и прогоните, за 
малтретирањата, за партизацијата дури и на верата ... Македонското свештенство – 
со, чинам,  само еден исклучок - цела деценија не успеа да се отргне од 
бандитската прегратка на власта, од заедничкото шурување дури и во најголемите 
злодела од типот на еден Плаошник, па и цел Охрид („Балканскиот Ерусалим―!), ако 
сакате. Наспроти честите јавни прозивки и критики за таквиот вулгарен верско-
политички брак од интерес, како и против очигледно раскалашниот за наши услови 
живот на македонските владици, одговорните во МПЦ се однесуваа како 
самобендисани недопирливи божји пратеници на земјата, најмалку заинтересирани 
за верските, но и за моралните поуки. Зашто, Црквата белки не е само инструмент 
за прибирање пари од народот, туку и глас за моралните вредности, за Правдата и 
Светлината, за Духот на Вистината? Или нашиве, целосно далдисани по земните 
уживања, комотно му се препуштија на Злото и неговото водство?!  
 
 
Неопределени 
 
Со сиот ризик веднаш некој да ме обвини за пристрасност, повикот на Заев до т.н. 
неопределени ми изгледа во моментов најумесен: „Сега, при очи ќе се правиме 
слепи, при уши глуви, при уста ќе молчиме?!―! Зашто, главно, на тоа се сведува 
целата работа со т.н. неопределни. И го потенцирам тоа таканаречени зашто не 
можам искрено да поверувам дека во моментов, во Македонија, може да постои 
таков „неопределен― човек. Ако постои, сигурно живее во некое свирипичино, без 
струја и вода, далеку од сите цивилизациски комуникации, без основни информации 
за тоа што се случува(ло) околу него ... Но тој / таа тогаш не се неопределни, туку се 
само изгубени во просторот и времето и бијат своја битка со животот. И со бедата. И 
не велам дека нема такви во оваа пуста Македонија. Можеби ги има многу, зашто 
ова наше локално Зло ја запусти буквално цела држава! Но, повторно, тие не ги 
гледам како т.н. неопределени, зашто тие тоа не се. Но и тие се обесправени, 
комплетно, и тие се жртви на Злото, иако можеби тоа не го знаат. И повикот на Заев 
веројатно и не е упатен до нив. Тие и така нема да го слушнат. 
Цитираниот повик, и не само тој, е упатен до оние т.н. неопределни кои точно, до 
запирка, знаат, и знаеле што и како се случувало во оваа земја цели десет години, 
кои гледаат, слушаат и читаат – ако не повеќе тогаш последниве две години зашто 
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тоа и не можеле да го одбегнат – како се разорувал еден систем и како се 
пљачкосувале државни пари. Сето тоа го виделе, на еден или на друг начин, го 
слушнале, го прочитале, ама – не ги интересира? Ма немој, а кога ќе / би ги 
интересирало? Ако некој од нивното семејство биде убиен среде плоштад, или во 
сомнителна сообраќајка, или ако го притворат на неопределено време и го фрлат 
клучот, или ако му го малтретираат семејството, потесно или пошироко, заради 
„поинакво мислење― ...? Или ако не можат да се вработат заради „политичка 
неподобност―? Дали тогаш – ќе се определат?!? 
Затоа приказните за некаква неопределеност, неутралност, незаинтересираност за 
политика и слични bullshit изговори ги сметам (најблаго) за таканаречени, а 
всушност станува збор за саможивост и себичност, кукавичлак, опортунизам, 
простотилак, ако сакате. Ако и денес не е јасно дека изборот е еден, а 
неопределеноста е глас за дефинитивна смрт на државата, тогаш кога ќе им се 
разјасни? Тогаш кога ќе дојдат и тие на ред? 
 
Злото, впрочем секое зло, па и нашево, игра на тие карти, на таквите човечки (во 
основа недоблесни) карактеристики, на вртењето глава и неотворањето уста, на 
ситните а богами и крупните услуги, на трката со животот ... Т.н. неопределни 
секојдневно го хранат организмот на Злото, му го продолжуваат векот и моќта за 
метастазирање во сите пори на државниот систем односно на она што од него 
останало. Веројатно нема правило за таквото однесување. Секој има своја 
(„неопределна―) приказна, како во легендарната „Приказни од 1001 ноќ―. Дури некои, 
како нашиот „Сократ―, се жалат дека никој не ги прашал за мислење, па заради тоа и 
не кажале ништо. Цели десет години!  
  
Но, се разбира, како и во сите други ситуации, и во контекстот на т.н. неопределени 
Злото смета на секогаш несебичната помош на македонскиот „интелектуалец―. Оној 
„непрашаниот―, оној „неопределениот―, оној „незаинтересираниот―. А меѓу нив и 
некои кои се тука за да ја смират  реториката, да ја умртват затегнатоста, 
дополнително да го анестезират  „неопределниот― и да го убедат во исправноста на 
неговата пасивност. Македонскиот „интелектуалец―, улежан во комодитетот и 
синекурата на секојдневието, сторен ѓон во образите и црна дупка во совеста, (ќе) 
му раскажува бајковити приказни за убавините на есента или кукавички ќе го 
советува на „мудар ескапизам―: „окружување со благородни нешта, убавина, 
поезија и литература, многу музика, квалитетно време со најблиските, особено 
децата кои се контаминирани од сите општествени зла – и природа! Само 
убавината (можеби) ќе го спаси светот, а и нас во него―103. Се разбира, само 
македонскиот „интелектуалец― од таков најдолен вид може во македонското 
зовриено до крв секојдневие да ужива, да бара убавина и благородни нешта. 
И да ја наоѓа, веројатно, зошто да не. Впрочем, нели, велат дека и арсонистот 
Nerō Claudius Caesar Augustus Germanicus уживал во опожарениот Рим? Иако не 
свирел виолина – уште не била измислена – ама танцувал облечен во 
театарски костим! А велат (Такит) и дека христијаните ги потопувал во масло и 
ги палел навечер за да има светлина во неговата градина. Можеби и нашиве 
го чекаат, со уживање, тоа? 
Подлата игра на македонскиот „иинтелектуалец―, ете, не престанува ни во 
најчувствителните мигови за земјата, кога и буквално се решава нејзината 
судбина. Интелектуалната агентура работи како и Владата – 24/7 – 
измислувајќи нови и нови начини за дополнително апатизирање токму на 
неопределените. Бара од нив добро да размислат што (ќе) прават, да се 
опуштат и веројатно да се сетат како режимот добро се грижел за нив. 
Упатуваат на „… смирение пред да го заокружите тоа што ќе го заокружите: возете 
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бавно, размислувајте бавно, погледнете ги минувачите и нивните лица... Гласајте за 
полн, богат живот. Не станувајте принудно од луѓе - инсекти, заведени од 
политичките светлини на градот―104. Светлината на иднината заслепува – мракот е 
изборот! Црното ќе го прават бело, зашто за тоа се платени. Уште разноразни 
будали (ќе) се држат до офуцаните скаламерии за некаква „градителската и 
инвестициска ренесанса―, за  шизоидното „Скопје 2014― како „... вистинско 
освежување и охрабрување - но тоа се и економските зони, изградбата и 
реставрација на железницата, патишта, гасоводи - изразено преку бенифитите за 
фирмите, зголемување на вработувањето, бруто-домашниот производ, извозот, 
високорангираните и светски верифицираните позитивни услови за странски 
инвестиции, макроекономска стабилност, релативно низок буџетски дефицит...  ―105. 
И сето тоа со засилено темпо и насочено токму кон т.н. неопределени зашто, прво, 
сега тешко ќе се крадат изборите, и второ, да не би некој од тие да се премисли. 
Важен е секој глас!  
 
 
Какистократија 
 
Ако еден искусен дипломат (во еден мандат стационирана во Макекдонија) и секако 
интелектуалец од формат како г-ѓата Гудрун Штајнекер изрече дека „Никола 
Груевски, кој важеше за ефективен технократ, ја узурпираше прво партијата, а потоа 
и државата со нејзините институции воспоставувајќи клиентелистички систем―, за да 
потоа заклучи  дека „по десет години владеење на ВМРО- ДПМНЕ и ДУИ, 
Македонија стана дисфункционална држава―, тогаш тоа се сериозни констатации 
што треба да се земат предвид при секое (идно) промислување на состојбите во 
оваа земја. А ако малку попластично се разглоби поимот „дисфункционална 
држава―, резултатот е оној на Бранко Тричковски: дека „нефункционална држава не 
е држава―! И точка. 
Да, но со тоа би морал да го завршам и овој текст, а баш ми оди добро. Затоа 
можам повторно да го проширам со уште еден Тричковски, дека „Дисфункционална 
држава по дефиниција не е држава, тоа е територија на која тоа што некогашните 
државни функции се остваруваат како најтешки можни деформации на 
злосторничкото здружување на власта и на инертивното потчинување на луѓето со 
постојано производство на нови стравови―. Што е одлично дообјаснување на г-ѓата 
Штајнекер и упатување во поимот што јас сакам да го воведам. А тоа е поимот 
какистократија, збор на кој што неодамна и сосема случајно налетав, а ми се чини 
како уште еден во низата што одлично се вклопуваат во нашето секојдневие.  
Инаку, поимот какистократија, како и другите „кратии―, потекнува од грчкиот збор 
κάκιστος (најлош), а во целина значи – владеење на најлошите! И тоа кај нас е веќе 
ноторен факт потврден од сите значајни инстанци, пред се‘ од историјата и силата 
на сите битни показатели, во локални и меѓународни рамки. Приврзеници на нашава 
какистократија останаа само еден грст самонаречени интелектуалци и збирштина 
уличари, кецароши и мангупи платени и понатаму да ја замајуваат јавноста со 
„успесите― на власта. И, се разбира, се‘ уште посветени останаа и оние три 
клиентелистички институции кои што ние сака(в)ме да ги видима како наши 
општествени темели: МАНУ, Универзитетот и МПЦ! Иако и тоа е речиси очекувано 
зашто постапното но сигурно распаѓање на целиов клиентелистички 
дисфункционален систем значи и распаѓање на нивниот свет: губење на 
привилегиите и изворите на дополнителни (и не така мали) приходи, изместување 
на центрите на моќ и нивната важност во општеството, крај на идолопоклонството 
кон златното теле и формулирање на нов морален кодекс ... Сето тоа им ги 
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расипува плановите, им ги поместува концептите за иднината така фино замислена 
врз грбот на другите. 
 
Затоа впрочем и повикувањето на кооперативност, на мирни транзиции, на идни 
амнестии. Затоа всушност и непрежаленион ни андерграунд „мислител― плаче 
заради тоа што опозицијата им ги ремети плановите, зашто „... таа успеа да ги 
измести општествените хиерархии и хармонии, нарушувајќи го поредокот и 
создавајќи кризен амбиент, непријатен за сите―106 (sic!). Замислете, ги изместила 
„општествените хиерархии― каде на врвот заседнаа бараби и криминалци, уличари и 
ситни џебџии, а типови како „мислителот― налегнаа на грнето и - вадат ли вадат. Во 
таквите нивни „хармонии― тие беа сигурни дека во текот на годината ќе инкасираат 
толку колку што испланирале и никој тоа не може(ше) да го промени. Во таквиот 
нивен клиентелистички поредок некој сега се осмелил да создава кризи и да ги 
ремети во нивното мирно и разиграно испразнување на сите државни ресурси за 
нивни лични потреби? И нормално дека таквиот амбиент е непријатен, зашто ги 
изложува на дополнителни стресови – ете дел од нивните газди почнаа да се 
шетаат по не многу популарни рути, како што се судовите и Специјалното јавно 
обвинителство. А таквиот почеток значи и сигурен крај, само што се‘ уште не се 
знаат финесите! Но, греши во едно. Таквиот амбиент не е „непријатен за сите―. 
Таквиот амбиент е непријатен за еден дел од нас – односно непријатен е токму за 
нив – зашто најголемиот дел од нас нема за што да биде загрижен. Ама тие – имаат! 
Имаат, и тоа многу. И, како што оди времето, ќе си платат, секој според ограбеното, 
секој според заслугите. Кај некои тие се големи, многу големи, особено во редовите 
на македонските „интелектуалци―!  
А сепак, едно има право нашион „мислител―. Има право дека на македонскава 
какистократија и‘ се нарушија сите хиерархии и хармонии. И дека кризниот амбиент 
ескалира од ден во ден. И ќе ескалира и понатаму се‘ до уривањето на оваа 
дисфункционална какистократија на Злото, невидено во македонската историја! 
Изборите се всушност само спас за какистокративе. За некои, додуша, не за сите. 
Некои, малкумина, ќе можат да се „правдаат― дека, ете, загубиле на избори па (ќе) 
мораат да се повлечат. И понатаму ќе разглабаат за чадори, за притисоци од 
„меѓународната―, за жолти комбиња. Ама врхушката на Злото и сите нејзини пипци 
нема да ја имаат таа среќа!  
 
 
Како со злото? 
 
Конечно, клучното прашање денес е: како со Злото? Ако се следи христијанскиот 
кодекс - а и барабиве, нели, „проповедаат― христијански конзервативизам – ние, 
повторно, би требале да го свртиме другиот образ. Иако, впрочем, ништо друго и не 
правевме десет години туку наизменично ги вртевме образите. Сега не знам кој е на 
ред – левиот или десниот? А христијанскиве кознервативци еднаш да добијат по 
носот? Како ли би изгледало тоа? Или тоа не е христијански?  
Некои од упатствата на г-динот Заев како водач на опозицијата насочуваат кон 
почитување на христијанските норми на однесување. Не директно, можеби, и не 
баш (повторно) да го свртиме другиот образ, но да бидеме христијански милозливи 
кон барабите. Зошто? Кога тие во овие десет години се однесуваа христијански кон 
некого, особено кон некој од (условно) спротивставениот табор (иако кај нив и тоа 
беше недефинирано зашто секој кој мислеше поинаку, за што и да е‘, беше 
противник!)? Во целава оваа предизборна гунгула, со сите реклами и малоумни 
спотови, се појави и еден вистински лик – не глумец, не „случаен минувач― - кој 
говори за неговите лични искуства со Злото во државната администрација. Иако сум 
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сигурен дека во земјава веќе нема единка која, ако не од прва тогаш барем од трета 
рака, не слушнала барем една епизода од серијалот „Како ја украдовме државата―, 
овој човек директно во камерата говори за „третманот― што го добивал во еден 
државен орган (Министерството за (не)култура) заради неговата политичка 
припадност, заради понаквото мислење, заради слободата на определување и 
говор ...  
Ако и тоа ни недостасуваше, ете – го добивме. Имаме пред нас образован човек 
фрлен на најдолното скалило од силната им злосторничка државна администрација 
само заради „идеолошката― обоеност; имаме човек кому не му е дозволено да ја 
врши работата за која што е стручен (постручен и од министерката) само заради 
политичката определба; имаме државен службеник кој отворено посочува на Злото 
и неговите методи на понижување и справување со неистомислениците! И 
повторно: не слушнав(ме) да се огласи ниту еден орган во државава надлежен за 
таквото бесрамно однесување на власта. Не слушнавме ниту еден од „независните 
интелектуалци― да допраша за што всушност се работи, да побара одговорност ... 
Ама затоа ја слушнавме фамозната  министерка за администрација дека немало 
притисоци врз администрацијата, дека обвинувањата се неосновани и неточни. И 
без оглед што го гледа секој ден на телевизиите толкав човек како прецизно 
посочува што се‘ преживува од нејзината администрација, таа шушумига смета дека 
тоа не е ништо!? И баш би сакал сега да се обрати и „многупочитуваната― 
министерка за (не)култура, макар и на лепом српском језику! Но, зошто би се мачела 
и таа кога и така никој од неа / нив не бара ни одговори ниту одговорност? 
 
Ако овој извонреден пример го простреме во изминативе десет години и го 
претпоставиме како некакво можно, очекувано правило на однесување односно 
борба против Злото, веројатно денес не ќе ја имавме оваа ситуација. Зашто, дури и 
таква централизирана полуписмена бирократија базирана на насилство и мобинг 
каква што изгради Злото кај нас, неминовно паѓа пред силата на јавниот 
аргументиран истап! Впрочем, следејќи ги поуките од другите тоталитарни системи, 
особено од фашизмот, македонското Зло успешно изигра на картата на популизмот, 
на групните (партиските) права наспроти индивидуалните. Затоа и индивидуалниот 
истап, посочениот но и потенцијално многуте други ќе придонесеа, и ќе придонесат 
за конечно раскринкување на ликот на Злото.  
 
И, да се вратам на почетокот на овој текст за Злото, на Хана Арент која вели дека 
власта е специфичен извор на сила, на моќ. Но, кај нас власта, особено оваа власт, 
се покажа како извонреден извор на зло, трансформирајќи ги раководните структури 
во злосторничко здружение а методите на практикувањето на власт во отворено и 
грубо кршење на сите човекови права и цивилизациски норми. Апсолутната власт не 
само што апсолутно корумпира туку и произведува апсолутно зло. Методите на 
борбата против такво количество Зло не можат да бидат поединечни. Такви, 
впрочем, и беа изминатава деценија и не дадоа резултати. Моментот на „улицата― 
покажа дека всушност Злото има уплав од – народ, од луѓе („социјални сили―, Арент) 
здружени со една цел и решени истата да ја остварат.   
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ПОТРЕБНА СУПСТАНЦА 
 
 
 

1. 
„Потребната супстанца― на г-дин Гошев, претпоставувам, не е ништо друго туку онаа 
т.н. критична маса – само поинаку наречена - што ја вергламе сите веќе толку 
години. Иако никој не се ни обидува, дури ни близу, да ја расчлени на составните 
делови таа „критична маса―, или „потребна супстанца―, за да знаеме за што и како 
говориме. Односно – кого тоа чекаме, кои се тие елементи што ја сочинуваат, како 
можат да се поттикнат / активираат, на кој начин тоест со какви средства ...? Иако 
мислам дека и во друга прилика сум го напишал ова, не е на одмет да го повторам. 
Имено, бидејќи и јас често го користам терминот критична маса, спомнувајќи го во 
една прилика (уште на почетокот на оваа стравовлада) пред една амбасадорка, 
добив одговор: а како ја имавте таа критична маса во 1941 година? Добро 
потсетување, не само заради фактот дека тукушто „прославивме― уште еден 11 
Октомври под овој режим! 
Но, повторно: која е таа, каква е таа фамозна критична маса што сите ја чекаме веќе 
десет години? Кој ја сочинува, дали граѓаните - сите граѓани - се тој главен, 
конститутивен елемент што ја сочинува масата на таа толку битна за нас критична 
маса? Па оние кои од мноштвото ќе се издвојат како смели борци за некаква „општа 
кауза― ќе го имаат правото да се нарекуваат така? Веројатно е така зашто, 
очигледно е, и тоа го покажуваат не само анкетите (кои, патем, не се многу за 
верување) туку и секојдневното однесување, дека не баш сите граѓани се волни да 
учествуваат во таа „маса― како некаков можен решавачки елемент. А впрочем, не 
било така ниту во таа 1941 година, дури било уште полошо, гледано процентуално. 
Тогаш, во првите партизански одреди, немало повеќе од стотина луѓе. Што пак, 
можеби, значи дека не е битна бројката туку гестот, однесувањето, 
манифестираната волја за борба против (тогаш) странски окупатор, денес против 
домашен узурпатор!? 
Не било многу (по)добро ниту во 1944 година, зашто тогашните партизански одреди 
не броеле повеќе од 120-130.000 борци! Денес толку брои, ако не и повеќе, онаа 
збирштина наречена „државна администрација―, директно корумпирана односно 
фатена во клиентелистички врски од бандата на власт! Но сепак, останува уште 
доста народ што може ефектно и ефикасно да го реши случајот со критичната маса. 
И дел од тој народ го гледа(в)ме низ македонските улици веќе две години. И 
повторно – ништо! 
Што ќе рече, „масата―, односно таа „маса―, денес, не го решава проблемот. Зошто? 
Затоа што, како год да гледаме и да судиме, земањето на „правдата― во свои раце 
односно во рацете на народот – оној дел кој се гледа себеси како критична маса – 
води не кон решавање туку кон компликување на состојбите, од кои што граѓанските 
судири се само еден сегмент. Оттука, ги бришеме ли граѓаните како (важен) 
елемент, дури решавачки, во таа фамозна критична маса? Сепак – не, зашто 
граѓаните поседуваат други важни, дури клучни инструменти за решавањето на 
проблемот!   
 
 
2. 
Ако, пак, во овој миг, таа критична маса не е (или, подобро речено, не може да биде) 
народот, тогаш кој? Втор можен одговор би бил – институциите! Ама, секогаш има 
некое ама: тие институции му припаѓаат на режимот, тој директно ги контролира 
преку своите инсталации. Или, некој ќе каже – ги контролираше, (минато свршено 
време), зашто, сведоци сме, се јавуваат примери на будење. Кои, и какви, баш би 
сакал да знам? Актуелниов пример на МАНУ како „врвна― институција, сосе 
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Камбовски и Фити кои, тукушто разбудени после десет години, ама се‘ уште 
поспани, забораваат дури и дека се (се‘ уште) клиенти во сите одлучувачки 
криминални тела (на пр. Бордот за акредитација!), не е адекватен. Зашто, прво, е 
осамен, и второ – е смешен, или несериозен, дури безобразен и недоличен. Или, ќе 
ги гледаме оставките на оние двајца шапшали од ЕЛЕМ и МЕПСО како некаков знак 
на „реакција― на институциите? Се плашам дека ќе се изначекаме и таа „критична 
маса―, ако воопшто е таква, бргу ќе биде замолчена или заменета со нови клиенти. 
Или, замислете, и во онаа 1941 година, тие стотина-двесте смели луѓе да ја чекаа 
реакцијата на институциите, или да дремеа десеттина години – колку да ослабне 
режимот – па после тоа да го креваа востанието?! 
Не сум сигурен дека во „критичната маса― можеме да ги вбројуваме и оние 
доцнобудни птички (од сите фели, особено новинарската) кои, еве, срамежливо, но 
сепак, поддаваат глава, отвораат уста, колку да се најдат во муабет дека и тие, ете, 
го „критикувале― режимот. И тие играат на картата на „масата―, ама не на нејзината 
критичност туку на нејзината заборавност! 
Се разбира, не ги заборавам политичките партии како еквивалент на некаква можна 
критична маса, дотолку повеќе што тие се и некакви потенцијални збирни супстрати 
на народот (homo politicus) како општ поим. А впрочем, и онаа „критична маса― во 
1941 година замина в планина на повикот на една (политичка) партија! Иако и тука 
во стартот имаме проблем, гледајќи го однесувањето на голем дел македонските 
партии, кои до вчера на криминалниот режим му го овозможуваа неопходниот 
кислород за опстанок, а сега брзаат да се прешалтаат во редовите на 
потенцијалната критична  маса, со надеж повторно да ги уживаат плодовите на 
власта. И тој гнил политички сегмент не е мал! Секако, не го заборавам придонесот 
на (мал) дел од нив во будењето на „масите―, но се покажува дека и тие, односно 
само тие, не можат да ја претставуваат таа критична маса.  
 
3. 
Оттука, пак се враќаме на народот – или еден негов дел - како единствената можна 
критична маса во демократските системи (да, знам, дека ние не сме тоа, ама сепак) 
без која што никакви промени не се можни. И сите ние, мање-више, зависиме од тие 
и такви демократски (повторно!) принципи и тој општ и во принцип целосно 
недефиниран поим „народ―. Зашто тој ист „народ― и вчера, и задвчера, беше тука. И 
не се покажа многу „критичен―. Иако, како што веќе видовме,  благодарејќи на 
криминалната врхушка ние всушност и не сме го чуле вистинскиот глас на тој 
„народ―. Тој глас бил узурпиран, украден, замолчан. Што пак, донекаде, ја враќа 
вербата во можното постоење на таа критична маса од (барем) 500-600 илјади 
смели луѓе, на таа потребна супстанца, толку пати замолчувана, сега да ја искаже 
својата волја.  
 
Доволно за утеха, каква-таква? Не знам, можеби. Добро е да се верува. 
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АЈДЕ ДА ГОВОРИМЕ ЗА ИДЕИТЕ 
 
 
 

1. 
Еве јас веднаш и можеби прв ќе ја прифатам сугестијата на таа мудра мисла 
(„Големите луѓе зборуваат за идеите, просечните луѓе расправаат за настаните, а 
малите луѓе расправаат за другите луѓе―107) што ја посочува Геровски, апропо 
објавените листи на опозицијата. Не заради тоа што себеси се сметам за голем туку 
зашто мислам дека така треба(ше). Намерно како „алтернатива― го ставам и 
минатото (свршено) време зашто мислам дека тоа требаше да се направи порано. 
Многу порано. 
Ќе ја прифатам и неговата сугестија („Да не бидеме сега толку мали и никакви, какви 
што пречесто умееме да бидеме―) зашто е умесна и на место. Да се биде „мал― во 
моментов за мене би значело да се коментираат персоналните решенија што утре 
ќе треба да го претставуваат оној дел на Македонија којшто успеа да остане 
незагаден – барем малку – од актуелнава кримогена епидемија. Да се биде 
„никаков― можеби би значело да се соопштат и цврсти аргументи за некои од 
персоналните решенија.  
Па така, она за што сакам да зборувам, дури и во овој момент, или особено во овој 
момент - иако е тоа, очигледно, веќе депласирано – е македонската култура и 
нејзиното целосно и буквално отсуство од визиите и видокругот на опозициската 
коалиција! Да се нема еден, барем еден претставник од македонската култура, од 
која и да е‘ област? За какви тогаш идеи, или визии, можеме да разговараме? Еве 
да не бидеме мали и никакви какви што пречесто умееме да бидеме, ама колку 
треба да бидеме големи за да најдеме сериозно оправдување за таков чекор? Меѓу 
120 потенцијални претставници да нема ниту еден кој ќе може да каже два збора за 
македонската култура? 
 
2. 
Не сум, нити сум бил некаков апологет на македонската култура или заговорник за 
некакво нејзино беспоговорно возвишување до безмалу божествени височини какви 
што се изнаслушавме изминативе години за целиот оној џган што дефилираше 
долж и попреку македонската културна сцена. Напротив – македонската култура, 
безмалу како целина, е едно од големите разочарувања на македонската транзиција 
(не само) во изминативе десетина години. А особено во изминативе десетина 
години, кога не најде сили да се спротивстави на комплетното понижување што го 
доживуваше речиси секојдневно, на континуираната деградација на македонскиот 
културен работник и уметник и нивна субверзивна замена со полуписмени партиски 
лумпенпролетери. Македонската култура дефинитивно е еден од главните 
соучесници во општото деградирање на државата, во бришењето на сите стандарди 
и норми (не само) во културата, во нивелирањето на вредностите, во уништувањето 
на културното наследство ...! Погледнете го само кадровскиот раководен профил во 
носечките институции од областа на културата и се‘ ќе ви стане веднаш јасно. 
Обезличеноста, недокваканоста, неморалот и незнаењето комбинирани со 
непрофесионалност и нестручност станаа заштитен знак на македонската култура 
во изминатава деценија. 
 
3. 
Но, кризата на културата не е и криза на единката. Напротив. Како што можеме на 
македонската култура да и‘ залепиме генерална налепница на клиентелизам и 

                                            
107

 Бранко Геровски, Кандидати, само храбро, ја имате нашата поддршка, 
Плусинфо, 6 ноември 2016  
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соучесништвото во македонската цивилизациска трагедија, подеднакво смело 
можеме и да издвоиме видни нејзини претставници - барем десетина, ако не повеќе 
– чии имиња останаа неизвалкани низ годиниве и чие појавување во видокругот на 
опозицијата ќе ја протнеше мислата дека културата, сепак, останува меѓу 
приоритетите на оваа држава. 
И тука, потоа, можеме да говориме за идеите, а културата во принцип е идеја, 
голема идеја, и творештво, често подеднакво големо, од коешто, индиректно но 
прилично експлицитно се откажува коалицијата што претендира на некаква утрешна 
власт. Во доменот токму на големите идеи требаше да се покаже идентична 
големина и да се зацрта интересот за големата идеја на културата.  
Зашто, во континуитетот на големите идеи културата допира до самите почетоци на 
она што се нарекува цивилизација. Велат дека зборот култура е еден од двата  или 
трите најкомплексни зборови во англискиот јазик. Во неа, низ неа, се кодирани некои 
од најсуштествените философски прашања на човештвото. Низ тој еден збор се 
прекршуваат дури и такви идеи како идентитет и промена, слобода и детерминизам, 
создавање и давање ... таа е процес на интелектуален, духовен и материјален 
прогрес. И‘ треба ли на Македонија нешто такво, утре?  
Ако не, како што впрочем гледаме, тогаш за какви тоа големи идеи можеме воопшто 
да говориме? И дали воопшто сме подготвени за тоа, утре? И има ли всушност 
поголема идеја од Културата? Онаа Култура која што кај нас, очигледно, веќе нема 
право на жителство?    
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ДОЛГИОТ ПРСТ 
 
 
 
1. 
Министерството за култура е просто неуморно. Растрчани се на сите страни, како да 
идат избори. И решиле да завршат се‘ што им било планирано. Во плановите, 
надградени и проширени и во коишто е вклучено се‘ освен тоа што навистина треба 
да го работат. Во Старата чаршија Елизабет гордо застанала да се слика пред една 
куќарка, ќе си речеш ремек дело на архитектурата на овие простори од крајот на 
деветнаесеттиот век. А тоа баш куќарка, на која што, најверојатно, само ја офарбале 
фасадата и сега тоа им било спроведување на „акцискиот план за реконструкција на 
повеќе фасади што го спроведува Националниот конзерваторски центар со 
поддршка од Министерството за култура―. Не знаеш дал да плачеш, дал да се 
смееш. Од толкава чаршија, од толку запустени објекти, од целиот хаос што владее 
наоколу, овие нашле две педи фасада и – ја обновиле! И се сликаат пред неа. А над 
нивните глави и понатаму насекаде висат неиндетификувани кабли, од бандерата 
до ќошето на куќата, па преку фасадата, до кутијата на приземниот дел ... Ама тие 
важно се сликале! За историјата, пред избори. Можеби и ова фасадирање ќе стане 
дел од оние „силни аргументи и адути―  на Елизабет со коишто се фалела во Дојран, 
како дел од „програмата, проектите кои се реализирани во изминатиот период и 
спроведените мерките и придобивките од нив кои што се во интерес на сите граѓани 
од Р. Македонија―?. 
А истиот оној конзерваторски центар го чекаме толку години да излезе со конечен 
извештај за „чудото― со фреските во црквата Св. Димитрија во Скопје, каде што во 
2012 година, преку ноќ „светнаа― фреските, ко измиени со она средство од 
рекламата на ОПА („Solution: Ги чисти и најнедостапните површини―). Ама, некако 
остана тврдењето односно вербата на некој си отец Жикица од црквата, „дека 
господовиот прст ги исчисти―. И веројатно овие од Конзерваторскиот центар не 
сакаат да му се замерат на тој прст, како што и при „обновата― на онаа куќарка во 
Чаршијата не сакале да и‘ се замерат на Елизабет па морале да кажат дека 
завршиле голема работа!(?). 
 
2. 
Но, се чини дека и Елизабет, па и тие околу неа во Министерството за (не)култура 
некако се поистоветуваат со таквите чуда, или со семоќните прсти на Севишниот – 
или на некој друг, којзнае? – зашто токму така реагираат и во завршувањето на 
смешно-трагичната драмолетка со македонската музика и нејзиното радиодифузно 
емитување. После толку време и перипетии, решија во стилот на „господовиот прст― 
на отец Жикица да го „решат― проблемот: со Решение ја запираат Одлуката на 
Собранието и на Управниот одбор на ЗАМП за Забрана за радиодифузно 
емитување на авторски музички дела. Ни мање ни више! И ајде после некој нека 
каже дека овие не се господ во македонската (не)култура?  
Иако, лично мислам, а тоа и неколку пати тоа сум го напишал, дека таа македонска 
музика за која што толку се фатило ова Министерство како слеп за стап, и за која 
што со години одделува грдни пари од културниот буџет, воопшто и не може да се 
подведе под поимот култура. Тое е естрада и така и треба да се третира, но тоа е 
друга тема. Овде е битен (само)убиствениот потег на Елизабет и „стручњаците― 
околу неа, кои реално мислат дека нивните произволни решенија во стилот на 
„господовиот прст― можат туку-така да збришат се‘ што одлучиле релевантните и 
валидните управни тела на ЗАМП и, особено, самите автори? А ако така можело, 
зошто тогаш Елизабет и нејзините „стручњаци― на истиот начин, со фамозно 
решение, не ги суспендираат и истите одлуки на сродните здруженија во Србија, па 
во Хрватска, Словенија, Црна Гора, па сега и во БиХ? Ако тоа можело баш така 
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едноставно да се реши, со самоволна одлука односно решение на некоја будала во 
Министерството за (не)култура да се дерогираат (валидни) одлуки на авторски 
здруженија, ајде нека го направат и тоа? Или прстот на Елизабет не е толку долг? 
Или – и‘ фуфка резилот да не биде преголем, па да не мора повторно да проговори 
српски, па хрватски, па словенечки ...? Кај ќе и‘ биде крајот?!? 
 
3. 
И без оглед дали, и колку, одлуката на македонскиот ЗАМП е по воља некому или 
не, тоа де факто е валидна одлука на авторите односно на носителите на 
авторските права во македонската музика, кои заеднички решиле тоа што решиле. И 
каква арбитрарна улога, дури решавачка, може да има едно Министерство за 
(не)култура помеѓу нив и неколкуте македонски телевизии кои едноставно се 
заинатиле и не сакаат да си ги подмируваат финансиските обврски кон 
македонските автори? Истите оние автори на кои токму Министерството за 
(не)култура им дава толкави финансиски субвенции и бенефиции, им финансира 
едно чудо фестивали со награди недофатливи за остатокот од вистинската 
македонска култура? Ама сега тоа Министерство решило да ги брани неколкуте 
македонски телевизии, оние истите кои Владата ги удави со буџетски пари, но и со 
нарачки, па и готови материјали од партискиот штаб за нивната програма!? Да, ама 
тие не сакаат парите да ги трошат и за плаќањето на тантиеми, туку би сакале сето 
тоа да биде без пари, или симболично, онака како што тие ќе решат. 
Дури и да напишале таква глупост во Законот за авторски права и сродни права, а 
познавајќи ги „стручњаците― одговорни за тоа веројатно напишале, наместо веднаш 
да се корегираат или да бараат соломонско компромисно решение, овие тераат со 
глава во ѕид. Ама главите им се тврди, се‘ уште, тоа е позната работа. Но, до кога? 
И сето ова, за жал, е уште една епизода во маратонската серија што не‘ очекува – 
нешто како она „Преспаф― – каде десет години некои затвораа очи и ги преспиваа 
сите манипулации и малверзации, сиот клиентелизам и бесправното задоволување 
на сечии (не)културни желби и страсти ... Времето на наплата секогаш доаѓа, порано 
или подоцна. Клиентите веќе се будат, и се бунат, насетувајќи го бргудоаѓачкиот 
крај. Без оглед што целиот овој период сите беа добри клиенти, сега полека се 
раслојуваат. И си бараат чаре. Некои стануваат и заштитени сведоци. И тука не 
помагаат никакви „решенија―, уште помалку долги прсти!    
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ПУ, ПУ – НЕ ВАЖИ? 
 
 

 
Не знам дали оние се толку малоумни или нас не‘ сметаат за ненормални и 
малоумни. Изгледа ќе е второто, зашто малоумниот не може да си ја процени 
сопствената малоумност, нели? Па затоа и мислат дека ние сме тие и дека можат и 
понатаму да ветуваат, да лажат, да раскажуваат приказни. Оној врховнион 
малоумен бара нов почеток, како да му беа малку изминативе десет години и со 
секоја нова – нов почеток. И бара нова (до)верба во неговото злосторничко 
здружение како да до вчера биле на некаква мисија во вселената па сега, после 
цела деценија потрага по есктратерестриална интелигенција, еве се вратиле и – 
право на избори. Некои (ми) велат дека кај нас сепак има толку малоумни како нив 
кои повторно би ги гласале. Можеби, малоумноста кај нас стана заразна болест и 
префаќа многу брзо од еден на друг, ама сепак. Тие што повторно ќе гласаат за 
овие нема ли да се свртат наназад целава деценија? Или ние како нација сме само 
future oriented, не‘ не интересира минатото, особено блиското? 
 
И на битолчани им вели: „ Граѓаните не сакаат премиер криминалец и митаџија―. Па 

се разбира дека не сакаат и тоа го (по)кажуват веќе на секој чекор, ама слепциве (се 
прават дека) не можат да го видат. Демек не ги гледат ни паноата со „Реално ќе си 
лежите― и „Одете си на Халкидики― иако им ги бодат очите.  
А инаку, зошто само битолчани не би сакале таков премиер а, на пример, 
прилепчани, би сакале, и тоа баш него? Па и тие достојно го пречекаа и го сместија 
таму каде што му е местото („Шутка не ти бега Никола―). Или беровчани? И зошто 
малоумниов мисли дека некој во државава умира по него за премиер? Ако ништо 
повеќе, нели оваа половина година видовме дека државава без неговиот 
катадневен притисок  функционира прилично порелаксирано? Оној што дреме на 
неговото место се појавува еднаш, двапати во месецот, викендите си ги тера таму 
од каде што е дојден, тие се некогаш прилично продолжени и спокојни викенди итн. 
Милина. Го нема дури ни во кампањава. Или јас не го гледам, ама и така е 
невидлив! 
На демирхисарци пак, врховниот малоумник им порачал дека имало многу причини 
народов да се прави блесав и повторно да ги гласа бидејќи, „Прво поради она што 
го имаме сработено, нашиот минат труд, остварени ветувања, но и новата програма 
„Реално― со над 500 страници во која има многу нови работи кои ќе се исполнат во 
наредните 4 години―. Па се разбира дека има и тие 500 страници се, верувам, дури и 
малку за сите будалаштини што можат да ги смислат нивните мали умови. Ама како 
не можат да видат дека народов се измори од нивните ветувања, дека му се згади 
од нивниот криминал, дека е тотално идниферентен кон изблиците на нивниот 
лажен патриотизам ...? Како не гледаат дека станаа мајтап и дома и по надвор? 
Каков кур(ц) какви бакрачи, кога веќе ги видовме соголени до кожа во криминалите, 
во одмазништвото, во невоспитаноста, во малумноста, во неписменоста, во 
необразованоста, во некултурата, во безобразлукот ...?! Кому мислат дека му 
продаваат политика и патриотизам?  
Во струмичко допрва ветуваат субвенционирање на земјоделието, во селата и 
помалите места ќе субвенционирале изградба на хотели (sic!), ќе отворале нови 
погони ама не можат веќе да најдат луѓе кои таму би работеле зашто луѓето си 
заминале токму заради нивните „просперитетни― политики.     
 
Можеби народов ќе „падне― на тврдењето кажано во Гостивар дека „Ние си имаме 
соживот во Македонија―? Што е вистина. Ваков „соживот― во Македонија немало од 
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1945 година. Криминалец со бандит, бандит со криминалец, злосторник со кецарош, 
уличар со злосторник ... сите овие најдолни човечки сорти живот, и соживот, живееа 
во оваа Македонија цела деценија. Глава не можевме да кренеме од нив. И велат 
не им треба „исполнување на туѓи агенди за да се дојде на власт за да го подобриме 
соживотот―. Па се разбира дека не им треба. Тие си имаат своја, лична и 
персонална агенда и таа како приоритетна функционираше непречено десет години. 
И сакаат уште, малку им биле пет-шест милијарди. Сега агендата се покачила на 
десетина, веројатно?  
Ризаов вели дека ние дилеми всушност и немаме, дека изборот е лесен. Да, ама на 
хартија. И на телевизија. Кај нас стварноста, или улицата, ако сакате,  секогаш била 
посебна непознатица, живот за себе. Како и да е‘, набргу ќе се покаже 
(мало)умноста на едната или другата страна. Веројатно имаат право оние кои велат 
дека имаме историска шанса за нов почеток или, не дај боже, ќе превагне 
малоумноста и она „пу пу, не важи―, ајде од поново, што ќе ја одведе земјава во 
конечна и неотповиклива пропаст. Тогаш нема да има ни ваков соживот. Ќе има – 
безживот!  
Сепак, одамна зовриената атмосфера навестува поубаво утре, ама, по обичај, кај 
нас ништо не е сигурно. А ако ни ова не (сме) го осигурале ... ако малоумноста 
навистина била заразана ...   
 
А таман помислив дека овие избори, покрај сите возбуди, ќе бидат здодевни од 
аспектот на културата зашто таа, по обичај, многу не ги интересира македонските 
партии, кога – оп, кој друг ако не помпезноно министерче, ко клен на дудинка: „Во 
делот на културата и уметностите имаме предвидено изградба на капитален проект 
Национална галерија која би била дом на сите дела на најпознати македонски 
автори―, изјавил (според „Плусинфо―) Никола Попоски од ВМРО-ДПМНЕ кој е 
носител на листа во првата изборна единица. Ама тоа изгледа му се видело некако 
малку, или прескромно за една така гооолема партија, па ги извадил и тајните адути 
од типот: „Предвидена е и реконструкција на објектот ‘Мала станица‘, би го издвоиле 
и проектот за изградба на спомен куќа на Лазар Личеноски каде би биле групирани 
сите дела на овој познат македонски автор―, (повторно според „Плусинфо―) рекол  
Попоски. 
И сега, ова ми легнува баш после читањето на текстот на Сашо Орданоски „Колку 
треба да си глуп за да бидеш глупав― каде, тогаш си реков, го направи човеков 
резил само заради една теза: дека „илјадниците прислушувања навистина се 
вршени во и од УБК, но од мрежа на луѓе на СДСМ внатре во службата, за сметка 
на злосторничките и предавничките намери на Заев и опозицијата!―. Што и не е така 
глупава теза. За глупави луѓе, се разбира. Колкумина македонски „интелектуалци― 
јавно, јасно и гласно (си) го поставија истото прашање и останаа живи? Едно чудо. 
Зошто тогаш и на овој егземплар кој, ете, решил конечно да го открие скриениот 
интелект, тоа да не му биде дозволено? Го избрука човекот за ништо, заради една 
тезичка. Којзнае какви се‘ тези и теории тресе на средбите со колегите, па никому 
ништо. Никој не го издаде, не не‘ скара со никого, не започна никаква војна ... 
 
Но кога ја прочитав гореспомнатата една, или две реченици за неговите / нивните 
намери во културата, некако го сменив мислењето. Орданоски имал право, а 
помпезниов навистина имал „некаква голема нужда за да прифати(ш) волку јавно да 
изигрува(ш) будала―. И тоа е всушност проблемот со таквите типови. Ја следат 
поговорката „најпаметен си кога молчиш― и фураат во иднината. Каква – таква, нека 
е и вмровска, ама иднина е. Но на една кривина ќе дадат повеќе гас – збор или два 
кога не треба – и отишле во ендек! 
Е сега, со овој помпезниов, знам дека тоа не е негова измислица. Го натерале. Или 
– го наместиле. А овој додал гас. Ова му го сместила, или смислила, како сакате, 
фамозната ни Елизабет, која на фотографијата „мудро― стои до него сосе некакви 
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туфни, пуфни, памплони, жипони ... околу вратот. И загледана е во иднината, во 
новата Национална галерија, во новата спомен куќа ... А оној до неа – блее! 
И пак се наметнува прашањето на Орданоски: колку треба да си глуп за да бидеш 
глупав? И што уште треба да направиш за да изгледаш уште поглупав? 
 
И направи, се потруди човеков. Веќе утредента, на првата страница на „Утрински―, 
ни порачува: „Ќе ги вратиме процесите во институциите―. Ма немој, сега ви текна, 
после десет години разнебитување? Е ако за претходното го намести Елизабет, 
сега кој го влечеше за јазик? Абе ќути и сликај се, не отворај уста 
Некој ќе рече: добро, избори се, се‘ е дозволено, хартија трпи се‘ а јазикот уште 
повеќе. И впрочем свикнавме од овие бандити да слушаме секакви будалаштини. 
Но, има и нешто што мора да се признае. Барем јас, бидејќи се чувствувам некако 
просветлен. Зошто? Па долго ми требаше да ја сфатам целата „философија― на ова 
еднодецениско владеење на еден чуден менталитет, на оваа несекојдневно 
функционална „мудрост― и апсолутно атрактивна „политика―. Бидејќи се‘ некако ми 
изгледаше шапшалесто, глупаво, провинциско (да не речам сељачко), наивно и 
приглупо ... и, во основа, претурање од шупливо во празно. Ама – не било. Си имало 
ова своја длабочина која што јас дури сега ја сфаќам, а можам да ја формулирам во 
следново: урни – па гради, запусти – па реновирај, упропасти – па реконструирај, 
растури – па врати во првобитна состојба ... и се‘ така со ред. Тоа е философија на 
еден постојан perpetuum mobile на уривање и градење, на упропастување и божем 
враќање во ред, едно континуирано вртење во маѓепсан круг кој што на народов му 
изгледа како перманентна активност за почит. И повторно, по принципот „пу, пу – не 
важи―, како некој друг да ја запусти таа „Мала станица― а не нивните неспособни  
пулени и Елизабет, па сега помпезниов ќе ја реновирал, или како да некој друг (а не 
нивните неспособни  пулени и Елизабет) десет години ја мафташе јавноста со таа 
фамозна куќа на Личеноски не баре е родната куќе на Трамп па и‘ треба цела 
деценија за реконструкција, па згора на се‘ ќе изграделе и нова Национална 
галерија. Тие шапшали, сосе нивните неспособни  пулени и Елизабет, не знаат што 
и како да прават ни со старава, ама ново си е ново, нели? А помпезноно министерче 
како попче слуша што му подметнуваат и трабуња ко задња будала.  
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ДЕЦАТА НА ЌОСЕТО 
 
 

 
Ќе беше веројатно незгодно во насловот да го ставев вториот прекар на „славниот― 
Андон Лазов Јанев, викан уште и Касапот. Па ќе беа: децата на Касапот. А 
всушност, зошто незгодно? И од кого? Некој ќе се навреди? А како тој „некој― не се 
навреди кога на истиот тој касап му подигаа споменик среде град, пред Палатата на 
Правдата, нескриено посочувајќи ни какво право и каква правда се делеше и се 
дели во тие објекти? Децата на Ќосето сосема отворено и директно ни го 
инсталираа пред очи нивниот идеал и олицетворението на новиот вредносен 
систем во државата, кој што ќе почива на „идеолошко - херојската― (зашто за некои 
од барабиве тој да ти бил и херој!) матрица на Касапот и таквите како него 
инкарнирани денес во најновата злосторничка организација во македонската 
историја, овојпат со демократска додавка, колку за современ шмек и украс. Иако, 
всушност, инсталацијата на Ќосето пред Палатата на Правдата не беше пред 
козјнае колку години, односно во времето кога бандитската организација беше во 
напонот на силата и моќта, кога македонскиот народ се престори глувци. Беше само 
пред две години, септември 2014, кога веќе темелите на криминалната организација 
беа сериозно разнишани. Но Ќосето – остана. Никој со прст не мрд(н)а. Освен 
неколку осамени гласови во јавноста, безмалу никој жив не се потресе што власта, 
во втората деценија на дваесет и првиот век,  најбезобразно ни сервира крвник, 
свиреп и ладнокрвен убиец, велат и братоубиец, како симбол на македонската 
правда и чест!   
И уште е таму каде што го поставија! Мртов ладен, сосе огромната кама во левата 
рака и сите други неопходни кољачки реквизити при другата рака! Да му се најдат, 
за секој случај. И таа морбидна и над се‘ крволочна слика ја гледаат и деца, секој 
ден. И веројатно мислат дека така треба, дека тоа е типот на човек кому треба да му 
се поклонуваат, дека идеалот на македонецот во овој век е истиот оној од почетокот 
на минатиот: ками, пушки и бомби ... И крв, колку што може повеќе.  
 
Денешното актуелизирање – директно од јавен собир, не баре се повикуваат на 
некој реномиран философ - на „славните― (не)дела на овој прв масовен убиец со 
име и презиме (и споменик, секако) кај нас е само уште едно сведоштво за болеста 
што ја зафатила оваа земја последнава деценија. Друго објаснување нема и не 
може да има. Болеста, лудилото, хистеријата нудат токму таква иконографија. И 
такво милје, каде јавно кољачите се повикуваат да интервенираат. А тоа покажува 
колку децата на Ќосето се длабоко вкоренети во македонската историја и совремие. 
Таа болест, тоа лудило, впрочем, децата на Ќосето си го разменуваа и низ нивните 
фамозни телефонски конверзации, преку разните „ендеци―, „шамари―, „течење низ 
ногавици― и слични изблици на нивната речитост и монструозна напаленост на 
насилство, што ќе остане забележано со мрсни црни букви во македонската 
историја. Како впрочем и нивниот предок-пулен, нивниот „учител―. 
Таму, низ темните историски петна каде што сите цивилизирани народи газат крајно 
внимателно – не за друго туку заради срамот и своите деца – ние отворено ги 
бараме нашите идоли и ги вадиме на светлината на денот како историски, дури 
херојски ликови. И им подигаме споменици, и ги оживуваме  од партиски говорници. 
Цели десет години децата на Ќосето дивееа непречено низ македонските простори, 
не обѕрнувајќи се назад и околу себе, газеа се‘ што им пречеше, одземаа и животи. 
Велат дека нивниот пулен кому му подигнаа споменик за време на неговиот беден 
живот успеал да одземе дури сто туѓи животи. „Импресивен― биланс на еден лудак! 
Не го знаеме, се‘ уште, билансот на неговите деца. Но, не случајно еден од оние кои 
на време се освестија вели дека секој кој гласал за ова злосторничко здружение има 
крв на рацете. Крв на невини жртви. Не случајно, зашто очигледно некој ги знае 
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вистинските бројки. И недела. А тие, впрочем, никогаш не остануваат засекогаш 
сокриени. Така веројатно мислел и Пол Пот со неговите црвени кмери додека не им 
ги открија полињата на смртта! 
Нашите „полиња― веќе се назираат. Луѓето говорат, ослободени од стравот од 
Ќосето, и децата му. Според многу најави, тоа е сериозен пресврт во 
цивилизациската матрица на Македонецот. Белки тој пресврт ќе иницира смелост 
да се превземе и следниот чекор – дефинитивно да се отстрани оној бронзен Касап 
кој ја резили современа Македонија со неговото присуство во центарот на градот. 
Зашто неговото останување таму не само што ќе продолжи да не срамоти пред 
светот и нашите деца и внуци туку ќе не потсетува на најсрамните периоди од 
македонската историја. А такви потсетувања баш и не ни се потребни. Ги има 
премногу!         
 
 
Подземен патриотизам 
 
Не знам зошто некои мислат дека заканите со Ќосето, односно Касапот, како сакате, 
се само нечиј предизборен PR а не реалност во денешна и ваква Македонија. Малку 
ли такви слични закани (по имот и др.), но и по живот, слушнавме во серијата 
„Вистината за Македонија―, изречени токму од устите на криминалнава врхушка? А 
тоа што не сме го слушнале, или не било регистрирано од Големото уво? Многу 
вистини допрва ќе слушаме. И нештата ќе ни стануваат појасни. Ако приказнава 
заврши како што треба да заврши. Ако не ... ќе слушаме уште, и – ќе гледаме. 
Но, се разбира, воопшто немав, ниту имам намера да се бавам со личноста и 
делото на еден таков манијакален тип каков што бил Ќосето. Без оглед на тоа што 
многумина, вклучувајќи ги тука и оние кои последнава деценија глумат научно 
мислење во државава и од петни жили се трудат да не‘ убедат во неговите 
револуционерни а не ликвидаторски склоности. Уште малку и ќе се прекрстиме во 
Ќоседонија. А можеби и ни личи? Иако, всушност, од него не можеме да избегаме не 
само заради неговото вакво крајно вулгарно и неморално актуелизирање во 
јавноста преку формата која што тој најдобро ја познавал – платен убиец кој ги 
колел жртвите (божем) во името на организацијата – и не само заради тоа што секој 
кој ќе посака да го види тој монструм тоа може непречено да го стори пред т.н. 
Палата на Правдата, туку заради фактот што тој, Ќосето, со сите негови „атрибути―, 
се престори во парадигма на денешна Македонија, на симбол на една криминална 
организација маскирана како политичка партија. Неговите деца, неговите 
наследници, реално или метафорички десет години ги повторуваа неговите гнасни 
зулуми над нивните неистомисленици. По наредба, се разбира. Или, можеби, оние 
просветни (не)работнички од Кавадарци, наредени онака циркузантски неколку дена 
пред избори со полна уста фалби дека нивната влада „има најмногу направено за 
образованието―, се слика на нешто друго а не на континуираниот злостор во 
македонското образование каде жртвите се најмладите во оваа држава? И кој друг 
освен децата на Ќосето би ги терал на такво нешто? И кој друг освен децата на 
Ќосето би прифатил такво нешто? 
А тоа е само капка во океанот македонски примери на наследниците на таа мрачна 
фигура од македонската историја која, по наредба, ликвидирала по кратка постапка. 
Денешниве изданоци работеа и по кратка и по долга постапка, краткорочно и 
долгорочно. Некои нивни недела допрва ќе ги покажуваат „резултатите―, другите 
останува да ги откриваме, постапно, од ден во ден. Зашто и овие, иако ја имаа 
целата власт, во сите десет години делуваа главно подземно, конспиративно, 
„комитски―. Ударните акции ги знаеа само мал број избрани, а и оние со 
популистички карактер се ширеа претежно низ членството и јатаците (клиентите), за 
да не разбере „непријателот―. Само мал процент беа популаризирани преку нивните 
медиуми и тие главно служеа за реклама, за заплашување. Има премногу такви 
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примери кога македонската јавност последна дознаваше што всушност се случува 
во земјата. Да не беа „бомбите― ни денес немаше за многу од нив да знаеме! 
 
Оттука „феноменот― на Ќосето и неговото враќање во Македонија не е само 
политички, туку е и длабоко општествен, социолошки феномен – проширена  
општествена болест чии корени од минатото нашле соодветна плодна почва и 
изникнале вчера, и денес токму таму каде што биле и закопани. „Феноменот― на 
Ќосето и неговите деца како продолжувачи на неговото лудачко дело имаа цели 
десет години да изртат во густо испреплетена  мрежа на манијакални поддржувачи 
на уништувачки практики и политики за кои ништо не е доволно вредно и ништо не е 
доволно свето. Личниот и партискиот интерес им се единственото вјерују и замена 
за секаков друг идеал. Затоа, впрочем, и го поставија споменикот на Ќосето таму 
каде што и денес стои! 
Се разбира, ние и денес, па и утре може да се преправаме дека го нема, дека не е 
таму. Некои кои патот не ги води натаму можеби никогаш и не го виделе. Ама сепак 
знаат дека постои. Како што знаеа дека меѓу нив шетаат и неговите деца, неговите 
наследници кои ги среќаваа(т) на секој чекор. Како што го слушнаа и пред некој ден 
дека е подготвен пак да ја започне својата мисија во најгнасната човечка 
„професија―. Колку земји можеме да посочиме каде се негува ваков култ на еден 
масовен убиец, на платен ликвидатор со свој споменик среде главен град? Една 
јавна личност отворено соопштува дека ќе гласа за оној кој еднакво отворено го 
повикува Ќосето повторно да ја извади камата и да ја подмачка со туѓа крв.Тоа е 
денешна Македонија, Македонија на Ќосето алиас Касапот и неговите деца! Под 
фирмата на некаков подземен патриотизам, некакви конспиративни „национални 
идеали― и историско продолжување на којзнае какви, и чии интереси, тие се 
подготвени и понатаму да го оживуваат тој монструм од минатото и да заплашуваат, 
дури и јавно. И неказнето, се разбира, зашто во партиската „правда― тоа се смета за 
доблест, не грев! А македонската историска „наука―, и таа како верен негов изданок 
и продолжена злосторничка рака, е тука неговите злосторства да ни ги сервира како 
„казни― во името на организацијата, а за наше добро. И за Македонија. Каква 
перверзија! 
 
 
Тиранијата како избор 
 
Многумина (не само) современи мислители се склони да ја прогласат демократијата 
(не само заради историски причини односно античкото наследство) за релативно 
најправичен, дури блиску до идеален систем и некако препознатлив – да не речам 
вроден – кај човекот. Се разбира дека историјата многу пати ги демантирала, и тоа 
прилично радикално, дури болно. Но кога говорите / размислувате на теориско 
рамниште, тогаш се‘ е можно и прифатливо. Праксата, најчесто, е поинаква. 
За разлика од овие, подеднакво голема група се приклонува кон спротивниот став: 
дека токму тиранијата е природен систем на човекот. Зошто? Прво и основно: го 
лишува од одговорност – за себе, за своите, за другите. Сите негови неуспеси, сите 
промашувања, сите падови ... може да ги префрли на (не)условите, на 
(не)приликите, на притисоците и зулумите на другиот, на тираните. И така, изгледа, 
му е полесно  
Современа Македонија е типичен нагледен пример за погрешноста на едни односно 
исправноста на многу други теории. Особено на оние теории што му противречат на 
здравиот разум и кои што, повторно, предвидуваа дека  децата на Ќосето ќе се 
провлечат неказнети (и) на овие избори. Но, во овој контекст, многу е битно што 
подразбираме под „здрав разум―? Ако овде имаше доволно количество од оној 
вистински здрав разум, тогаш овие не ќе опстанеа ни две-три години. Ама останаа – 
десет. И уште се тука. И токму тоа е мојата теза за современа Македонија и 
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македонскиот народ (особено) после овие избори. И токму тоа ми дава за право 
овие 450.000 кои гласале за тиранијата да ги нарекувам Децата на Ќосето. И, 
повторно, токму тоа е уште еден во низата репери според кои што (ќе) се мери и 
овој народ, и оваа држава и овој режим!  
 
Зашто, очигледно е, овој простор е како измислен за процут на автократски режими, 
на тирановидни системи како од средниот век, на феудалци и закрепостени селани, 
на газди и паупери, на огромна безлична маса која што дури мазохистички ужива да 
биде тиранизирана. Зашто, повторно, после се‘ – после деценија малтретирање, 
лажење, крадење, пљачкање, дури убивање – и после сето она што го чувме во 
„Вистината за Македонија―, после сите обвиненија и доказен материјал од СЈО, од 
2014 година до денес бројот на поддржувачите на криминалната организација се 
намалил само за 30.000 гласови! Или, ако сакате и попрецизно, само толку луѓе 
(у)виделе за што овде станува(ло) збор! 
Тоа ќе рече дека ние, или дел од нас (да бидам попрецизен), се 
самоквалификува(ме) за тиранија, за автократија, и – за неофашизам. И ова е прв 
пат во овој контекст да го спомнам овој поим, иако многумина, многу порано, јасно 
упатуваа на корените на ова македонско зло. Иако, како што поминува времето, 
сите назнаки / манифестации прилично очигледно и доволно прецизно се 
обликуваа(т) во јасно читливи / препознатливи знаци.  
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И сега, во контекстот на почетната теза за „отвореноста― на овој народ за 
тиранијата, успешно „се лепи― репресивноста на (нео)фашизмот во нашата 
македонска варијанта како соодветен одговор и неговото наметнување од страна на 
една криминална структура која што изгледа прилично добро ја проучила 
психологијата на овдешниот човек. И работи во таа насока веќе цела деценија, 
успешно. Се разбира, тука одлично се вклопува и поговорката дека никому не 
можеш со сила да му дадеш, можеш со сила само да му земеш. И децата на Ќосето 
грабаат толку години на ред, среќни и радосни што на оваа педа земја успеваат 
сосема лагодно да опстојат во најцрните одаи на можниот општествен поредок. Ако, 
всушност, ова нашево може да се именува за каков и да е‘ општествен поредок! 
Веројатно има и други можни варијанти на квалификација на ова што кај нас се 
случуваше изминативе десетина години, но главните граници сепак се омеѓуваат кај 
тиранијата и неофашизмот, автократијата и какистократијата. Тоа се главните 
репери каде што треба да се бараат објаснувањата за македонската приказна, и 
оваа последнава од 11 декември, секако. Зашто стравот, и клиентелизмот, се 
првите белези / симптоми, видени односно проучени на претходни историски 
примери. И токму тие профункционираа и вчера. Покрај, се разбира, спомнатата 
наклонетост кон автократските режими како бегство од сопствената слобода, од 
себе и своите одговорности како човек. 
 
Во едно вакво опкружување, во милје кое што ги одгледува децата на Ќосето како 
свои чеда и гласа за нив, демократијата и слободоумието имаат мали шанси. И не е 
тоа дефетистичко или песимистичко гледање на нештата односно на нашата 
(постизборна) ситуација. За да успешно се соочи и особено да се избори со злото 
што го опкружува човек мора прво точно да го дефинира. Без тоа како да се борите 
како дон Кихот против ветерниците. А тие се секаде, и никаде. Мислам дека 
демократијата, и слободумието мораат  филигрански прецизно да ги дефинират 
сите линии на дивеење на овие изданици на совремниот фашизам и роднини на 
„славниот― Касап со кого ги плашат јавно, отворено, и да осмислат сериозни 
противмерки. Современите форми на фашизмот и тиранократијата се 
софистицирани, мимикрирани, студиозно подготвени за да им се приоѓа така 
наивно, со ветувањата на „голи раце― или со отворен фронт. Со црните пропаганди, 
уцените, заплашувањата, поткупите како (само) надворешна манифестација на 
режимот потребна е безмалу воена стратегија. Против нив не може само со морал, 
чест, храброст, отвореност. Овие тоа го разбираат колку што и Ќосето разбирал што 
е чест и морал!     
 
 
Фашизоиден мозаик 
 
Во некоја не така далечна иднина некој сигурно ќе се амбицира да ја  (пре)оцени од 
сигурна дистанца фашизоиднава деценија во македонската историја. Некои, 
веројатно поладни и посмирени глави од нашиве, а сигурно многу постручни и пред 
се‘ поумни од актуелниве македонски тезгари  историчари кој за Ќосето ни 
раскажуваат бајки за неговата револуционерност и херојство – од кога ли убијците 
почнавме да ги викаме херои? – ќе можат да согледаат подлабоко и пошироко од 
нас. Ќе можат, веројатно, да проникнат и во повеќе аспекти на нашево секојдневие, 
па следствено ќе дојдат, повторно можеби, и до поинакви заклучоци.  
Ние сме, претпоставувам, повеќе или помалку оптеретени (и) со небитни детали на 
големата слика, (параноично) гледаме можеби (и) нешта што не се баш така 
очигледни ... Што секако може делумно да влијае на одделни сегменти на нашата 
моќ за опсервација и потенцијални синтезни заклучувања, но никако не го намалува 
значењето на директното искуство / учество во настаните. И врз основа на сето тоа 
не случајно велиме дека ова што не‘ опкружува, и што не‘ опкружуваше цели десет 
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години, одвратно мириса(ше) на фашизоидна инсталација во македонското ткиво. 
Повикувањето на Ќосето беше само шлаг на фашизоидната торта, директна јавна 
потврда на еден цел систем на случувања во прилог на тезата! 
Целата македонска слика во последнава деценија ќе биде некогаш напишана, ние 
денес можеме само да помогнеме во избиструвањето на одделни коцкички на 
мозаикот. 
 
А коцкички нема многу зашто ни мозаикот не е особено голем. Еден негов дел, без 
наша помош од страна, е составен од самата криминална организација што ја 
раководеше државата годиниве. Тие самите, впрочем, особено со нивните искази и 
дела, ги исцртуваа линиите на препознавање на фашизоидната инсталација. И тоа 
трае до денес. Штотуку завршените избори само се потврда на претходните линии и 
на искажаново. Низ дел од македонските медиуми, инаку познати долгогодишни 
поддржувачи на ваквиот курс на македонската држава, трае националистичката 
хистерија околу, како што велат, гласовите на „албанскиот електорат― што „се 
слеале на контото на коалицијата предводена од СДСМ―! И тоа е катастрофа за 
македонскиве „чистокрвни патриоти― од фашизоидна провениенција ако македонска 
партија добие и албански гласови. Тоа е малтене национална катастрофа. И тоа е 
само надоврзување на налудничавите епитети со кои што беа честени 
малцинствата во државава, нарекувани „шиптари―, „индијанци―, „цигани― ... влечени 
за уво да гласаат за тој што мора да гласаат итн. Иако, нели, на нивната „политичка― 
врхушка никако не и‘ пречеше осумгодишното пајташење со сродната „политичка― 
врхушка на „индијанците―!  
Или, ако сакате, онаа малоумна „учителка― со крстот со името на лидерот на 
опозицијата не е ништо друго туку само уште една украсна машничка на 
„идеолошката― и секаква друга омраза со која што во изминатава деценија беше 
честена политичката опозиција и сите други кои мислеа и делуваа спротивно на 
желбите и однесувањето на власта. 
  
Таквиот подем на фашизоидни манифестации, инициран и особено потхрануван од 
владеачките структури, е невиден во поновата македонска историја. И несвојствен 
за овој простор дури и во подолги временски релации. Или – се лажеме? Можеби 
недоволно добро, односно лошо ги толкуваме настаните од, на пример, Втората 
светска војна и влегувањето на бугарските окупациски сили во Македонија, 
поздравени силно и резолутно од дел од домашното население? А сепак, колку и да 
имала таа фашистички ориентирана соседна окупациска сила поддршка од еден 
(мал?) дел од македонското жителство тоа сепак не е (историски) знак на некакво 
пошироко македонско шурување со фашизмот. Плус, уште од самиот почеток на 
окупацијата имало и сериозни форми на отпор, што не е беззначајно. 
Се навраќам на тие историски настани барајќи некакви можни корени на нашево 
современо фашизоидно однесување на (повторно – дел од) македонското 
население во дваесет и првиот век. Или, треба да се вратиме поназад во 
историјата, кон крајот на деветнаесеттиот и почетокот на дваесеттиот век и 
основањето и делувањето на Организацијата? Многу тогашни методи, особено 
„правосудните упатства― и начин на делување на таа организација потсетуваат на 
црнилата на фашистичката идеологија. Па „тројките―, па камата и кубурата, па 
„долга е раката ...―, присутни до денес во менталниот склоп на овие! 
 
Како и да е‘, оваа македонска деценија ќе биде (пр)оценувана низ призмата на сите 
случувања во државата. Се разбира, на прво место се идеолошко политичките 
аспекти, но и целиот општествен амбиент кој што пулсираше со разорниот ритам на 
неофашистичките коцкички во македонскиот општествен мозаик. И тука, секако, ќе 
се анализираат радикалните пресврти не само во политиката, туку пред се‘ во 
односот кон совремието и традицијата (антиквизацијата и барокизацијата наспроти 
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модернизмот и постмодернизмот); автократијата и тиранократијата наспроти 
демократијата и либерализмот; ирационализмот наспроти просветителството;  
партизацијата и популизмот наспроти индивидуата и нејзините права; 
ксенофобијата, омразата кон другиот (различниот) контра отвореноста и хуманоста; 
кичот и шундот наспроти културата и уметноста итн. Некој велат дека е сосема 
доволно да се преслушуваат само прислушкуваните разговори, дури не сите туку 
само еден дел, и тоа е доволен материјал што ги покрива сите коцкички во мозаикот 
на брилијантен начин, директно од устите на главните протагонисти! И тоа е 
веројатно точно, со резерва дека се‘ уште не знаеме што се крие и во остаток, 
огромен според најавите, што сега е складиран во Специјалното јавно 
обвинителство. Тоа е изворен материјал за многу докторски дисертации и научни 
истражувања за појава и развојот на неофашизмот во современа Македонија. Тоа, и 
прелистувањето / преслушувањето на неколкуте провладини мегафони – оние т.н. 
„меинстрим― весници и телевизии - во последниве седум-осум години кои како да 
беа инсталирани од самите Гебелс и Химлер на секој ќош од македонското гето и 
служеа за заглупување на широките народни маси и сервирање на „успесите― на 
„новата македонска политика― која што гледаме, како во директен пренос, како 
завршува на буништето на историјата. Единствено (се‘ уште) не се знае судбината 
на главните протагонисти, но штом бункерот еднаш се отвори – веќе нема назад!  
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Жед за крв 
 
Се кладам дека Ќосето не знаел дека има и ќерка. И тоа токму таква, како него - 
воинствена, ладнокрвна, доволно крволочна и со голем мерак по ножевите. Ја 
видовме и слушнавме пред некој ден пред Државната изборна комисија во сета 
нејзина „убавина―. И свирепост. Бараше „ноќ на ножевите―, токму во стилот на 
децата на Ќосето и актуелната фашизоидна линија на македонштината. Ќе добие, 
веројатно, „ноќ на малите к*риња― (како што извонредно објаснува Огнен Јаневски). 
Дали и колку ќе биде задоволна, останува да се види. Но, според пренесените 
интерпретации, таа да ти била мераклија и на куршуми. Не еден, туку (по) два. Со 
толку, таа вечер, предавниците во ДИК ги убивале „Гоце и Ченто―! Не знаеме дали и 
куршумите биле мали – Јаневски не се изјасни(л). 
Да, можеби ваквите манифестации е подобро да ги земаме на шега, бидејќи за 
сериозност се премногу вулгарни, свирепо вистинити, убиствено транспарентни. И 
само докажуваат дека повикувањето на Ќосето никако не е случајност или лапсус и 
гаф, напротив. Тоа беше отворен повик за потенцијален линч, нивна „фатва―, 
нарачка по која што ќе тргнат жедните за крв. И ете ги, тргнаа.   
 
Јонеско вели дека „само зборовите се важни, сето друго е брборење―. И Еко се 
согласува со него и го дополнува дека „лингвистичките навики се често важни 
симптоми на скриени чувства―! Бидејќи искажаниот збор е резултат на веќе (во 
главата!) изведеното дело, дури и хипотетички. Односно, од зборот до делото е 
краток патот. Премногу краток. 
Но, ваквата (не само на зборови) агресивност е токму една од одликите на 
(нео)фашистичкото однесување. Агресивност кон се‘ и секого кој не се 
идентификува / согласува со нив. И кога таа потенцијална агресивност ќе се залее 
со добра доза соодветна греена течност или, кај други (оние поважните) со солиден 
износ на банкарските сметки, тогаш се губат кочниците и на јазикот и на делата. 
Доволно е да се слушнат оние од врхушката кои се редат пред толпата пред 
седиштето на Државната изборна комисија и да се добие целовита (и грозоморно 
впечатлива!) слика не само за партискиот естаблишмент. Дури и она малоно Диме, 
сега повторно осилено, бара некаква правда!? Се разбира, таа ноќна скопска 
фашизоидна променада не може без нивните културни подопашници кои денес го 
претставуваат раководниот срам на македонската култура. Но, за нив, повеќе, 
подоцна. 
Ваквите слики кои навистина наликуваат на „Ноќта на долгите ножеви― и за кои, 
сигурен сум, никој нормален не претпоставувал дека ќе ги гледа во едно  Скопје во 
втората деценија на дваесет и првиот век, се навистина фрапантни. И сето тоа 
вееќе нема врска ни со избори, ни со партија, ни со подрршка за ова или она. Тоа е 
концентрација на чиста фашизоидна агресија контра се‘ што е нормално и 
демократско во оваа земја. Таква концентрација впрочем читаме и во оние 
„меинстрим― весници кои подеднакво урлаат што и као треба да се направи во 
земјава, кој да се избрка, кој да се исчисти, но и „дератизира―, кој кому да дели 
„заушки― ... или да му даде „џамче од пелистерка―. И според истиот рецепт треба да 
се набркаат сите странски претставници зашто се, нели, непријатели на оваа земја 
и, всушност, тие се тој главен „дестабилизирачки ентитет, да не кажам субверзивец 
маскиран како неутрален добронамерен бел шлем―!  
 
И сето тоа, целата таа хистерична логореа истурена низ улиците или страниците на 
печатот, преку малите екрани или интернет порталите, не‘ позиционира како реално 
водечка ваква тиранократска фашизоидна сила во Европа. На што можат да ни 
позавидат сите неофашистички групации низ стариот континент кои тук-таму се 
бават со мигранти и слични будалаштини, и тоа во слободно време. Ние ги имаме 
впрегнато сите државни ресурси – од јавна администрација, преку култура, 
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образование (на сите нивои, сосе носачи на крстови), бизнис елита – во битката 
против демократијата и сопствениот народ. И велам дека ова (заедно со 
загадувањето, природно и духовно) ни е навистина реално прво место според многу 
објективни   проценки, а не како оние од типот на „дуинг бизнис― и сличните, 
билдани според „општи― стандарди или наши пумпани статистики.      
 
И овде повторно ќе се навратам на Еко кој вели дека тоталитарните режими- а 
фашизмот е секако еден од нив – не можат денес да се појават во некогашната 
изворна форма а во други историски услови. Тоа не оди така. Но, лицето на злото е 
трансформибилно, адаптибилно, иновативно. „Фашистичката игра може да биде 
играна на разни начини, но името на играта не се менува―, вели Еко. Токму затоа и 
зборот фашизам (а не нацизам, кој е единствен) станал „синегдоха― – стилска 
фигура во која целината е претставена преку својот дел – тоест збор што може да 
биде употребен за различни тоталитарни движења / системи. А ние навистина би се 
изненадиле колку сличности можеме да споделиме не само со „оригиналниот― 
фашизам туку и со сите негови (европски) варијанти / деривати во последниве 
седумдесеттина години! 
Овие манифестации што ги гледаме низ скопските улици се само едниот, секако 
важен, елемент. Често, таквите фашистички променади што повикуваат на крв и 
ножеви завршувале трагично. Зашто, секогаш има и друга страна! Затоа, можеби, 
повиците на ум и разум треба да бидат послушани, но мора да дојдат од двете 
страни. Оние хистерични беззаби или со лоши вештачки вилици баби некој мора да 
ги скроти!     
 
 
Епилог 
 
Не знам, не се сеќавам дали фашизоиднава тиранократија на децава на Ќосето 
имаше свој званичен (вербален или пишан) пролог кон нивното еднодецениско 
дивеење низ земјава. Онаа нивна самонаречена политичка програма тоа не 
може(ше) да биде зашто таа беше само едно форсирано залажување на публиката / 
гласачкото тело (инаку незадоволно од бучковистичкото малоумно „полтичко― 
пимплање и дилетантизам), но и самозалажување на членството и симпатизерите 
бидејќи ништо од тоа (освен само некои маргиналии) не беше исполнето. 
Вистинското лице се покажа дури во практикувањето на власта, ако сиот овој 
десетгодишен криминал и насилие над демократијата може и понатаму така да се 
нарекува. Оттука и не знам навистина што толку ги привлече тиранољубителиве 
(или гласачкото тело, кажано нагалено) кон нив освен, се разбира, клиентелизмот и 
(за мнозинството) ситните привилегии – иако некогаш, или често, изразени низ 
основните потреби како леб и вода – додека врхушката и тие околу нив инкасираа 
десетици милиони (во евра, се разбира) на сметка на инструментализираниот 
популизам.  
Денес, и не само денес е јасно дека реакцијата дојде како последица на 
неспособноста на претходните, на бучковистичката фингирана  
(социјал)демократија и паланечкиот „елитизам― на тие кои го опкружуваа. Но, 
претпоставувам дека никој, или барем никој нормален и со здрава аверзија кон 
насилието како такво, особено ако доаѓа директно од државниот врв, не очекуваше 
ваква замена во стилот на Ќосето и неговите деца со исукани наострени ножеви. 
Иако нивниот профил беше видлив речиси од самите почетоци. Сета онаа 
полуписмена љубчовистичка булумента само се прелеа кај ќосавиве. Затоа и денес 
малку чудно ми звучат изненадените и вџашени гласови апропо ова што се 
случува(ше) особено последниве години. Дека, демек, прво било симпатично, потоа 
смешно, ама сега е застрашувачко! Играњето со оган, и со фашизоидно 
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ориентирана паланечка толпа секогаш е такво – од дистанца изгледа интересно, 
потоа се профилира налудничавоста, за да на крајот течат потоци солзи и крв! 
 
Затоа и велам, без оглед што нашево историско соочување со ваквите домашни 
(зашто сите претходни беа увозни!) фашизоидни форми не ни беше  директно 
тутнато под нос во некаква прокламирана писмена или говорна форма, симптомите 
беа видливи речиси од самиот почеток. Барем за оние кои сакаа(т) да гледаат, и да 
видат. Нејсе, отсуството на прологот пред некој ден беше надоместено, или 
заменето, како сакате, со Епилогот во директна изведба на „Лидеро―. Јасно и 
гласно, на отворена сцена, пред ДИК, право во микрофон и во ушите на целата 
држава. И меѓународната јавност. Некој тоа го нарече политичко самоубиство од 
заседа. Можеби, но јас таму видов евентуално само заседа, зашто од политика 
немаше ни „п―, а самоубиството всушност беше поодамна завршено. Заседата е 
единствената сакана опција на децата на Ќосето! 
Но, да не должам, Епилогот веројатно ги отрезни и последните изданоци на 
тиранократската лоза. (Оние кои го слушаа „во живо― пред ДИК не верувам дека 
бргу ќе се отрезнат!). Бидејќи, конечно, сосема отворено им го плесна в лице она за 
што многумина пишувавме низ годините: дека нивното разбирање на демократијата 
е само кога таа е во нивна полза; дека сите легитимни одлуки на кој и да е‘ орган се 
незаконски кога, повторно, не се во нивна полза; дека сите други се криминалци 
освен тие самите, кои целосно ја опљачкаа земјава и народот и изнесоа повеќе од 
шест милијарди евра; дека никој не е добредојден во оваа недојдиа, а особено 
странските претставници / амбасадори, ако гледаат со отворени очи и посочуваат 
на неправилностите во државата; дека нив не ги интересира никаков политички 
дијалог и дека тоа што до сега се правело било само успешна глума за замајување 
на лековерните и купување на време; дека сите нормални човечки и демократски 
стандарди ним им се „хибридни― и „нестандардни― зашто им ја  поткопуваат моќта; 
дека децата на Ќосето воопшто и не се заинтересирани за некаква Европска унија и 
Евроатлантски интеграции зашто ним им е најдобро овде, помеѓу нивните 
истомисленици натопени со греана интоксикација и поттикнувани на насилие ... за 
да, ете, „останеме свои на своето―! 
 
И сега, веројатно, повторно некои умни глави кај нас ќе бидат фрапирани од ваквиот 
Епилог на деценијата, ќе го анализираат и ќе се вчудовидуваат, како да сето 
искажано не беше до вчера – државна политика! Но, почетокот и крајот, прологот и 
Епилогов се само две точки на едно црно време.  Она што треба да се проучува и 
толкува е застрашувачката македонска приказна помеѓу тие две точки, тие десет 
години за кои што треба да се исцртаат сите линии на инфилтрацијата, узурпацијата 
и окупацијата на јавното како општо добро, за да идните генерации полесно ги 
препознаваат и реагираат на време. Дел од тие линии ќе биде и мој интерес во 
наредните текстови. Иако течението на самата приказна, контекстот на 
секојдневните (не)дела како  наследство ќе не‘ следи уште долго време. Тоа 
фашизоидно тиранократско наследство денес е сеприсутно, иако веќе и притаено во 
некои општествени сегменти, во некои државни и парадржавни институции, чекајќи 
ги разврските. Токму затоа и треба да се разобличува, секаде и постојано!          
 
 
Колективна потерница 
 
Тие кои подобро паметат можеби ќе се присетат на првичното популистичко 
парадерство со отворени односно јавни седници на Владата на кои што се делеа 
субвенции „шаком и капом―, но и нови и нови ветувања за Швајцарија на Балканите, 
која што само што не беше пристигнала на белиот вмровски липицанер. Тоа 
веројатно беше Прологот за македонската фашизоидна претстава, навестувањето 
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дека „ВМРО не е само партија, ВМРО е организација која има и длабока 
идеологија―, но идеологија која што набргу го покажа нејзиното вистинско црно, 
подземно и антиисториско лице. И следствено на таквиот почеток, се очекуваше и 
сличен крај - следеше неодамнешната поента од Епилогот на „Лидеро―: „да 
останеме свои на своето―, што ќе рече тие на нивното а ние во некој ендек! А за тоа 
помеко да се спроведе во дело на „организацијата― никогаш не и недостасувале 
идеи, меѓу кои и оние од спомнатиот славен Епилог: да се расчисти со наследството 
на мис Стон односно таквите „елементи― или да се ликвидираат или барем да се 
протераат од земјата!   
И бидејќи таквиот Епилог прозвучи запрепастувачки кај сите нормални луѓе во 
земјава и вон неа, изреченото веднаш мораше да се релативизира, да се денфува 
како и многу пати претходно, за да маските се задржат барем уште некое време. А 
таа задача својствено и самопрегорно ја извршуваат веќе познати „олеснувачи― кои 
беа, и се‘ во состојба најголемите црнила да ни ги претстават во розови нијанси, 
како довчерашниот претседател на МАНУ Камбовски, кој во Епилогот на 
македонскава фашизоидна инсталација гледа само неумесност  и личен односно 
партиски став!(?). И ништо повеќе? Што пак, погледано  ретроспективно, воопшто не 
зачудува, зашто ни тој, ниту пак институцијата која што ја раководеше во времето на 
најжестоките антидемократски хајки низ државава, не најдоа за потребно глас да 
пуштат. Беа зафатени со „научни― акумулации! Ама сега, во својство (дури) на  
претседател на тинк-тенк тело на МАНУ за истражување на глобалните стратегиски 
прашања, не‘ просветлува дека тоа била само некаква детска шега на 
довчерашниот му шеф и газда на државава изречена на приватна журка како 
загревање за претстојната слава Св. Никола. За да, понатаму, не остане само на 
тоа туку и да го прошири бајковитиот приказ за локалнава Црвенкапче дека и 
омразата кон волкот олицетворен во странските амбасадори било само личен став 
„и најверојатно се однесувало за поединци во амбасадите, инаку, ако би било 
спротивно, не би било добро― („Плусинфо―). И на кои тоа поединци се однесува тоа? 
На вратарите можеби, или на возачите? Ваквото спрдачење и со странските 
амбасадори и со целава држава, и тоа од највисоко (и „политичко― олицетворено во 
Груевски и „научно― олицетворено во Камбовски) ниво е дури веќе типично за 
„системи― како нашиов. 
 
И не знам дали сите се правиме недоветни или навистина не гледаме, како 
„академикот―, дека Епилогот на „Лидеро― им испрати на децата на Ќосето 
„колективна потерница― (Љ. Симовиќ) во неколку точки, колку да ги потсети, да не 
заборават што и како треба да прават во наредниот период и кои се нивните 
вистински непријатели. И таму се поименично, како на листа за отстрел,  наведени 
сите „неумесни― предавници на македонската национална кауза, од поединци, преку 
невладини и соросоиди до вкупната меѓународна јавност претставена преку нејзини 
вратари и чувари во амбасадите, и по некој амбасадор (со неизбежната црна лента, 
се разбира). Сите се поименично нацртани во неумесниот и личен Епилог за да 
Ќосето не заборави некого! 
И никој, се разбира, од останатите успани „академици― не смета дека конечно некој 
од таквите неумесни колеги треба да ги делегираат не во тинк-тенк тела туку во 
градскиот парк, на клупа, каде што можат да бистрат своја политика и стратегија до 
судниот ден. И никој, нормално, ни од „академиците― ниту од останатата 
интелектуална фела не гледа дека конечно се стегаат фашизоидните пранги околу 
целата држава која што дефинитивно сакаат да ја претворат во малоумен резерват 
со електрична ограда од висок напон низ која што ќе можат да минуваат само 
„идеите― од Пјонгјанг, Москва и евентуално Будимпешта, но и „идеалите― на Ќосето? 
А од говорниците низ градовите и преку медиумите (и понатаму) ќе урлаат 
полупијани или полуписмени министри, државни функционери и директори. Можеби 
последнава колективна потерница конечно ќе иницира раздвижување на некои и 
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нечии умови, ако не од нашиве тогаш барем од „меѓународните― кои исто така, 
умесно или неумесно, се најдоа на неа. Зашто другите потерници, локалниве и 
интер-ресорските, одамна ја исполнија својата задача. Тие безусловно ги 
елиминираа од јавниот и стручниот живот непожелните во културата, 
образованието, науката, администрацијата, дипломатијата ... Децата на Ќосето на 
тоа поле беа повеќе од ефикасни.     
 
 
Лекции 
 
Безмалу сите години од осамостојувањето добива(в)ме слаби оценки по сите 
предмети и сходно на тоа добива(в)ме и лекции од други држави, од меѓународни 
институции и од поединци за тоа како треба да се однесуваме во новата (за нас) 
светска констелација во која што влеговме како прволачиња. Но иако почетници, 
барем во значајните демократски процеси и белосветски игри, дури и во 
периферните нешта се покажавме тотални дунстери, па дури и без елементарно 
домашно воспитување, без сенс за основните (човечки) норми и стандарди на 
однесувањето во цивилизираниот свет. Само последниве две години се наредија 
едно чудо такви звучни меѓународни шамари, меѓу нив особено болен и со 
најдлабоки траги т.н. Извештај на Прибе кој што не смести на вистинското место на 
недемократските (не само европски) скалила. И ние можеме и понатаму да се 
правиме на триипол, дека тоа се само инциденти, дека им се случувале и на други 
земји кои влегувале и излегувале од транзиција, ама тоа се само утехи за 
малоумни.   
Последнава лекција, онаа од Ван Хоуте, не е најболната, но доаѓа во вистински час. 
Доаѓа токму во здивеното време на децата на Ќосето, кога овие изгледа сакаат со 
сила да ни докажат дека се тотално демократски неспособни, дека сите домашни и 
странски обвинувања за автократија, тиранократија и фашизоидна инсталација не 
се само празни приказни на беспослени поединци. Реченицата на Ван Хоуте е затоа 
типична, парадигматична за нашава измината деценија: дека за зборовите што 
деновиве ги слушаме на јавна сцена од високи државни и партиски функционери, во 
нормални демократски земји може да се лежи и во затвор и тоа на подолго време! 
Некои имаат проблем што таа лекција дојде баш од овој за многумина омразен 
Белгијанец кој не така одамна на дел од македонските политичари им држеше и 
други лекции, оние од домашното воспитување, од културата на меѓусебното 
однесување, за одржувањето на зборот итн. И тоа, се разбира, ним не им се 
допаѓаше. Ама баш никако. 
 
Но, овде не говориме за лични или партиски допаѓања. Овде говориме за 
општествени системи односно за еден систем за кој што мислевме дека одамна се 
бевме определиле и за еден друг, инсталиран од страна на една криминална 
организација, а маскиран како „традиционална демократија― (М. Велиновска), што е 
глупост по себе.     
И затоа велам дека таа куса лекција на Ван Хоуте е парадигматична зашто точно ги 
сместува децава на Ќосето на нивното место. И ја отсликува генералната линија на 
македонската фашизоидна инсталација која што изминатава деценија глумеше 
„традиционална демократија― зачинета со  неофашистички зачини. А 
неодговорноста, односно самоволието, беше главната зачинска состојка, понатаму 
комбинирана со криминал, клиентелизам, насилие, корупција ... И оттаму таквите 
разлики: сето она што во демократските (барем европски) држави се смета за 
нормално, кај нас е ненормално односно преседан, инцидент, чудо. Во 
демократиите се одговара политички, морално и кривично за лага, манипулација, 
корупција, криминал, насилие (лично и државно) ... Во македонската автократска 
фашизоидна инсталација за сите овие нешта не само што не се одговара, туку се 
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напредува – лично, кариерно, политички! Затоа сме ние тоа што сме, затоа 
европските демократии се тоа што се. Иако некои, токму заради добиените лекции 
но и оние што следуваат, сакаат да ги претстават како непријатели на Македонија, 
како црн ѓавол и белосветска проститутка.  
 
И веднаш после Ван Хоуте, како синхронизиран продолжеток, дојде и лекцијата од 
Стејт департментот, која што мериторно ја осудува „потпалувачката реторика од 
некои политички лидери, напаѓајќи ги демократските институции и амбасадорите 
акредитирани во Македонија―. И сега баш би сакал да видам како децава на Ќосето 
ќе се обидуваат (ако се обидат, зашто Стејт департментот сепак не е „некојси 
мачкар, Белгиец―) да контрираат. И со што. Иако за тоа ги имаат секогаш рафално 
подготвените комити меѓу нивните медиумски мегафони . 
Како и да е, токму ваквите мали лекции се можеби најдобриот ориентир за времето 
и нештата во оваа земја во изминатава деценија. Иако тој ориентир можеби не е 
неопходен за нас кои директно сведочевме на подемот, но и на падот на 
македонската фашизоидна варијанта, тој сепак е сведоштво за остатокот на светот 
кој што нема целосни информации за случувањата тука. А ќе биде и квалификуван 
материјал за некои идни проучувања на оваа македонска деценија, ако, се разбира, 
се појават – а ќе се појават, верувам – сериозни историчари наместо нашиве 
тезгари.       
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Нова „стварност“ 
 
Реално е да се претпостави дека простачки бламажи од типот на оние пред и околу 
ДИК веројатно нема да ни недостасуваат ни во времето што доаѓа. И тоа ќе биде 
време на иритации и срам, на ступидности и целосно (до)разголување на 
многумина, на притисоци и фашизоидна реторика која што допрва ќе (треба да) ја 
бележиме за иднината. Зошто го велам ова? Затоа што за историјата остануваат и 
другите записи, оние на приврзеници на ова безумие, кои деноноќно, по задача, го 
труеа – и тоа се‘ уште го прават, дури и на „стратешко― ниво - македонскиот јавен 
простор со панегирици (или оправдувања) во слава на тиранократијата на власт. 
Тие измислуваа(т) и наши нови вредносни системи „втемелени― на два-три случајни 
и во основа жални примери од минатото, кроеа и нова историја и традиција, ново 
(не)образование и (не)култура, за да, на крајот, кукавички го подметнуваат на 
другите сето она што самите го правеа (од кражби и манипулации до политичка и 
етничка дестабилизација, итн). И тие записи, и таа „реторика― останува за иднината, 
за некои нови (пр)оценки. 
Таа, „реториката― – иако овој збор навистина несоодветствува на вулгарните 
спинови и малоумни тези што се вртат низ провладините медиуми – всушност 
започна пред цела една година, кога се виде дека темелите на македонската 
фашизоидна инсталација се одамна сериозно разнишани. Заради тоа, паралелно 
требаше да се измисли и по улиците да се спростре една нова стварност, која што 
ќе врши деноноќна пресија врз неопределеното гласачко тело, врз колебливите 
симпатизери и генерално  врз целата јавност. Требаше да се создава смут, да се 
спинуваат сите демократски напори на опозицијата, да се оцрни и самата 
демократија како систем ако не е од оној нивни „традиционален― фашизоиден тип.       
Безобѕирноста тогаш стаса и до обвинувања за џихадизам („Шарената револуција―), 
а денес дури и за фашизам (sic!) виден од нивните „експерти― во сите обиди за 
европеизација и амортизацијата на кримииналните процеси во државава и наспроти 
„традиционалната демократија― што конспиративно ја инсталирале децава на 
Ќосето. Тоа е всушност познатиот репертоар на навистина перидни но во основа 
умоболни тези и контратези кои што црното треба да го прикажат бело, фашизмот 
да го преименуваат во „традиционална демократија―, а криминалциве да ни ги 
отсликаат (сега) како пожртвувани патриоти. И сето тоа сега се засилува, особено 
по ваквиот изборен резултат, а веројатно ќе се засилува уште повеќе веќе утре, кога 
нештата конечно ќе се разбистрат. 
 
Затоа сега им е потребна таа нова стварност која што некако бргу ја заборава и 
антиката, и Александар и Филип, и историјата, и „барокот― и сите други наивни 
измислици со кои што го труеа народот. Сега децата на Ќосето се ангажирани во 
преформулациите на темелните вредности: сега „денешната левица, 
социјалдемократијата и либералите, се радикална профашистичка идеологија―108 
(sic!), СДСМ се „неофашистичка авторитарна групировка―109, дека некој друг, а 
најверојатно опозицијата ја држи заробена државата а не криминалнава 
организација, дека „македонските ѓуленисти успеаја со својата дрскост и 
безобразност да ни продаваат класична режимска вистина како демократија―110, 
дека сега токму опозицијата тепа старци по улици и се заканува дека ќе убива деца, 
а згора на се‘ и Албанците гласаа за Заев зашто „сакаат да ги видат Македонците 

                                            
108

 Мирка Велиновска, Избор меѓу фашистичка диктатура и традиционална 
демократија, Дневник, 27.11.2016  

109
 Исто  

110
 Тања Каракамишева-Јовановска, Македонските ѓуленисти се распослани 

насекаде, Дневник, 20.12.2016   



 

277 

 

како зборуваат албански―111, итн. И како што ја поставија на глава и целата историја, 
образованието, културата, здравството, науката ... така сега треба да ја спинуваат и 
целосно извртат и сегашноста небаре луѓево се навистина малоумни и веднаш ќе 
поверуваат во сервираното. Сето ова сега треба да убеди некого дека овие 
криминалци не се тие што ги слушавме, дека некој друг изнесе половина држава 
(ако не и повеќе, допрва треба да се утврди) по островските даночни раеви, дека 
некој трет рекетираше, корумпираше, клиентизираше низ државава, дека токму 
опозицијата е виновна за сите нешта во државава односно дека таа е всушност – 
режимот! Некогаш е дури уживање – коешто, сепак, бргу преминува во презир - да 
се слушаат и читаат навидум сериозни луѓе, некои божем и новинари и професори, 
како одново и одново кројат некакви нови басми да го облечат соголениот Ќосе.  
Но тоа треба да биде и мотив повеќе за целосно разветлување на сите темни петна 
на фашизоиднава историја што последнава декада го зароби македонецот. Не само 
заради утре, туку и заради денес, овие сомнабулни конструкти мораат да бидат 
целосно разобличени зашто, како што имавме прилика да видиме (не само) пред 
ДИК, децата на Ќосето се цврсти „идеолошки― верници, подготвени да ја „купат― и 
новава стварност што им ја нудат. Се разбира, се‘ дури е комбинирана со сендвичи 
и „брља―, бесплатен превоз и легло (па макар и во болница) ... а потоа ќе му ја 
мислат!  
 
 
Окупација во многу слики 
 
Секојдневниве памфлети на подопашните мегафони на децата на Ќосето имаат 
една и единствена задача: да ја искриват вистината (дури и во историски димензии) 
и да ја наметнат новата, ним и на газдите им неопходна  стварност. Зашто, 
паметењето е кратко, но записот останува. Останува за генерациите. Затоа, нашите 
сведоштва за изминатава мрачна декада не треба да останат само на рамништето 
на потиснати сеќавања, закопани некаде длабоко – иако, всушност, ни од нив не 
може да се избрише создадената историја. Таа, историјата, не функционира на 
рамништето на нечии желби и наредби. Но мора да и‘ се помогне! Затоа и мислам 
дека е неопходно да се активираат здравите национални (барем оние што 
преостанале!) механизми за стратешко и секако долгорочно меморирање на 
злосторствата на овој фашизоиден режим, што понатаму ќе послужи за исцртување 
на генералните линии на македонската историја во изминатиов период на 
владеењето на децава на Ќосето. 
Во таа насока времето помеѓу Прологот и неодамнешниот Епилог е време на 
македонската современа варијанта на автократски инсталиран „мек фашизам― 
помеѓу 2006 и 2016 година, тоа е чиста историја во течение зашто тука ни се на 
дофат сите елементи што треба да бидат експонирани за соодветната претстојна 
преоценка на идните генерации. За тој десетгодишен историски вакуум во 
македонската држава – зашто тоа време никако не може да се квалификува според 
други, нормални параметри - секој од свој стручен аспект (ќе) треба да ги исцрта 
основните координати на подемот и падот на македонската фашизоидна 
инсталација, со што ќе даде придонес во општото и дефинитивно разобличување на 
овој период. Така ќе паднат односно ќе бидат изложени на потсмев и актуелниве 
малоумни спинови и безумни конструкти кои што лебдат низ македонскиот 
медиумски и политички простор обидувајќи се да создадат смут, недоверба и лажна 
слика.  
Токму во тоа време помеѓу можат да се нотираат некои од главните правци на 
апострофираната фашизоидна инсталација во македонската држава од 2006 година 
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наваму. На пример претходно посочениот наплив на популизам,  кој што беше 
можеби првиот сигнал што требаше да ѕвони на тревога. Зашто тоа типично 
тоталитаристичко (фашистичко / сталинистичко) подлетнување на крилјата на 
„народот―, неговото постојано повикување и дејствувањето во негово и ничие друго 
име, беше нешто што, ако не сме го доживеале, тогаш доволно за него сме читале. 
И од книгите се излеа и во македонската неодамнешна реалност, влезе во екраните 
и на страниците на весниците во чистата фашизоидна форма: дека токму народот 
така сака, дека тие се избраниците на народот и ја следат неговата искажана воља 
итн. Иако многу години подоцна се покажа како всушност била фалсификувана и 
манипулирана таа „искажана― народна воља и што всушност следела 
властодржната врхушка сиве овие години. 
Паралелно со популизмот како битен инструментализиран фашизоиден 
спецификум, во истиот тој народ се насели и стравот како втор важен 
тоталитаристички изум за државна контрола. Инициран и потхрануван (повторно) 
„во името на народот―, а реализиран помпезно (повторно) со широко медиумско 
покривање, со апсења и малтретирања, со измислени предавници и антидржавни 
заговори ... „патриотите― како според учебник градеа своја држава во која што 
Уставот и законите беа искривувани и/или формализирани до крајните можни 
граници, а всушност се спроведуваше личната и групната воља на врхушката 
„избрана― од и во името на народот! На тој начин беа маргинализирани не само 
политичките противници, туку во  многу случаи беа елиминирани, на еден или на 
друг начин, и сите неподобни и сомничави кон власта поединци. 
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Понатаму, ако ги имате соодветно разработени овие два битни елементи, 
надополнети со брутална медиумска хајка преку клиентелистички окупираниот 
медиумски простор со платеници од секаква провениенција, патот кон целосна 
фашизоидна тиранија изразена низ останатите форми на само ним знајната 
„традиционална демократија― беше целосно отворен. Се разбира, попатно ќе бидат 
заробени во клиентелистичките или коруптивните стеги и сите потенцијално 
независни или парадржавни институции и тела – пред се‘ Македонската академија 
на науките и уметностите, Универзитетот и Црквата, а потоа спортските, културните, 
уметничките и другите слични здруженија и асоцијации – со што се добива едно 
унисоно, истомислечко и општествено погубно аморфно тело кое понатаму се 
нарекува „широка јавна и стручна поддршка―, која што ни беше јавна ниту беше 
стручна туку ги претставуваше подземните партизирани фашизоидни сили на 
неспособноста, неписменоста и незнаењето издигнати на степенот на државен 
идеал! Тоа кај нас се изведе многу бргу, безмалу во првите две-три години, некаде 
на јуриш или „самоволно―, некаде со мали или поголеми притисоци, така што веќе 
од 2008 година оваа послушна  машинерија беше функционална и во полн погон! 
Веднаш потоа и‘ се придружи и партизираната државна и локална администрација, 
систематски надополнувана и тренирана како сива бирократска паравојска 
подготвена за „граѓанско― справување со сите видови опозициски отпор и 
евентуална непослушност. 
А потоа можете на „народот― да му продадете што сакате. Можете да почнете да го 
замајувате со историја и традиција (од типот на блуткави националромантични 
приказни од нашето минато и самонаречени проекти од типот на „Скопје 2014―), со 
странски „инвестиции― (каде државата повеќе дава отколку што добива), со 
„реформи― во сите општествени сегменти (кои што се граничат со чиста фикција 
извлечена од нечии недозреани умови), со „јавни― градежни активности (кои што се 
покажаа само како извонредна форма за „ѕидање― на тендерите и бескрупулозно 
богатење на поединци) итн. Сето тоа беше секојдневно филувано и со изблици на 
ниски страсти и малограѓанштина, со одмазнички реваншизам кон поединци но и кон 
се‘ што нивните автократски умови не можеа да го разберат (особено во 
архитектурата, културата и уметноста!), со зацврстувањето на врските помеѓу 
Црквата и Државата во формата на некаква анахрона клероконзервативна 
полуписмена пифтиеста маса, со дефинитивното киднапирање на сите државни 
институции и нивното целосно партизирање и ставање во функција на 
властодржната врхушка.  
Така се созададе заокружена автократско фашизоидна инсталација – или окупација 
во многу сликички - која што буквално и неприкосновено ја имаше сета власт во 
своите раце. Таквото саморастечко чувство понатаму доведе до кај нас дотогаш 
невидени напливи на самољубие, горопадништво, насилништво и пизма, што пак 
резултираше во оној 24 декември 2012 година, кога опозицијата и новинарите 
насилно беа буквално исфрлени од Парламентот! Можеби тогаш во Европа (и 
светот) се запали црвеното сијаличе за тревога? Па и во некои наши локални глави?      
 
 
Репери на демократијата 
 
Ако некому му прави проблем, непријатно му е да ги нотира некои од главните 
правци на апострофираната фашизоидна инсталација во македонската држава од 
2006 година наваму, може да тргне по спротивниот пат, односно може да ги 
набележи општите, генералните пунктови на секоја (нормална) либерална 
демократија и да се обиде истите да ги имплементира на нашиот локален терен во 
дадениот период (2006-2016), ако тоа повеќе го/ги усреќува. Резултатот ќе биде 
горе-долу ист тоест многу малку, или ниедна точка нема да успее да се одржи во 
македонската општествено политичка пракса во изминатата деценија. Без оглед 
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како ќе ја „крстиме― – неофашизоидна автократија (тиранократија), „традиционална 
демократија― (sic), или „нелиберална демократија―, како што тоа нагалено сака да го 
претстави колумнистката на „Вашингтон пост―112 за случувањата во Полска! Иако и 
таа признава дека е тоа „несреќен поим― бидејќи „лидер кој ги прекршува правилата 
на демократијата воопшто не треба да биде нарекуван ‘демократски‘ туку поинаку, 
можеби – ‘диктаторски‘―. И тоа е вистинскиот израз кој што и‘ треба на 
колумнистката, а тоа би бил и резултатот ако посериозно ја разглобиме онаа 
флоскула за „традиционалната демократија―! 
 
Но, да се вратам на можната имплементација на генералните пунктови на секоја 
(нормална) либерална парламентарна демократија на наш терен и резултатите што 
би ги добиле со една таква игра.  
Па така, веќе првата точка која што од либералната демократија бара 
спроведување на реалната, вистинската моќ од страна на избраните народни 
претставници е во колизија со нашите реални состојби каде што, се покажа, 
народните претставници беа само декор, „демократски― кулиси кои што требаа да го 
скријат приграбувањето на стварната моќ од страна на една политичка врхушка, 
исповрзана меѓу себе преку семејни и пријателски врски. Или принципот дека 
извршната власт е (уставно) ограничена и одговорна пред парламентот и 
останатите институции на власта како судството, на пример? Зарем еднаш било 
констатирано дека македонското собрание цели десет години е само играчка во 
рацете на владата во функција на мајоризација на опозицијата и безусловно 
спроведување на барањата на владата? Или потсмешливата етикета за „сваровски 
судството― и неговата клиентелистичка подреденост визави владата како најдобар 
доказ за односите помеѓу овие две власти? Или третманот на (независниот) 
омбудсман од страна на македонската влада? 
Понатаму, партиската припадност ги замени сите гарантирани во либералните 
демократии културни, етнички, малцински и други права, правејќи ‘ршум во системот 
на селекција и поддршка на „туѓите― права, иницијативи и проекти. Цели десет 
години ние живееме во комплетна партиски покриена култура, образование, наука, 
со комплетно нетранспарентен процес на одлучување. Паралелно, апсолутно се 
диференцирани и „туѓите― невладини организации, а општествено ранливите 
категории се целосно маргинализирани. Или, можеби некој ќе се осмели да ја 
спомне медиумската сцена во Македонија во изминативе десет години односно 
демократското право на граѓаните на алтернативно информирање преку независни 
медиуми? Можеби доволно за оваа точка говори рангирањето на Македонија во 
земјите со лимитирана слобода на говорот и безмалу целосно зависни медиуми? 
Ваков сеопфатен, целосно извитоперен  поданички медиумски клиентелизам каков 
што гледа(в)ме во Македонија последниве десет години не се памети во поновата 
историја на европските демократии! 
Понатаму, ако според принципите на либералните демократии граѓаните се 
суштински слободни во искажувањето на мислењето, тогаш каде, на пример, во 
изминатава деценија можеше да се чуе поинакво мислење од она кое што го 
застапуваше власта и нејзините мегафони? Кој простор и‘ беше достапен на 
опозицијата, или на независните мислители и активисти за јавно и аргументирано 
искажување на ставовите по сите горливи општествени прашања во државава? Или, 
може ли некој да се потсети само на обидот за протест на, на пример, „Архи 
бригада― против деструктивноста на самонаречениот проект „Скопје 2014― и како 
заврши истиот? Или обидот за протест на новинарите пред Музејот на македонскиот 
хорор, итн., итн.?  

                                            
112

 Anne Applebaum, Illiberal Democracy comes to Poland, Washington Post, December 
22, 2016  



 

281 

 

Или можеби некој сака да ја разгледа состојбата со владеењето на правото и 
рамноправноста на граѓаните пред законот?  
 
Се разбира, ни ваквата споредба не би одела во прилог на приврзениците на 
нашава шизофрена „традиционална демократија―, како што впрочем никако не им се 
допаѓа сличноста на основите на таа наша „демократија― си носечките репери на 
совремните фашизоидни инсталации со различни имиња, а меѓу нив и нашава. 
Нашава „традиционална демократија―, или „нелиберална демократија― (според 
меракот на Еплбаум), или поточниот израз „диктатура― односно фашизоидна 
диктатура во локална варијанта, едноставно е неспособна да го премине ни прагот 
на теориите за демократијата, не може да го задоволи ниту минимумот за да се 
нарече дури и псеудодемократски систем. Бидејќи, извинете, ама ние овде не само 
што не можеме да говориме за елементи на демократија, туку сериозно можеме да 
говориме за диктаторска многустрана инсталација, редена една врз друга според 
пирамидален принцип, се‘ до самата врхушка како нејзин инспиратор и реализатор.        
 
 
Заробени умови 
 
Еве, по некоја случајност, да не се појавеше онаа снимка од мобилен  телефон на 
која што се гледа како во 2012 година собраниското обезбедување (или некој друг, 
уште до крај не е утврдено!) брутално ја исфрла опозицијата од салата за седници 
во Парламентот, и тоа во присуство на тогашната министерка на полицијата и 
министерот за финансии кој лефтерно командува со операцијата, плус сите 
останати пратеници на позицијата кои задоволно го посматраа скандалот без 
преседан во европските демократии? Прво, да ја немаше таа снимка, дали светот, а 
и ние со него, ќе разберевме што и како се случувало на тој црн ден на 24 декември 
2012 година? Се разбира – не, зашто на првото спомнување кај нас  ќе се вклучеше 
платеничкиот медиумски трубачки квартет, или квинтет, и цели денови ќе слушавме 
како опозицијата била таа што предизвикувала проблеми во Собранието при 
носењето на буџетот и дека веројатно станува збор за некаков мал инцидент. И 
таквата приказна ќе го обиколеше и светот, особено бирократските кулоари на 
Европската комисија, и сите ќе ја жалеа власта каква лоша опозиција има! 
Тој настан, тој 24 декември е некаква мала почетна точка – големата ќе дојде во 
2014 година -  или пресвртница во дотогашното помирливо однесување на 
опозицијата, но и во пољубопитната внимателност на погледите на светот и ЕУ кон 
нас. Но тој настан извонредно ја отсликува и моќта на современите медиуми и 
можностите за бескрајни манипулации со вистината и реалноста во која што 
живееме. А во таа точка и заробениот ум што завладеа во Македонија од самиот 
почеток на инсталацијата на криминалнава фашизоидна власт на децата на Ќосето. 
Таков сеопфатен поданички медиумски клиентелизам не се памети во поновата 
историја на европските демократии! Нам би ни позавиделе и најцрните автократи и 
диктатори, а теоретичарите на медиумите и на јавното мислење би останале 
запрепастени како теоријата може и буквално да е спроведлива (дури и надмината) 
во праксата! (Хабермас, на пример, говори за „тенденции кои што во дадени 
околности делуваат во правецот на создавање на јавното мислење―, но кај нас тие 
„тенденции― беа заменети со целосно заробување на медиумите, а дадените 
„околности― се еден комплетен демократски систем во зачеток!). И потоа, кога на тоа 
ќе ги надградите сите (како од учебник) исцртани линии на инсталација во 
администрацијата, во судството, во културата и образованието, во војската и во 
црквата, потоа неограниченото и неприкосновено партиско располагање со 
државните ресурси и буџетот, добивате прилично успешна формула на тотална 
тиранократија со фашизоидна ориентација.   
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Ако медиумите беа првите и најважните клиенти, администрацијата беше вториот 
битен сегмент кој што, делумно, и самиот, уште на почетокот крена раце во знак на 
предавање, а потоа беше и целосно окупиран и замолчен од новоформираните 
партиски трупи преоблечени во државни чиновници. И потоа, школски, парцијално 
но континуирано паѓаа односно беа освојувани – со сила или со пари – останатите 
бедеми на демократијата кои што, за воља на вистината, кај нас никогаш не биле 
којзнае колку цврсти! И овде може да се парафразира Вангелов113 и неговите 
извонредни „што― и „како― за македонската литература односно дека „нема добра 

литература само со „како― а без „што.― Или, само со „што―, а без „како.―! Според 
истиот принцип, нема добра диктатура од современ тип ако не знаете „како― тоест со 
„што― истата се прави. Овие знаеја. И „како― и со „што―. Ама не знаеја, или немаа – 
со кого! Зашто третиот принцип (кој што веројатно го нема во литературата зашто 
токму писателот е тој кој „ракува― со своето „што― и „како―) е со „кого― го правите тоа 
што го правите или сте намислиле да го правите односно кои се вашите експоненти 
кои треба да ја убедат јавноста во исправноста на практичните политики. Е кај овие, 
за среќа, тој (по многу нешта клучен) сегмент целосно промаши! Зашто, тие 
буквално немаа со кого да го прават намисленото односно мораа да се задоволат 
со „тенката―, полуписмената  партиска инфраструктура и по некој пребег од малку 
поспособните „интелектуални― структури во државата. Затоа и резултатите беа 
такви какви што беа! 
Впрочем, тоа е судбината на сите такви диктаторски системи: нивната кадровска 
структура е еднаква на нивната идеолошка матрица. Што ќе рече прилично 
банална, проѕирна - умствено и практично, неинвентивна и трома, амбициозна но 
неспособна ... Но – „образована―! Поточно, и кај нашиве уличари со фашистички 
манири речиси и да нема министер, директор, функционер без оние задолжителни 
„м-р― и „д-р―, иако тие нивни титули, во нормални услови, не можат да се 
поистоветат ни со најпросечно високо односно факултетско образование. Зашто, 
уште кога ќе ги видите, па кога ќе им го чуете говорот, па кога ќе им го видите 
однесувањето ... веќе ви е јасно со каков „кадар― имате работа. Инаку, од тие 
идеолошки и лукративно заробени умови никој и не би имал којзнае каква полза, 
затоа впрочем и биле поттурнати настрана од главните текови на општествените 
процеси во изминативе дваесеттина години. Но сега си најдоа „ментор― по мерка, 
некој рамен на нивните „капацитети― и „идеи― и ги добија нивните пет минути. Кои 
што, за жал, се растегнаа на цели десет години. Ама тоа не беше, повторно, 
резултат на нивните (не)способности, туку на нашата лежерност, летаргичност, 
арогантност и самобендисаност, ако сакате, мислејќи дека тоа ќе трае еден миг. 
Ама потраја цела вечност. Или само така изгледаше?  
Но не, оваа деценија (ќе) ја плаќаме дебело (со акцент на „о―!), нивните заробени 
умови ја заробија државата, избркаа од неа една третина од најспособното 
население – среќа ни останаа „Сократ― и компанија! – што е уште една битна 
димензија на режимите од овој тип: расчисти со интелигенцијата, со младите и 
образованите, со потенцијалните противници! Задржи го сето неспособно и 
остарено и – вежбај режим!    
    
 
Дволичие 
 
Сето ова што сега (постизборно) се случува, сите овие физички и морални хистерии 
и дивеења се само вистинското лице на фашизоидноста на режимот и неговите 
„елитни― одреди, токму како и оние Schutzstaffel во (деновиве често спомнуваната) 
Nacht der langen Messer. Бидејќи тоа е нивната умствена (не можам да кажам 
интелектуална, зашто таму нема никаков интелект) матрица на платена орда, без 
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оглед кој на каква функција се нашол. Тие егзистираат во такви дволични рамки: од 
девет до пет божем функционери, од пет натаму – десна рака на Ќосето. Кај нив 
нема јавна свест, општествена одговорност, морал. Попладнето ќе барате „ноќ на 
ножевите―, вечерта ќе седите во првиот ред на Божиќната миса! Или ќе урлате како 
нездрава за „нашиот― идентитет и традиција олицетворени во шизоидното „Скопје 
2014―, кои што всушност тендерски сте ги соголиле до гола кожа, а за што веќе ве 
чешла Специјалното јавно обвинителство! 
Се разбира, сето наше опкружување, вклучително и спомнативе карикатурални 
ликови, не се производ само на една историска ситуација или менталитет на една 
(прилично поголема) група, туку се резултат и на незаживеаната демократија на овој 
простор, нејзините млади и слаби корени, заедно со нашата необјаснива 
толерантност односно неспособност да ги видиме вистинските лица на овие околу 
нас. А тие беа тука, вплеткани во сите општествени случувања, се движеа по 
маргините одвратно понизни и најчесто речиси невидливи, свесни за својата 
неспособност и неморалност но и со истенчено, безмалу предаторско чувство за 
искористување на мигот, за моментна трансформација и молскавично приклучување 
на силите на злото! Се разбира дека историјата познава многу такви ликови, 
особено на ова парче земја но и на целиот Балкан како колевка на современите 
варијанти на тероризам, вклучувајќи го тука секако и фамозниот Ќосето и неговиве 
денешни деца како наш придонес во регионалната црна историја.   
 
За да сликата добие посакувана заокруженост се погрижи ликот кој недостасуваше, 
кој вообичаено е во сенките на децава зашто веројатно се чувствува само како 
посвојче во една ваква констелација. Лик кој инаку, во ниту една варијанта, ниту 
еден нормален човек кој (и) политички мисли, не би го ставил на ум, без оглед што 
човекот толку години глуми претседател на државава, замислувајќи се како некаков 
фактор (политички, интелектуален, морален, човечки ...) на страниците на оваа 
македонска историска бурлеска. Па и сега, именуваниот сака да ни се претстави 
како „татко― на нацијата и „детенце― на Ќосето, а не е ни едното ниту другото. 
Првото не може да биде заради редица суштински фактори, меѓу кои особено 
начинот / легитимитетот на неговиот избор, потоа неговиот локален и меѓународен 
рејтинг (кој речиси никогаш не ги помина оние фамозни 1,5%), неговото 
делегитимирање (или детронозирање, како сакате) од страна на првата по големина 
(и значење) малцинска заедница во државата, неговите бројни интелектуални и 
морални фелери непримерени за еден човек кој сака да се претставува како „татко― 
на нацијата и шеф на државата итн. Ни второто никако не може да биде зашто е 
таков каков што е‘, некадарен дури и за недела за кои што е сепак потребна доза на 
решителност и смелост а не тутурутка со карактер на шибицар, квазипрофесор со 
крајно сомнителни етички стандарди и типичен провинцијален „фоб― од сите 
категории, лигава, аморфна материја која што сосема случајно добила некаков 
човечки облик. Дури, не можам да сфатам како овие воопшто и го прифаќаат како 
„брат― односно рамноправен член на нивната ќосава заедница. Што пак доволно 
говори и за нивните „стандарди― и „критериуми―, дури и кога се работи за такви 
важни, „братски― реалции! 
Затоа впрочем и никаде досега не го спомнав како некаков фактор во овие 
македонски фашизоидни времиња, иако неговиот придонес никако не е мал. Ниту 
безначаен. Зашто тој шарлатан, кој не умее да склопи ни две простопроширени 
речиници ако не му се напишани, беше врвната официелна поддршка на режимот 
сиве овие години, речиси два цели претседателски мандати, циркузант кој 
неразмислувајќи ни секунда се впушта(ше) во секакви, дури и најопасни вербални 
акробации – како оние од вчера - веројатно знаејќи дека неговите зборови и ставови 
некому не му значат ништо, ниту пак можат нешто да променат во оваа сомнабулна 
„држава―. Затоа и велам дека ужива да се претставува (и) како „детенце― на Ќосето, 
иако знае дека неговиот божем цврст и комитски став по сите „национални― 
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прашања е само лакрдија што предизвикува смеа дома и во светот. И токму заради 
тоа и неговово последно обраќање – а сериозно се надевам дека ќе биде последно 
во неговото во суштина очајно одглумено претседателствување – не го сметам за 
сериозно и функционално, туку само како уште еден замав во насоката на  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
автодеструкцијата, само уште еден доказ за неговата незрелост, неспособност и 
недостоинственост. 
  
Зашто, да не заборавиме, колку и да е функцијата на претседател на државата кај 
нас на рамништето на „англиска кралица― - што ќе рече нефункционална, парадна и 
„свечарска― – за еден сериозен политичар, човек, интелектуалец, таа функција 
можеше да биде пресудна ако не за стопирањето на фашизоидната хистерија тогаш 
барем за нејзиното ставање под јавен сомнеж! Барем толку можеше во овој миг, а и 
порано, да направи еден вистински претседател на македонската држава, па нека 
се вика и Хорхе. И толку ќе беше дури и доволно во даденава ситуација во земјава  
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изминативе години: еден искрен, човечки сомнеж во насоките на државата, во 
работата на институциите, во моралот и чесноста на јавните функционери итн. 
Наместо тоа, тој упорно – и со последниот „говор― - настојува да ја одглуми докрај 
улогата на посвојче на Ќосето, заканувајќи се дека тој нешто нема да дозволи, или 
ќе дозволи, дека од него нештата зависат, па дури и односите и интересите на 
светските сили за овој простор, си го зема правото да говори во нашето име не баре 
сите со него сме береле калинки немајќи попаметна работа во животот итн.  
И овој наш лакрдијаш е уште една тажна фигура на современава македонска 
историја заедно со булументата ќосави деца на кои запнал да им припаѓа, но и уште 
еден показ како функционираат системите од овој тип на овие простори. Тие бараат 
неподелена припадност и послушност, а за возврат не прашуваат за минатото. 
Зашто, инаку, како овој лакрдијаш како сегашно нивно посвојче а некогашна 
„универзитетска― рожба на минатиот (и омразениот им) систем ќе станеше ова што 
стана? Но не само тој туку и редица други во чија што неморалност и сегашна 
безпоговорна припадност на злото се уверивме низ годиниве. Ваквите фашизоидни 
инсталации како да се измислени за простори како овие, за народи како овој. 
Плодноста на оваа почва за култивирање на едноумни режими од секаков тип 
допрва ќе треба да се испитува. Тоа секако зависи од карактерната структура на 
луѓето, од интелигенцијата, од културата и образование ... сето она што во голема 
мера недостасува кај нас. А не дека сме го немале, во одделни периоди. Но тоа се 
чудните историски пресврти, цикличните наезди на некои варвари кои ништат се‘ 
пред себе и потоа мора да се започнува од почеток. Но, велат, а што друго би 
правела историјата, нели?!  
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