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Поддршка за дипломатите

Извршниот одбор на Дипломатскиот клуб – Скопје, во име на своите 
членови, им ја изразува својата поддршка и благодарност на македонските 
дипломати кои во овие тешки моменти на светска здравствена криза, 
професионално и пожртвувано го даваат својот придонес во борбата за 
надминување на последиците од пандемијата. Дипломатите на Република 
Северна Македонија во странство и во МНР со своите напори придонесуваат 
за што поефикасно делување на најистурените борци против корона 
вирусот - медицинскиот персонал, како и на полицијата и армијата на 
нашата држава.
Делувајки во земјите на нивната акредитација и со странските 
претставници во нашата земја, нашите дипломати даваат свој драгоцен 
придонес за заштита на здравјето и животите на граѓаните и за 
стабилизација на здравстениот систем на нашата држава во услови кога и 
нивното здравје и здравјето на нивните семејства се во сериозна опасност.
Како дипломатија на мала земја, со ограничени материјални и човечки 
ресурси за покривање на сите возможни состојби, го поздравуваме досегашен 
труд и постигнатите успеси на македонските дипломати за информирање 
и репатријација на над 3000 македонски граѓани низ светот и координација 
на странската помош. Тоа е доказ за нивната висока професионалност и за 
нивниот искрен патриотизам.
Драги колеги, свесни за тешкотиите со кои се соочувате, уверени сме дека 
достојно ја извршувате својата државничка функција во исклучителни 
услови на пандемија и на нашиот празник - денот кога пред 51 година е 
основан првиот државен орган за надворешни работи во Македонија. 
Нека ни е честит Денот на македонската дипломатија 29 април!

Скопје 28 април 2020

    Извршен одбор на Дипломатски клуб – Скопје
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Почитувани читатели,

Редакцијата на „Дипломатскиот летопис“ и издавачот 
Дипломатскиот Клуб – Скопје и во услови на пандемија   успеаја  да  
мотивираат  повеќемина наши познати и афирмирани   автори и 
соработници  да подготват и приложат   свои анализи, коментари 
и прилози за актуелните состојби во македонската  дипломатија, 
меѓунардоните односи и меѓународното право, како и да пренесат свои 
искуства од процесот на  развојот на нашата дипломатија воопшто.  
Тоа истовремено претставува и потврда на македонската државност 
и определување на нејзините национални приоритети. За покажаното 
разбирање  срдечно им благодариме. 
Токму во екот на најголема задравствена криза, која ги зафати светот 
и нашата земја, Република Северна Македонија стана полноправна 
членка на НАТО и доби „отворени врати“ за почеток на преговори 
со Европската унија за прием и полноправно членство, стратешки 
важни  историски достигнувања на граѓаните на земјата – патоказ за 
просперитетна и безбедна иднина на новите поколонија. Неодминливо 
беше, во овој наш 9-ти број на „Дипломатскиот летопис“ да не се 
осврнеме  врз тие успеси на македонската држава и дипломатија.
Излегувањето на овој број на „Летописот“ во такви сложени и тешки 
општествени и социјални околности за жал, место во почетокот на 
мај, еве се случува  летово на 2020 година. Затоа ги молиме читателите 
и авторите на застапените текстови за разбирање и за извинување за 
доцнењето,  предизвикано од настанатите околности и отежнатите 
можности за непречено и слободно комуницирање. 
Со искрена надеж во поспокојна и пополдна идна соработка и за 
нови продуктивни  средби, срдечни поздрави од Редакцијата на 
„Дипломатски летопис“
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	 Од	 средината	 на	 минатиот	 век,	 врз	 основа	 на	
историските	 решенија	 на	 Првото	 заседание	 на	 АСНОМ	
(2.8.1944	 година)	 и	 учеството	 на	 македонскиот	 народ	
во	 оружената	 борба	 и	 победата	 против	 фашизмот	 во	
Втората	 светска	 војна	 (1941-1945	 година),	 се	 создаваше	
и	 се	 формираше	 целокупната	 македонска	 државност.	
Паралелно	 со	 тоа	 се	 градеше	 и	 реализираше	 и	
македонската	 надворешна	 политика	 и	 се	 градеа	
македонските	меѓународни	односи;	најнапред	во	рамките	
на	 заедничката	 југословенска	 федеративна	 заедница,	
а	 кон	 крајот	 на	 минатиот	 век,	 од	 1991	 година	 наваму,	 и	
самостојно	и	независно	во	сопствената	суверена	држава	

Република	Македонија.	
	 На	 тој	 свој	 историски	 развоен	 пат,	 македонската	 надворешна	 политика	 и	
македонската	дипломатија	се	соочуваа	со	голем	број	објективни	пречки,	проблеми	и	
предизвици,	бидејќи	требаше	да	се	решаваат	низа	наследени,	но	и	редица	рециклирани	
или	новопројавени	проблеми,	кои	покрај	другото	директно	задираа	во	негирањето	на	
македонскиот	национален	идентитет,	оспорувањето	на	територијалниот	интегритет	
на	земјата,	непризнавањето	на	современиот		македонски	литературен	јазик	и	друго.	
Сето	 тоа	објективно	придонесуваше	 за	 забавување	на	процесот	на	меѓунородното	
признавање	на	македонската	државност	и	воспоставувањето	дипломатски	односи	со	
извесен	број	соседни	и	европски	земји	под	легитимното	уставно	име	на	земјата,	кое	
беше	неправедно	негирано	и	оспорувано.	
	 За	 надминувањето	 на	 овие,	 во	 основа	 ирационални	 и	 главно	 политички	
мотивирани	 пречки,	 не	 помогна	 ниту	 пресудата	 од	 декември	 2011	 година	 на	
Меѓународниот	суд		за	правдата	во	Хаг	во	полза	на	Македонија.	Долго	за	македонската	
држава	и	особено	за	македонската	дипломатија,	овие	прашања	претставуваа	реална	
пречка	 за	 воспоставување	 клима	 на	 доверба	 и	 градење	 нормални	 и	 пријателски	
добрососедски	 односи	 и	 соработка	 со	 некои	 земји	 	 и	 држави	 од	 непосредното	
соседство.
	 Тоа	 во	 	 голема	 мера	 влијаеше	 	 и	 негативно	 се	 одрази	 и	 врз	 ефикасното	
реализирање	 на	 веќе	 декларираните	 стратешки	 цели	 и	 задачи	 на	 современата	
македонска	 надворешна	 политика,	 чиј	 приоритет	 беа	 и	 останаа	 евроатлантските	
интеграции	 и	 влегувањето	 на	 земјата	 во	 НАТО	 алијансата	 и	 зачленувањето	 во	
Европската	 Унија.	 Повеќе	 од	 20	 години	 младата	 македонска	 дипломатија	 беше	
исправена	и	ги	совладуваше	токму	овие	меѓународни	предизвици.

Остварени стратешки цели

ОСТВАРЕНИ ИСТОРИСКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ НА 
МАКЕДОНСКАTA НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА

Драган ЈАЊАТОВ
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	 Од	 друга	 страна,	 остварувањето	 на	 надворешно-политичките	 приоритети	
беше	и	под	силно	влијание	на	длабоката	внатрешно-	политичка	и	економска	криза,	
којашто	резултираше	со	партизација	на	државните	институции	и	целосен	застој	на	
демократизацијата	на	македонското	општество.	
	 Настојувањата	 за	 градење	 „нов“	 национален	 идентитет	 драматично	
го	 намалија	 кругот	 на	 меѓународните	 поддржувачи	 на	 Република	 Македонија.	
Домашните	слабости,	пред	сè	со	неостварување	на	акциските	планови	договорени	со	
ЕУ,	потоа	дополнително	поставениот	предуслов	за	пристапување	кон	НАТО,	наспроти	
пресудата	на	Меѓународниот	 суд	на	правдата,	 станаа	реална	пречка	и	доведоа	до	
повеќегодишен	 застој	 во	 натамошното	 меѓународно	 етаблирање	 на	 земјата.	 Сето	
тоа	најде	одраз	и	во	неуспешното	и	несообразно	дејствување	во	одреден	период	на	
македонските	 надворешно-	политички	 институции,	 што	 на	 земјата	 и	 на	 нејзиниот	
меѓународен	политички	углед	им	нанесе	голема	политичка	штета.
		 Промената	 на	 власта	 и	 решеноста	 на	 новата	 владејачка	 коалиција	 за	
спроведување	сеопфатни	реформи	во	македонскиот	општествено-	политички	живот,	
како	почеток	на	еден	нов	процес	за	излез	од	кризата	и	за	демократизација	на	земјата,	
беше	поволна	можност	и	на	планот	на	надворешната	политика	и	во	меѓународните	
односи	 да	 се	 спроведат	 потребните	 промени	 за	 нејзина	 операционализација	 и	
осовременување.	Нив	како	приоритетни	задачи	си	ги	поставија	Владата	и	надлежното	
ресорно	министерство,	 а	 беа	 направени	и	 првите	 конкретни	 чекори	 во	 насока	 на	
нивна	итна	реализација,	со	акциски	план	и	објективно	многу	куси	рокови.	По	подолг	
застој	и	назадување	во	реализацијата	на	политиката	за	исполнување	на	условите	за	
добивање	датум	за	отпочнување	преговори	за	прием	на	земјата	во	членство	на	ЕУ	
и	 НАТО,	 пробивот	 на	 овој	 план	 стана	 македонски	 меѓународен	 приоритет.	 Преку	
програмската	 реализацијата	 на	 Агендата	 3	-6-	9	 на	 Владата	 и	 здобиената	 сестрана	
меѓународна	поддршка,	е	обновен	и	значајно	интензивиран	преговарачкиот	процес	
за	надминување	на	проблемите	и	недоразбирањата	со	соседна	Грција	за	решавање	
на		прашањето	за	името	на	земјата.	На	тој	план	и	македонската,	но	и	грчката	страна,	
со	 зачестените	 дипломатски	 контакти	 на	 највисоко	 политичко	 и	 државно	 ниво,	
со	 претходно	 градење	 взаемна	 доверба	 и	 демонстрираната	 волја	 за	 заеднички	
компромис,	потврдија	дека	такво	решение	поддржано	и	од	меѓународната	заедница	
е	можно.	
	 На	крајот,	тоа	резултираше	со	прием	на	Република	Северна	Македонија	како	
редовна	30	членка	на	НАТО	алијансата	и	со	долго-очекуваната	одлука	на	Европскиот	
совет	за	отпочнување	на	пристапните	преговори	на	земјата	за	членство	во	ЕУ.	Со	тоа,	
македонските	надворешно-политички	стратешки	предизвици	и	државни	интереси	
ја	 постигнуваат	 својата	 историска	 реализација.	 Потврден	 е	 на	 меѓународен	 план	
влогот	во	изминатите	три	децении	независност,	нашата	истрајност,	способностите	
и	политичката	волја	на	нашите	институции	и,	никако	да	го	пренебрегнеме	елементот	
од	клучно	значење,	постојаната	поддршка	од	граѓаните.
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КОНФЕРЕНЦИЈА 50 ГОДИНИ МАКЕДОНСКА 
ДИПЛОМАТИЈА: ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДИПЛОМАТИЈА - 
ТЕМЕЛ НА УСПЕхОТ НА НАДВОРЕШНАТА ПОЛИТИКА

Преземено од “Македонскиот дипломатски билтен”

	 Во	организација	на	Министерството	за	надворешни	работи	на	Република	
Северна	 Македонија	 и	 Дипломатскиот	 клуб	 –	 Скопје,	 на	 11	 декември	 се	 одржа	
Конференција	„50	години	македонска	дипломатија”.
	 МНР	Никола	Димитров	во	воведното	обраќање	се	осврна	на	50-те	години	
раст	и	развој	на	македонската	дипломатија	и	на	Министерството	за	надворешни	
работи,	 како	 и	 на	 предизвиците	 со	 кои	 се	 соочува	 дипломатската	 служба	 во	
денешно	време,	преку	5-те	„лекции	од	минатото	коишто	можат	да	ни	послужат	како	
патоказ	за	иднината	и	кои	овозможуваат	активно	да	градиме	сегашност,	поучена	од	
историјата,	во	која	ќе	биде	втемелена	светла,	безбедна	и	просперитетна	европска	
иднина	за	нашата	држава	и	за	македонските	граѓани.“
	 „Работата	на	дипломатијата	е	да	гради	мостови,	да	прави	пријателства	и	
да	отвора	врати	и	перспективи.	Треба	да	обезбедиме	видливост,	препознатливост	
и	 да	 продолжиме	 да	 создаваме	 нови	 пријатели	 и	 да	 ги	 одржуваме	 старите	
пријателства.	Не	можеме	да	чекаме	работите	да	се	случуваат	сами	по	себе.	Мора	
сами	да	создадеме	можности	и	да	отвориме	нови	хоризонти	–	 со	подадена	рака,	
со	 самопочит,	 но	 и	 со	 уважување	 на	 другите,	 преку	 зацврстување	 на	 старите	 и	
воспоставување	нови	партнерства	и	решителност	и	одговорност	во	соочување	со	
проблемите.	Практикувањето	политика	на	отворен	пристап,	насочен	кон	решавање	
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на	 проблемите	 и	 отворените	 прашања,	 треба	 да	 остане	 во	 основата	 на	 нашите	
дипломатски	активности“,	истакна	министерот	Димитров.

	 Зборувајќи	 за	 професионалната	 дипломатија	 како	 темел	 на	 успехот	 на	
надворешната	 политика,	 министерот	 Димитров	 истакна:	 „Наша	 должност	 е	
постојано	да	ги	зацврстуваме	и	надградуваме	темелите	врз	кои	ќе	почива	нашата	
дипломатија,	 ориентирана	 кон	 резултати	 во	 нашите	 надворешно	 политички	
приоритети	и	интереси.	Затоа	активно	работиме	кон	изградба	на	професионална,	
одговорна	и	компетентна	дипломатска	 служба.	Ова	е	врвен	државен	интерес	од	
кој	 зависи	 нашата	 долгорочна	 стабилност	 и	 просперитет,	 како	 и	 стабилноста	 и	
просперитетот	на	идните	генерации.“
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	 Министерот	 се	 осврна	 и	 на	 стратешките	 цели,	 како	 и	 на	 визијата	 на	
државата	по	однос	на	регионалните	и	мултилатералните	прашања:	 „Поттикнати	
сме	од	визијата	 за	 соработка,	мирен	и	просперитетен	Балкански	Регион,	регион	
каде	имаме	 само	пријатели	и	 тогаш	кога	имаме	извесни	разлики	по	определени	
прашања,	 интегриран	 во	 соработка,	 мирна	 и	 просперитетна	 евроатлантска	
заедница.	 Водени	 од	 изворните	 европски	 вредности	 и	 нејзиниот	 потенцијал	 за	
квалитативна	 трансформација	 на	 земјите	 членки,	 нивна	 стабилност,	 безбедност	
и	просперитет,	членството	во	Европската	Унија	претставува	врвен	приоритет	на	
нашата	надворешна	политика.	Нашата	крајна	цел	 е	преку	процесот	на	 европско	
пристапување	 да	 создадеме	 предуслови	 за	 зрело	 и	 одговорно	 демократско	
општество,	 по	 урнек	 на	 докажаните	 европски	 демократии.	 Верувам	 во	 нашите	
европски	амбиции	и	потребата	од	брз	европски	пробив.

	 Потребно	 е	 заеднички	 да	 создадеме	 контекст	 од	 кој	 на	 крајот	 сите	 ќе	
излеземе	 како	 победници,	 и	 ние	 како	 држава,	 и	 регионот	 и	 Европската	 Унија.	
Верувам	дека	врз	основа	на	сработеното	дома	и	со	европско	лидерство	наскоро	ќе	
овозможиме	таков	 заеднички	пробив.	Исполнувањето	на	 стратешката	определба	
за	 наше	 членство	 во	 НАТО	 е	 нашата	 нова	 реалност.	 На	 последниот	 Самит	 во	
Лондон,	 како	рамноправна	држава,	 седевме	 за	прв	пат	 рамо	до	рамо	 со	нашите	
трансатлантски	сојузници.	Со	ратификацијата	на	Протоколот	за	членство	од	страна	
на	Шпанија	ќе	се	заокружи	овој	повеќедецениски	стремеж.	
	 Наместо	 историја	 на	 sидови	 и	 огради	 изградени	 од	 недоразбирања	 и	
недоверба,	да	продолжиме	да	се	фокусираме	на	иднината	изградена	врз	темелите	на	
довербата	и	соработката,	на	градење	мостови	и	отворени	перспективи.	Способноста	
и	 мудроста	 на	 нашата	 татковина	 успешно	 да	 ги	 надминува	 предизвиците,	 да	 се	
приклучи	и	да	биде	активен	контрибутор	во	процесите	во	мултилатералниот	свет,	
како	и	капацитет	да	креира	можности	во	синергија	со	националните	приоритети,	
ќе	 биде	 клучната	 одредница	 на	 нашата	 позиција	 на	 меѓународната	 сцена.“	
потенцираше	МНР	Димитров.
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	 На	 конференцијата,	 со	 излагања	 се	 обратија	 и	 претседателот	 на	
Дипломатскиот	 клуб,	 амбасадорот	 	 Виктор	 Габер,	 заменик	 министерот	 за	
надворешни	 работи,	 Андреј	 Жерновски,	 државниот	 секретар	 Зоран	 Попов,	
дипломати	 и	 амбасадори	 во	 Министерството	 за	 надворешни	 работи,	 како	 и	
амбасадорот	 на	 Република	 	 Словенија	 во	 Република	 Северна	Македонија,	Милан	
Јазбец.	
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	 Република	 Северна	 Македонија	 ја	 оствари	
својата	 стратешка	 цел	 -	 полноправно	 членство	
во	 НАТО.	 Со	 членството	 во	 Северноатлантската	
договорна	 организација	 како	 и	 идното	 членство	
во	 Европската	 Унија,	 продолжува	 изградба	 на	
способностите	за	олективна	одбрана,	кооперативна	
безбедност	 и	 управување	 со	 кризи.	 Прашањето	
на	 опстанокот	 и	 безбедноста	 е	 затворена	 тема,	
а	 стабилноста,	 развојот	 и	 иднината	 на	 државата	
остануваат	приоритет.
	 Членството	во	НАТО	е	едно	од	стратешките	
прашања	 за	 кое	 што	 постоеше	 консензус	 помеѓу	
сите	 политички	 субјекти	 во	 државата	 и	 прашање	
за	кое	што	имаше	огромен	процент	поддршка	меѓу	

граѓаните,	 над	 70%	 во	 даден	 момент.	 Патот	 на	 Република	 Северна	 Македонија	
кон	НАТО	траеше	цели	27	години	почнувајќи	со	нашето	учество	во	иницијативата	
Партнерство	за	мир.
	 Целиот	изминат	период	беше	всушност	период	на	прилагодување,	учење,	
усогласување,	заедничко	планирање,	интегрирање,	учество	во	огромен	број	настани	
и	 активности,	 интероперабилност	 и	 компатибилност,	 со	 еден	 збор,	 воведување	
и	 имплементација	 на	 НАТО	 стандарди.	 На	 тој	 пат,	 државата	 имаше	 голем	 број	
предизвици,	одредени	кризни	моменти,	неизвесност	и	несигурност.
	 Што	 се	 однесува	 на	 едно	 од	 главните	 прашања,	 а	 тоа	 е	 безбедноста	 на	
државата,	нашата	земја	ја	смета	сопствената	безбедност	и	безбедноста	на	нејзините	
сојузници	 како	 неделива	 и	 обратно,	 факторите	 кои	 влијаат	 врз	 безбедноста	 на	
сојузниците,	исто	така,	влијаат	и	на	нашата	држава.	Ова	е	всушност	содржината	на	
членот	5	од	НАТО	договорот,	што	претставува	главен	темел	на	сојузот.	Тоа	е	едно	
од	најголемите	придобивки	на	Република	Северна	Македонија	како	полноправна	
членка	 во	 најмоќниот	 воено-политички	 сојуз	 во	 светот.	 Како	 дел	 од	 колективен	
безбедносен	 систем,	 нашата	 земја	 рамноправно	 учествува	 во	 сите	 процеси	 во	
рамките	на	Алијансата.
	 Со	 полноправното	 членство	 на	 Република	 Северна	 Македонија	 како	
нејзина	 30-та	 членка,	 НАТО	 всушност	 го	 зајакнува	 своето	 присаство	 и	 влијание	
во	 Југоисточна	 Европа,	 во	 регионот	 на	 Западен	 Балкан,	 поврзувајќи	 ги	 земјите	

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И НАТО 

Драган  НИКОЛИЌ, државен секретар на Министерството за одбрана 
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од	Коридорот	8	во	правецот	исток-запад,	од	 Јадранското	до	Црното	море.	Освен	
Република	Србија	и	Босна	и	Херцеговина,	сите	други	држави	во	регионот	се	веќе	
членки	на	НАТО,	што	од	воено-политички	аспект	значи	зајакнување	на	системот	на	
колективна	одбрана	и	кооперативна	безбедност.	Тука,	се	разбира,	спаѓа	и	Косово,	
кое	и	ако	формално-правно	не	е	членка	на	НАТО,	неговите	аспирации	за	членство	
во	Алијансата	се	неспорни.
	 Со	решавање	на	повеќегодишното	отворено	прашање	и	проблемот	околу	
името	преку	Преспанскиот	договор,	се	отвори	ново	поглавје	во	односите	со	нашиот	
јужен	сосед,	Република	Грција,	и	на	билатерален	план,	но	сега	и	како	сојузници	во	
НАТО.	Преку	првиот	конкретен	проект,	обезбедување	на	воздушниот	простор	над	
нашата	земја,	се	исполнува	еден	од	главните	постулати	во	НАТО,	„smart	defense“	–	
паметна	одбрана,	а	од	друга	страна	се	зајакнува	јужното	крило	на	Алијансата.
	 Со	потпишување	на	билатералниот	договор	со	Република	Бугарија,	нашата	
држава	 ги	 затвори	 сите	 отворени	 прашања	 со	 соседите,	 што	 покрај	 јакнењето	
на	 билатералната	 соработка,	 претставува	 и	 предуслов	 за	 развој	 на	 регионот	
и	 соработка	 во	 регионален	 контекст.	 Тука	 ќе	 наведам	 неколку	 регионални	
иницијативи	 како	што	 се	 одбранбена	 соработка	 во	 А5	 формат	 -	 РС	Македонија,	
Црна	Гора,	Хрватска,	Албанија	и	Босна	и	Херцеговина,	SEEBRIG	–	Мултинационална	
бригада	составена	од	припадниците	на	Армиите	на	земјите	од	Југоисточна	Европа,	
SEDM	–	Иницијатива	на	министрите	за	одбрана	на	земјите	од	Југоисточна	Европа,	
RACVIAC	 –	 Регионалниот	 центар	 за	 безбедносна	 соработка	 и	 верификација	 на	
вооружувањето,	SEESIM	-	Симулациски	вежбовни	активности	на	цивилно-воените	
структури	од	земјите	од	Југоисточна	Европа	и	други.		
	 Што	 се	 однесува	 до	 актуелните	 безбедносни	 прашања,	 во	 нашето	
секојдневие	 се	 соочуваме	 со	 најкомплексни	 безбедносни	 предизвици	 и	 закани	 -	
глобален	 тероризам,	 хибридни	и	 кибернетски	 закани-сајбер	 криминал,	 бегалски	
кризи,	 климатски	 промени,	 недостаток	 на	 храна,	 лажни	 вести	 и	 медиумски	
манипулации,	пандемии	од	заразни	болести	и	други	безбедносни	предизвици	кои	
имаат	големо	влијание	на	геополитиката	во	регионот.
Како	 најмлада	 земја	 членка	 на	 НАТО,	 свесни	 сме	 за	 ранливоста	 во	 контекст	 на	
специфичните	 хибридни	 закани	 како	 форма	 на	 влијание	 и	 дејствија	 против	
нашето	членство	 во	НАТО.	 Затоа,	 заедно	 со	нашите	 сојузници	веќе	работиме	на	
спроведување	политики	и	активности	за	справување	со	овој	вид	закани.
Од	аспект	на	одбраната	и	безбедноста,	Република	Северна	Македонија,	како	НАТО	
членка,	посветено	работи	на	модернизација	и	опремување	на	вооружените	сили,	
стабилно	финансирање	 на	 одбранбениот	 сектор	 и	 контрибуција	 во	 заедничките	
активности	со	сојузниците.
	 Со	членството	во	НАТО,	се	создаваат	реални	услови	за	економски	раст	и	
развој	 на	 државата,	 развој	 на	 демократијата,	 слободни	 медиуми	 и	 владеење	 на	
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правото.	Фактите	го	говорат	следното:	Членството	во	НАТО	на	Република	Бугарија	
и	донесе	пораст	на	БДП	од	2.8%	на	6.7%	просечно.	Невработеноста	во	земјите	од	
Европа	кои	пристапија	во	НАТО	во	2004.година	–	Естонија,	Летонија,	Литванија,	
Словенија,	Словачка,	Бугарија	и	Романија,	падна	од	11.4%	на	6.3%	просечно.	Сите	
овие	 елементи	 беа	 резултат	 на	 зголемување	 на	 странските	 инвестиции	 кои	 се	
очекуваат	и	во	нашата	земја,	а	следствено	на	тоа	и	на	зголемување	на	животниот	
стандард	на	граѓаните	како	резултат	на	зголемување	на	номиналниот	БДП	по	глава	
на	жител.
	 Што	се	однесува	до	другите	придобивки	и	очекувања	од	нашето	членство	
во	НАТО,	покрај	 зголемување	на	директните	странски	инвестиции	во	земјата,	се	
овозможува	раст	на	економијата	преку	рамноправно	учество	на	бизнис	секторот	од	
нашата	држава	на	пазарите	во	другите	земји	членки	на	Алијансата.	Тука	треба	да	
се	напомене	улогата	и	значајот	на	НАТО	Програмата	за	инвестиции	во	безбедноста	
–	NSIP	–	NATO	Security	Investment	Program.
	 НАТО	во	своите	земји-членки	го	развива	и	општеството	во	целина	преку	
конкретни	програми	и	проекти	во	делот	на	цивилно-воена	соработка,	во	делот	на	
образованието,	културата,	здравството	и	соработка	со	невладиниот	сектор.
	 Во	овој	момент	мора	да	го	напоменам	и	она	што	му	се	случува	на	човештвото	
во	светот,	на	целата	земјина	топка.	Се	соочуваме	со	пандемија	од	заразна	болест	
-	 коронавирус	 COVID-19,	 од	 која	 што	 досега	 починаа	 над	 двеста	 илјади	 луѓе	 од	
многу	земји	од	сите	континенти,	а	се	заразени	неколку	милиони	ширум	светот.	И	
нашата	земја	се	соочува	со	овој	предизвик.	НАТО	им	помага	на	своите	членки	и	во	
справување	со	оваа	пандемија.	
	 Република	 Северна	 Македонија	 веднаш	 испрати	 официјално	 барање	 за	
помош	 преку	 НАТО	 Центарот	 за	 одговор	 на	 непогоди	 –	 NATO	 Disaster	 Response	
Center.	 Првите	 одговори	 со	 конкретна	 медицинска	 помош	 стасаа	 од	 повеќе	
сојузници.	Помош	во	донации	од	заштитна	медицинска	опрема	испратија	Германија,	
Обединетото	 Кралство	 Велика	 Британија,	 САД,	 Словенија,	 Бугарија,	 Чешката	
Република,	Турција,	Унгарија.	Во	тек	е	испорака	на	опрема	од	Кралството	Норвешка	
и	 Холандија,	 а	 треба	 да	 ја	 наведеме	 конкретната	 помош	 и	 од	 Европската	 Унија,	
Народна	Република	Кина,	Швајцарија	 како	и	 од	 други	меѓународни	институции,	
фондови	и	агенции.
	 Соочени	со	овие	предизвици	-	пандемии	од	заразни	болести	како	што	е	оваа	
со	коронавирусот,	НАТО	планира	и	основање	на	Фонд	за	справување	со	вакви	кризи.	
Овие	средства	би	се	реализирале	преку	постоечката	НАТО	Агенција	за	снабдување	
и	набавки	–	NSPA	-	NATO	Supply	Procurement	Agency.
	 Република	Северна	Македонија	веќе	го	чекори	својот	пат	како	земја	членка	
на	НАТО.	Првата	стратешка	цел	на	државата	е	реализирана
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 За	 време	 на	 полициски	 час	 одлучив	 сам	 да	 си	
направам	 мала	 прослава	 како	 мевлем	 за	 душа.	 Иако	
самоизолиран,	 клаустрофобичен	 на	 затворен	 простор,	
загрижен,	а	богами	и	исплашен	од	несреќата	што	го	снајде	
светот	 и	 нашата	 татковина.	 Од	 страшната	 пандемија	 и	
закана	 по	 животот	 на	 нашите	 најблиски:	 деца,	 внуци,	
пријатели,	комшии	и	на	сите	граѓани.	Си	доделив	тајмаут,	
од	„напорното”	седење	во	пижами,	зјапањето	по	портали	
и	 сурфање	 по	 историјата	 на	 планетата	 и	 по	 сеќавањата	
во	 мојата	 глава.	 Го	 изгаснав	 телевизорот,	 ги	 исклучив	
компјутерот	и	мобилниот,	си	реков	да	 ја	прославам	оваа	

радосна	 вест:	 Северна	 Македонија	 го	 започнува	 најинтензивниот	 и	 најтешкиот	
ангажман	во	нашата	долга	децениска	мачна	и	проблематична	врска	со	ЕУ,	конечно	
со	голема	извесност	за	среќен	крај,	кој	веќе	имам	шанса	и	да	го	доживеам.			
	 Си	велам	дали	човек	може	сам	нешто	да	прославува	и	да	се	радува	во	вакви	
моменти	на	сеопшта	загриженост	и	страв?	Па,	ни	по	риба,	моето	омилено	хоби,	не	се	
оди	сам,	а	не	да	се	шенлучи	во	време	на	зараза,	кога	секој	час	се	објавуваат	вести	за	
новозаболени	и	починати,	за	економски	колапс	на	државата,	за	нов	бран	на	беда	и	
мизерија.

По македонските беспаќа до ЕУ
	 Сепак,	 почитувани	 мои,	 си	 наточив	 една	 чаша	 вино	 да	 си	 наздравам	 сам	
на	 себе	 за	 изминатите	 33	 години,	 од	 45	 -те	 поминати	 во	 новинарството-	 главно	
потрошени	по	трнливите	македонски	беспаќа.	Како	да	се	стаса	до	Европа	и	да	се	
стане	членка	на	ЕУ,	да	почне	европеизацијата	на	Северна	Македонија	за	која	треба	
стотина	години	повеќе	отколку	за		самото	членство,	тежок	и	долг	процес	за	да	стане	
од	Балканец	Европеец.
	 Да,	 да,	 си	 наздравив,	 испив	 неколку	 голтки	 од	 виното	 и	 низ	 главата	 како	
на	филмска	лента	за	миг	ми	поминаа	повеќе	од	три	децении.	Толку	траеше	мојата	
прослава,	брзо	се	вратив	во	реалноста	да	слушнам	дека	има	уште	заболени,	со	ужасна	
прогноза	 дека	 ќе	 стасаме	 до	 2.000	 заболени	 од	 коронавирусот.	 Прелетав	 преку	
вестите	кои	однапред	ги	знам	во	зависност	од	тоа	на	кој	ТВ	канал	сум	и	на	кој	портал	
и	кој	тоа	фрла	палаври,	чифтиња	и	бензин	на	оган	на	ФБ.
	 Го	ислушав	внимателно,	како	и	секој	ден,	доктор	Венко	Филипче,	неговиот	
конзилијарен	извештај	и	неговите	илјада	пати	повторени	апели	како	да	 се	 зачува	

МАЛА ПРОСЛАВА ЗА СВОЈА ДУША 
Си доделив тајмаут од „напорното“ седење во самоизолација, за да ја 

прославам оваа радосна вест. Конечно приказната со ЕУ добива голема 
извесност за среќен крај, кој имам шанса и да го доживеам

ерол рИзAОВ Гостин
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здравјето	на	граѓаните.	Човекот	ме	смирува	и	кога	кажува	лоши	вести.	Има	нешто	во	
неговиот	сугестивен	настап,	одмереност,	загриженост	и	преданост	на	професијата.	
Го	слушнав	и	Зоран	Заев,	според	фактите	и	здравиот	разум,	најзаслужниот	човек	
кој	храбро	ги	урна	блокадите	кон	Европа	и	НАТО.	Го	проголтав	како	жешка	кнедла	
и	неговото	стравување	за	 здравјето	на	државата	и	 за	болката	на	 стопанството	и	
на	целата	економија.	Беше	многу	застрашувачки	и	загрижувачки.	Не	сум	го	видел	
ваков.	Сега	и	Заев	оди	по	тенок	мраз,	и	се	надевам	дека	вирусот	нема	да	го	спречи	
да	 ја	 донесе	Македонија	 до	 точка	 од	 која	 нема	 враќање	 од	 европскиот	 пат.	 Таа	
опасност	уште	постои	ако	дојдат	да	управуваат	со	државата	тие	што	не	знаат	што	е	
компромис	и	толеранција.
	 Се	разбира,	 	го	слушнав	и	Христијан	Мицкоски	како	плаче,	божем	е	дете,	
оти	не	го	играат	децата	бидејќи	толку	убаво	се	сокриле	во	антиката	пред	Христа	
тој	и	неговите	другарчиња	во	играта	криенка		што	ги	снемало	и	никој	не	можеше	
да	 ги	 најде	 на	 европскиот	пат	цели	 15	 години.	Но,	 затоа	 беа	многу	 присутни	 во	
изградбата	на	потемкинови	села	и	нов	антички	идентитет,	на	зданија	за	џабалак	
купени	плацеви.

Кај Франсоа Митеран со Анте Марковиќ
	 И	еве	одлучив	со	вас	кои	ме	читате	редовно,	да	ја	споделам	кратката	радост	
и	да	ви	го	раскажам	филмот	што	ми	помина	низ	глава	по	долгоочекуваната	вест	
дека	 Северна	 Македонија	 ги	 почнува	 преговорите	 со	 ЕУ	 во	 најблиска	 иднина.	
Прво	што	ми	дојде	на	ум	е	мигот	кога	со	познатиот	новинар	на	Политика	Дарко	
Рибникар,	внук	на	основачите	на	некогаш	најугледниот	и	највлијателен	весник	на	
балканските	простори,	подоцна	и	самиот	главен	и	одговорен	уредник	на	Политика,	
и	 уште	 неколку	 десетици	 новинари	 чекавме	 во	 дворот	 на	 Елисејската	 палата,	
премиерот	на	Југославија	Анте	Марковиќ	да	излезе	од	кабинетот	на	претседателот	
Франсоа	Митеран.	Бевме	нестрпливи	да	ја	слушнеме	добрата	вест	дека	Југославија	
е	спасена	од	распаѓање.
	 Дарко,	 во	 тоа	 време	 дописник	 од	 Париз,	 беше	 добро	 информиран	 за	
тамошните	 прилики,	 ми	 шепна:	 Ако	 излезе	 Митеран	 на	 вратата	 да	 го	 испрати	
Марковиќ,	што	не	го	практикува	за	премиери,	тоа	значи	дека	го	примил	во	својство	
на	претседател	и	дека	Југославија	е	спасена.	Кога	излегоа	двајцата	и	кога	Митеран	
го	 гушна	 југословенскиот	 премиер	 отрчавме	 со	 Рибникар	 да	 ја	 пратиме	 први	
веста	која	не	само	што	ја	спасуваше	Југославија,	туку	беа	обезбедени	преку	десет	
милијарди	долари	за	брзи	подготовки	и	експресно	членство	во	ЕУ,	се	подразбира	
и	во	НАТО.	Катастрофалниот	резултат	го	знаете,	хегемонизмот,	национализмот	и	
отпорите	беа	посилни.	Југославија	како	потрошен	историски	модел	се	распадна	со	
најголемо	крвопролевање	по	Втората	светска	војна	на	европско	тло.

Киро Глигоров- татко на нацијата
	 Втората	мисла	и	редица	слики	што	ми	дојдоа	пред	очи	беше	за	еден	настан	
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уште	пред	прогласувањето	на	независноста	на	Македонија.	Работев	долго	интервју	
во	 13	 продолженија	 за	 „Нова	 Македонија“	 со	 пензионираниот	 југословенски	 и	
македонски	политичар	Киро	Глигоров.	Неговиот	цврст	став	беше	дека	иднината	
на	Македонија	е	во	членството	на	НАТО	и	ЕУ.	Тој	тоа	извонредно	го	образложи	со	
географски,	политички,	екомомски	и	културни	припадности	кон	Европа.	

Мемориски пластелин: Зошто заборав за Киро Глигоров?
	 Пензионерот	Глигоров	за	наша	голема	среќа	стана	првиот	претседател	на	
Македонија,	стариот	лисец	ја	спаси	земјата	од	распаѓање	и	крвопролевање,	ја	внесе	
како	 членка	 на	 ОН.	 Од	 ничија	 земја	 станавме	 призната	 држава.	 Претседателот	
Глигоров	влезе	на	голема	врата	во	историјата	како	татко	на	нацијата	со	реченицата:	
земето	го	целото	тоа	железо	кое	не	вреди	ни	колку	еден	човечки	живот	и	го	склучи	
договорот	 со	 ЈНА	 за	 мирно	 повлекување	 од	 Македонија	 на	 нервозната	 војска	 и	

големи	 контингенти	 оружје	 и	
опрема,	 во	 време	 кога	 на	 сите	
боишта	 во	 Југославија	 гинеа	
илјадници	луѓе.
 
Киро Глигоров и Ерол Ризаов
	 Ќе	помине	уште	некое	време	
додека	 суетните	 политички	
противници	 на	 Глигоров	 и	 од	
лево	 и	 од	 десно	 ја	 признаат	
неговата	 големина	 и	 додека	
непристрасните	 историчари	

правилно	не	го	одредат	неговото	место	во	историјата.
	 Уште	 ми	 одекнува	 специфичниот	 и	 помалку	 зарипнат	 глас	 од	 бината	 на	
Генералното	Собрание	на	ОН	кога	за	прв	пат	на	македонски	јазик	одржа	историски	
говор	 за	 остварените	 и	 неостварени	 идеали	 на	 македонскиот	 народ.	 Седев	
пресреќен	и	 горд	 во	 галеријата	на	 Генералното	Собрание	на	ОН	 слушајќи	 го,	 со	
песок	во	очите,	аплаузот	за	нашиот	претседател.
	 Сега	 пак	 ми	 дојде	 пред	 очи	 сликата	 на	 Мерцедесот	 и	 црвениот	 чаршав	
преку	телото	на	неговиот	возач		по	експлозијата	која	требаше	да	ја	дестабилизира	
Македонија.	Бев	на	самото	место	кај	хотел	Бристол	само	пет	минути	по	атентатот.	
Кога	 оздраве	и	 ја	презеде	 својата	работа	на	 вчудоневидување	на	 светот,	имавме	
повеќепати	разговори.	Го	прашав	неколку	пати	дали	се	сомнева	на	некој,	убеден	
и	ден-	денес	дека	тој	има	одредени	сознанија.	Неговиот	одговор	беше:	тоа	ќе	се	
дознае	кога	таа	вест	нема	да	ја	дестабилизира	Македонија.	Ако	малку	размислите	
тоа	кажува	многу.	Кога	Македонија	ќе	стане	членка	на	ЕУ	ќе	се	дознае	и	кој	стои	зад	
атентатот,	ако	тоа	биде	периодот	на	стабилност	како	што	прогнозира	претседателот	
Глигоров.
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Со Никола Груевски за името
	 Некаде	во	2008	година	на	мое	големо	изненадување	ме	повика	на	разговор	
премиерот	 Никола	 Груевски.	 Бев	 вчудоневиден	 бидејќи	 јавно	 го	 жигосуваше	
“Утрински	 Весник”	 како	 непријателски	 поради	 нашите	 текстови	 	 за	 владините	
политики.	 Бевме	 прогласени	 за	 предавници	 и	 странски	 платеници	 од	 неговите	
медиуми.	Не	поднесуваше	никаква	критика,	а	Утрински	Весник	не	смееше	никој	
во	јавните	служби	и	компании	да	го	чита	ни	на	онлајн	изданијата.	Изненадувањето	
беше	 уште	 поголемо	 кога	 почна	 разговорот.	 По	 неколкуте	 куртоазни	 реченици,	
Груевски	директно	ме	праша:	Што	мислиш	за	името	Република	Македонија	–	Скопје.	
Одговорив	на	ист	начин:	Веднаш	прифатете	го.	Грците	ќе	го	одбијат,	вие	ќе	ја	добиете	
поддршката	 од	 меѓународната	 заедница,	 што	 ќе	 води	 кон	 компромис.	 Груевски	
беше	категоричен.	Рече:	нема	да	одбијат,	ќе	прифатат,	ѝ	ветиле	на	канцеларката	
Ангела	Меркел.	Реков,	тоа	би	било	добро,	ама	ја	лажат.	Не,	не	ќе	прифатат,	тогаш	
што	правиме	со	ова	име,	рече	Груевски	загрижено.	Груевски	не	беше	подготвен	за	
ова	име	во	тој	период.	Не	помина	долго	време,	во	2008	година	Грција	не	го	прифати	
ова	име	иако	и	претседателот	Бранко	Црвенковски	и	премиерот	Никола	Груевски	и	
претседателот	на	САД	Џорџ	Буш	се	усогласија	непосредно	пред	конференцијата	на	
НАТО	во	Букурешт	кога	беше	најизгледна	шансата	Македонија	да	стане	членка	на	
НАТО	со	името	Република	Македонија	–	Скопје,	а	потоа	да	се	отвори	патот	за		брзо	
членство	во	ЕУ.	Знаете	како	тоа	заврши	со	дебакл	и	со	грчки	шамар	на	Буш	и	на	
Америка	и	на	НАТО.	Некои	велат	однапред	договорен	меч.	Јас	не	верувам	во	тоа.

Борис Трајковски кај Јоханес Рау
	 Помислив	и	на	претседателот	Борис	Трајковски	и	на	нашата	случајна	средба	
во	хотел	„Адлон“	во	Берлин	во	ноември	2003	година.	Беше	во	официјална	посета	
на	Германија.	Имаше	закажани	средби	со	претседателот	Јоханес	Рау,	со	канцеларот	
Герхард	Шредер,	со	министерот	за	надворешни	работи	Јошка	Фишер...	Трајковски	
беше	голем	оптимист,	повеќе	почитуван	надвор,	во	светот	на	големата	политика,	
отколку	дома.	Имав	среќа	да	го	добијам	првото	интервју	за	македонски	медиум,	за	
„Утрински	весник“,	на	еден	германски	канцелар.
	 Борис	 Трајковски	 рече	 дека	 се	 радува	 што	 сум	 дошол	 да	 известувам	 за	
неговата	посета,	па	премолчев	дека	доаѓам	за	друго	и	дека	имам	закажано	интервју	
со	 канцеларот.	 Трајковски	 беше	 убеден	 дека	 многу	 бргу	 ќе	 станеме	 членка	 на	
НАТО	и	на	ЕУ.	Веруваше	дека	тој	ќе	 ја	заврши	таа	работа.	За	него	сите	врати	кај	
светските	лидери	беа	отворени.	Го	загуби	животот	во	авионска	несреќа	заедно	со	
целиот	свој	тим.	Македонија	го	засака	Трајковски	откако	го	изгуби.	По	него,	како	и	
во	негово	време,	со	државата	управуваа	политичари	кои,	а	го	спомнеш	уставното	
име	со	некоја	додавка,	имаа	уплав.	Никој,	освен	неколку	новинари	и	јавни	личности	
немаа	стискавец	за	храбри	одлуки.	Напротив,	ја	освојуваа	власта	и	владееја	долго	
претставувајќи	се	како	патриоти	кои	не	попуштаат	и	не	прават	компромиси	со	што	
направија	лош	амбиент	дека	 ја	спасуваат	државата.	Лажно	се	претставуваа	како	
херои	кои	го	чуваат	името	на	државата,	идентитетот	и	македонскиот	јазик.
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Герхард Шредер: Сами одлучувате кога ќе влезете во ЕУ
	 Кога	влегов	во	кабинетот	на	канцеларот	Герхард	Шредер,	помалку	збунет	
од	импресијата	 дека	 разговарам	 со	 германски	премиер,	 свесен	дека	 е	 тоа	прв	и	
последен	пат,	па	уште	што	се	вели	при	незапочнато	интервју,	треснав	како	од	пушка:	
„Кога	Македонија	ќе	влезе	во	ЕУ?”	Канцеларот	Шредер	ме	погледна	изненадено,	
но	веднаш	се	насмевна	бидејќи	сфати	дека	не	се	работи	за	непристојност,	туку	за	
трема.	И	еве	го	одговорот	на	Шредер	што	досега	сум	го	објавил	неколку	пати:	„За	
брзината	кога	Македонија	ќе	стане	членка	на	ЕУ	одлучувате	сами“.	По	тој	одговор,	
бев	јас	тој	што	беше	изненаден.	Мора	да	сум	изгледал	вчудовидено,	што	се	вика,	
како	паднат	од	Марс,	одвај	изустив	„се	шегувате“.	„Не“,	рече	канцеларот	Шредер,	
„не	се	шегувам,	штом	ги	завршите	сите	работи	што	ги	налагаат	правилата	на	ЕУ,	
Македонија	 ќе	 биде	 рамноправен	 член	 на	 европското	 семејство.	 Тоа	 се	 тешки	 и	
длабоки	промени,	темелни	реформи	за	кои	треба	многу	работа	и	време.	Кога	ќе	
завршат	успешно	сите	домашни	задачи,	следува	одлуката	што	треба	да	ја	донесат	
сите	земји	членки.	Германија	ќе	ѝ	помогне	на	Македонија	да	се	забрзаат	тие	процеси	
на	интеграција	со	Европа.	

Ризаов со поранешниот германски канцелар 
Герхард Шредер
	 Гледано	од	оваа	дистанца,	точно	17	години	
по	 ова	 интервју	 со	 германскиот	 канцелар	
Шердер,	дури	сега	влегуваме	во	таа	последна	
најтешка	фаза	на	исполнување	на	домашните	
задачи	кои	зависат	најмногу	од	нас	и	најмногу	
се	за	наше	добро.

Улогата на Зоран Заев и Алексис Ципрас 
	 Длабоко	сум	убеден,	како	и	мнозинството	граѓани,	дека	воопшто	не	можеше	
да	дојде	до	преговори	со	ЕУ	и	членство	во	НАТО	ако	по	неодговорните	политичари,	
наречени	„инциденти	на	историјата“	од	времето	на	владеењето	на	Никола	Груевски,	
Константин	 Мицотакис,	 Костас	 Краманлис,	 Јоргос	 Папандреу,	 не	 се	 појавеа	
истовремено	премиерите	во	Македонија	и	во	Грција	Зоран	Заев	и	Алексис	Ципрас.	
И	двајцата	со	своите	соработници	Никола	Димитров	и	Никос	 	Коѕијас,	министри	
за	 надворешни	 работи	 и	 главни	 преговарачи,	 	 со	 својата	 храброст	 и	 саможртви	
успееја	да	го	склучат	Преспанскиот	договор	кој	со	доброосмислените	компромиси	
го	направи	пактот	со	Грција		одржлив.	Ако	не	се	случеше	тоа,	Македонија	ќе	беше	
најголемиот	и	единствен	губитник.
	 Се	 разбира,	 истото	 се	 однесува	 и	 за	 договорот	 за	 добрососедство	 со	
Бугарија,	 за	што	не	е	потребна	помала	храброст	отколку	за	договорот	со	Грција.	
Напротив,	 јасно	е	дека	уште	ќе	има	големи	пречки	од	нашите	комшии	додека	не	
стасаме	до	целта.	За	тие	пречки	да	се	надминат	ќе	треба	дополнителна	мудрост,	
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нови	компромиси	и	 храброст.	Но,	 сега	и	 соседите	 знаат	дека	 ако	нема	отстапки	
подеднакво	 од	 двете	 страни	 договорите	 ќе	 бидат	 неодржливи	 на	 подолг	 рок,	 а	
нетрпеливоста	меѓу	народите	ќе	расте,	што	е	најлошо	решение.
	 За	две	ипол	години	владата	на	Зоран	Заев	успеа	да	ги	заврши	најкрупните	
стратегиски	цели	на	државата	и	на	граѓаните.	Склучени	се	договорите	со	соседите	
Грција	 и	 Бугарија,	 донесени	 се	 уставните	 промени,	Македонија	 стана	 членка	 на	
НАТО	 и	 ги	 почнува	 преговорите	 со	 ЕУ	 за	 полноправно	 членство	 во	 европското	
семејство.	За	тоа	се	потребни	уште	шест,	осум,	десет	или	сто	години	во	зависност	
од	 политичкото	 лидерство,	 критичката	 јавност	 и	 посветеноста	 на	 најважните	
реформи	кои	претстојат.
	 И	гледај	сега,	оние	скриените	под	 јорган	планина	кога	грмеше	и	светкаа	
молњи,	кога	за	тоа	требаше	два	рала	м....а	тие	кои	праќаа	отровни	пораки	до	јавноста	
дека	се	работи	за	предавство,	дека	го	изгубивме	името,	го	изгубивме	идентитетот	
и	јазикот,	дека	не	лажат	и	за	НАТО	и	за	ЕУ,	сега	наеднаш	кога	видоа	дека	ништо	не	
изгубивме,	ни	име,	ни	идентитет,	ни	јазик,	туку	само	добивме	тие	без	срам	и	перде	
ни	ветуваат	дека	ќе	не	внесат	во	Европа	по	брза	пруга.

Наградата како признание за поразот
	 Ми	дојде	на	ум	и	непријатниот	молк	што	настана	кога	се	заблагодарив	за	
наградата	„Жан	Моне“	што	ми	беше	доделена	за	текстови	објавени	во	2013	година.	
Наградата	 ми	 ја	 врачи	 познатиот	 новинар	 Теофил	 Панчиќ	 во	 резиденцијата	 на	
амбасадорот	 на	 ЕУ	 Аиво	 Орав	 пред	 повеќе	 европски	 амбасадори	 и	 новинари.	
Тогаш	реков,	и	останав	жив,	дека	наградата	 ја	прифаќам	како	најголем	пораз	на	
мојата	работа.	Го	образложив	тоа	со	фактот	дека	изминаа	повеќе	од	две	децении,	
пишувајќи	заедно	со	моите	колеги	илјадници	текстови	за	евроатланските	аспирации	
на	 Македонија,	 но	 од	 тоа	 нема	 уште	 ништо.	 Направивме	 амбиент	 во	 земјата,	
огромно	мнозинство	 граѓани	 ја	 видоа	 и	 ја	 препознаа	 таа	 стратегиска	 определба	
за	иднината	на	своите	поколенија,	но	до	Европа	долго	време	не	допре	таа	наша	
цврста	определба,	за	жал	не	допре	многу	и	кај	тие	што	одлучуваа	во	земјата	тогаш,	
и	кои	требаше	да	ги	направат	неопходните	храбри	чекори.	Настана	тишина.	Многу	
непријатна.	 Потоа	 амбасадорите	 на	 мое	 вчудовидување	 ми	 честитаа	 за	 говорот.	
Тоа	се	дипломатите,	едно	е	кога	ги	бранат	интересите	на	државата,	друго	е	кога	го	
кажуваат	своето	лично	мислење.	
	 Ете	тоа	е	мојот	синопсис	за	документарец	на	кратката	современа	историја	
на	Македонија	на	европскиот	пат	која	веќе	потроши	неколку	генерации.	Мигот	во	
историјата	е	животот	на	повеќе	генерации.	Сега	вие	одберете	кои	се	позитивни,	
а	 кои	 негативни	 личности	 кои	 не	 водат	 кон	 иднината	 на	 Федерална,	 Народна,	
Социјалистичка,	 поранешна	 југословенска	 Република	 	 Македонија	 и	 Република	
Северна		Македонија	и	кој	може	да	го	изоди	тој	пат	до	крај,	бос	по	трње.
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	 Мирољубивиот	свет	и	оваа	година,	со	одбележување	
на	75	години	од	крајот	на	Втората	светска	војна	и	победата	
над	 фашизмот	 го	 манифестира	 својот	 антифашистички	
карактер.	 Големата	 цел	 и	 историската	 порака	 –	 да	 не	 се	
повторат	ѕверствата	од	најстрашната	војна	во	дваесеттиот	
век	 -	 стана	 ѕвезда	 водилка	 на	 многубројните	 мировни	
иницијативи	во	светот	кои	им	се	спротивставуваат	на,	 за	
жал,	 и	 денес	 постојните	 девијации,	 претежно	 кај	 дел	 од	
младите,	за	повампирување	на	мрачните	идеи	на	фашизмот	
и	 нацизмот,	 националната	 нетолетеранција,	 омразата	 и	
тероризмот	од	разни	видови.

Антифашистичката идеја е жива во Македонија
	 Македонскиот	 народ	 и	 сите	 граѓани	 на	 Македонија	 уште	 пред	 Втората	
светска	војна,	за	време	на	војната,	но	и	по	неа,	знаеја	да	ја	одберат	правата	страна	
-	припадност	кон	мирољубивите	сили	во	светската	заедница.	Активно	се	приклучија	
кон	антихитлеровската	коалиција,	под	паролата	за	победа	над	фашизмот	како	основа	

на	 сопствената	 национална	 и	 социјална	
слобода.	 На	 олтарот	 на	 таа	 праведна	
војна	се	вградени	и	коските	на	најдобрите	
синови	 на	 земјата.	 Исто	 така,	 сочуван	 е	
и	 споменот	 на	 нивните	 сограѓани	 Евреи	
ликвидирани	од	окупаторот.
	 Во	 тоа	 име	 и	 врз	 таа	 идеолошка	
основа,	одбележувањето	на	75	годишниот	
јубилеј	 од	 победата	 над	 фашизмот	 е	
вклучено	 во	 годишната	 Програма	 што	 ја	
усвои	 Собранието	 на	 Република	 Северна	
Македонија.	 Таа	 програма	 која	 треба	

да	 се	 остварува	 целата	 година	 веќе	 отпочна	 од	 почетокот	 на	 годината	 со	 веќе	
традиционалното	учество	на	највисоки	македонски	претставници	на	меѓународните	
манифестации	по	овој	повод.Така	претседателот	на	Републиката	Стево	Пендаровски		
во	Ерусалим,заедно	со	поголем	број	странски	државници,	присуствуваше	на	форумот	
„Сеќавање	 на	 Холокаустот	 и	 борба	 против	 антисемитизмот“	 при	 што	 положи	
меморијален	 венец	 и	 им	 оддаде	 почит	 на	 повеќе	 од	 7	 илјади	 убиени	 македонски	
Евреи,	како	и	на	сите	жртви	кои	од	1941	до	1945	година	беа	измачувани	и	убиени	во	
нацистичките	логори.	
	 Покрај	 тоа,	 висока	 владина	 делегација	 предводена	 од	 потпретседателот	
на	 Владата	 Мила	 Царовска	 зеде	 учество	 на	 големиот	 	 меѓународен	 собир	 за		

75 ГОДИНИ ОД ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ

Ахил ТУНТеВ Пред големиот јубилеј
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одбележување	 на	 75	 години	 од	 ослободувањето	 на	 преживеаните	 затвореници	 во	
хитлеровските	 концентрациони	 логори,	 по	 традиција	 во	 еден	 од	 најзлогласните		
логори	во	Освјенчим	(Аушвиц),	на	околу	50	км	западно	од	полскиот	град	Краков.	Исто	
така,	најавено	е	присуство	на	делегации	од	највисоко	државно	ниво	на	прославите	
кои	традиционално	и	на	највиското	државно	ниво	се	одржуваат	во	главните	градови	
на	 земјите	 членки	 на	 антифашистичката	 коалиција	 Москва,	 Лондон,	 Париз	 ...	 Во	
јануари	 2005	 година	 на	 оваа	 комеморација	 во	 Аушвиц	 зеде	 учество	 и	 тогашниот	
претседател	на	РМ	Ѓорѓе	Иванов.
	 Пораката	 испратена	 од	 најодговорните	 	 светски	 државници	 од	 овие	
комеморативни	 собири	 до	 најширока	 светска	 јавност,	 а	 особено	 кон	 младите	
генерации,	потсетува	на	латинската	поговорка	дека	историјата	е	учителка	на	животот.	
Имено,	на	27	 јануари,	пред	75	години,	во	1945	година	руските	трупи	го	ослободија	
најголемиот	и	најзлогласниот	нацистички	логор	во	Аушвиц,	во	кој	меѓу	1941	и1945	
година	се	убиени	или	умреле	4	милиони	лица,	најмногу	Евреи,	Роми,	мажи,	жени	и	
деца	од	разни	националности.	Умреле	затруени	во	гасните	комори	од	отровниот	гас	
Циклон	5,	како	и	од	глад	или	студ,	а	потоа	кремирани	или	закопувани	во	заеднички	
јами.

Егзодусот на Евреите од Македонија  
	 Македонија	 веќе	 традиционално	 и	 со	 пиетет	 го	 одбележува	 ѕверството	
врз	 своите	 сограѓани	 Евреи	 организиран	 од	 владите	 на	 фашистичка	 Бугарија	 и	
нацистичка	 Германија,	 со	 цел	 систематска	 елиминација	 на	 еврејското	 население	
од	т.н.	„новоослободени	територии“	од	страна	на	бугарската	власт.	Депортацијата	
на	 Евреите	 од	 Македонија	 претставува	 дел	 од	 депортација	 на	 Евреите	 од	 сите	
„новоослободени	територии“	од	страна	на	Царството	Бугарија.	Имено,	ноќта	на	11	
март	1943	година,	околу	7200	Евреи	од	Скопје,	Битола	и	Штип	или	нешто	повеќе	од	
98%	од	 вкупното	 еврејско	население	 во	Македонија,	 биле	 затворени	во	 скопскиот	
Монопол.	Од	таму	со	товарни	вагони	биле	депортирани	во	концентрациониот	логор	
Треблинка	во	Полска,	од	каде	никој	не	се	врати	жив	дома.	
	 Посебно	 треба	 да	 се	 одбележи	 и	 фактот	 што	 Скопје	 е	 еден	 од	 неколкуте	
градови	во	светот	 (покрај	Ерусалим,	Берлин	и	Вашингтон)	каде	за	трајно	сеќавање	
и	 поттикнување	 на	 антинацистичкиот	 дух	 кај	 генерациите	 е	 изграден	 посебен	

меморијален	 мултимедијален	 Музеј	 на	
холокаустот	 на	 Евреите	 од	 Македонија.	
Музејот	е	свечаное	отворен	во	март	2011	
година	 и	 во	 него	 се	 одржуваат	 бројни	
манифестации	од	меѓународен	карактер.
	 Уште	 пред	 тоа,	 во	 спомен	 на	
депортираните	 македонски	 Евреи,	
македонска	 државна	 делегација	 во	
септември	 2008	 година	 во	 логорот	
Треблинка	 постави	 камен-обележје	 со	
натпис	„Македонија“.
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МАКЕДОНИЈА НА СТРАНАТА 
НА АНТИФАШИСТИЧКАТА КОАЛИЦИЈА

Сеќавање на Ахил Тунтев

	 Во	почетокот	на	 1995	година	тогашниот	полски	претседател	Лех	Валенса	
му	 упати	 покана	 на	 претседателот	 на	 Република	 Македонија	 Киро	 Глигоров	 да	
земе	учество	на	одбележувањето	на	50	-	годишнината	од	крајот	на	Втората	светска	
војна.	Овој	значаен	јубилеј	со	кој	светот	ја	одбележа	годишнината	од	победата	над	
фашизмот	во	Полска	беше	посебно	одбележен	со	меморијалните	свечености	во	еден	
од	најголемите	нацистички		концентрациони	логори	во		Освјенцим.	Претседателот	
Глигоров	со	нескриено	задоволство	ја	прифати	оваа	покана.

 За	оваа	цел	на	27	јануари	1995	година	во	Краков	се	собраа	голем	број	европски	
државници	и	други	истакнати	личности	-	официјални	делегации	од	земјите	членки	
на	 антихитлеровската	 коалиција.	 Со	 посебна	 почит	 и	 внимание	 на	 овој	 траурен	
меморијален	собир	беше	поздравено	и	присуството	на	малкумината	преживеани,	
веќе	 остарени	 логораши,	 не	 само	 од	 логорот	 во	 Аушвиц/Освјенчим,	 туку	 и	 од	
други	нацистички	концлагери.	На	просторот	обиколен	со	знамиња	од	сите	земји		
(меѓу	 кои	и	македонското)	меѓу	напуштените	бараки,	 во	 кои	невините	логораши	
изложени	на	маки	и	тортури	и	смрт	ги	провеле	последните	години	од	својот	живот,	
беа	одржани	пригодни	говори.	Посебен	впечаток	оставија	религиозните	ритуали	
што	 ги	 водеа,	 секој	 на	 својот	 јазик,	 главниот	 рабин,	 полскиот	 кардинал,	 еден	
православен	свештеник	и	еден	исламски	верски	великодостојник.Тоа	беше	одраз	на	
многунационалниот	и	конфесионален	состав	на	жртвите	на	нацистичките	логори	
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од	 кои	 најбројни	 беа	 Евреи,	 Полјаци-неистомисленици	 на	 режимот,	 Роми,	 Руси	
заробеници	од	фронтот	и	др.	Беа	прочитани	и	имињата	на	сите	нацистички	логори	
во	Европа,	 во	кои	во	 текот	на	Втората	 светска	војна	биле	 убиени	шест	милиони	
Евреи.	Меѓу	нив	беше	и	логорот	на	смртта	во	Треблинка	каде	со	нечовечки	начини	

меѓу	 другите	 ги	 оставија	 животите	
и	 сите,	 повеќе	 од	 7.000	 Евреи	 од		
Македонија.
	 Незаборавна	 е	 прошетката	 низ	
оставените	 и	 конзервирани	 бараки	
и	 улички	 на	 овој	 „мал	 мртов	 град“	
кој	 жестоко	 протестира	 против	
повампирувањето	 на	 хитлеровото	
мракобесие.	 Посетителите	 	 можеа	
да	видат	зачувани	реликвии:	облека,	
наочари,	разни	протези,	остатоци	од	

коски	и	коса	и	сл.	–	сето	она	што	им	припаѓало	на		заточените	пред	нивниот	пат	до	
гасните	комори.	Посебно	внимание	привлекуваше	и	разгледувањето	на	музејската	
збирка	на	предмети,	фотографии	и	зачувани	записи	од	страна	на	логорашите.

Сеќавање на мојата прва посета на Аушвиц зимата 1964 год
	 Би	сакал	да	споменам	дека	за	мене	лично	ова	беше	втора	посета	на	логорот.	
Мојата	 прва	 посета	 на	 овој	 паметник	 на	 нацистичкото	 зло	 која	 не	 можам	 да	 ја	
заборавам,	а	коe	истовремено	не	смее	да	се	заборави,	но	и	не	смее	да	се	повтори	
никаде	 во	 светот,	 беше	 уште	 во	 првата	 половина	 на	шеесеттите	 години	 кога	 со	
една	младинска	делегација	при	посетата	на	Полска	домаќините	не	поведоа	да	го	
разгедаме	 логорот	 во	Аушвиц.	 Со	 години	не	можев	 да	 се	 ослободам	 од	 она	што	
го	видовме	таму.	Такво	злодело	невозможно	е	да	се	роди	во	главите	на	нормални	
луѓе.	Ја	видовме	неизбришливата	нечовечност	на	хитлеровските	идеи	и	злоба	кон	
човекот	како	личност	и	кон	одредени	народи.	Ми	се	враќаа	морничавите	слики	и	
експонати.	Се	прашав	колку	ли	луѓе	треба	да	се	убијат	за	да	се	наполни	еден	голем	
стаклен	сандак	со	очила,	 	 со	детски	играчки,	 	 со	вештачки	вилици...	Каква	била	
маката	на		тие	полуголи	и	боси	„костури	од	луѓе“	на	оној	студ!	И	ние	ја	чувствувавме	
тој	ден	дури	и	во	својата	крв	кога	одевме	покрај	преостанатите	бараки	од	огромниот	
логор.	Иако	топло	облечени,	дословно		се	смрзнувавме	-	таа	зима	во	Освјенцим	се	
бележеа	20	степени	под	нулата!

Македонија – учесник во антихитлеровската колиција
	 Студен	беше	и	овој	 јануарски	ден	воЈужна	Полска.	Но	мора	да	се	истакне	
дека	 освртот	 на	 овој	 настан	 од	 македонската	 најнова	 историја	 предизвикува	 и	
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некои	други	перцепци.	Престојот	на	претседателот	Глигоров	во	Полска,	а	и	самата	
можност	да	биде	присутен	на	овој	специфичен	меѓународен	собир	имаше	и	едно	
многу	пошироко	значење.	

„Моето	присуство,	како	официјален	претставник	на	Република	Македонија,	
на	овие	светски	одбележувања	имаше	и	едно	посебно	значење	-	Македонија	
беше	 рамноправно	 третирана	 како	 земја	 од	 анти-фашистичкиот	 блок,	 	 а	
морам	 да	 кажам	 дека	 и	 јас	 самиот,	 како	 еден	 од	 непосредните	 учесници	
во	 анти-фашистичкото	движење,	 доживеав	 	 лична	 сатисфакција	 и	 чест	 да	
учествувам	во	прославата	на	овој	значаен	јубилеј...“	-	Киро	Глигоров

	 Македонија	и	македонскиот	народ,	претставена	преку	 	легитимниот	шеф	
на	 македонската	 независна	 држава,	 овој	 пат,	 педесет	 години	 од	 победата	 над	
фашизмот,	беше	автентично	присутна	во	плејадата	на	земјите	и		народите	членки	
и	активни	учеснички	во	антифашистичкиот	фронт	во	Втората	светска	војна.	 	Тоа	
беше	една	впечатлива	потврда	дека	земјата	која	по	мирен	пат	успеа	да	се	здобие	
со	својата	независност,	уште		многу	години	порано,	миротворноста	ја	имала	како	
карактеристика	на	своето	постоење,	дека	во	други	историски	моменти	исто	така	
се	ставила	на	страната	на	мирот	и	правдата,	против	злото	и	неправдата.	Аргумент	
повеќе	 за	 тоа	 беше	 и	 фактот	 што	 во	 објавениот	 проглас	 по	 овој	 повод,	 што	 го	
потпиша	и	претседателот	Глигоров,	македонскиот	народ	 се	 вброи	во	листата	на	
европските	народи	кои	ја	осудија	војната	и	повикаа	на	мир	на	секаде	во	светот.	
	 Впрочем,	Краков	беше	првата	станица	од	јубилејната	турнеја	на	европските	
и	 светски	 државници,	 која	 во	 мај	 продолжи	 во	 Лондон,	 Париз	 и	 Москва	 -	 каде	
достојно	 се	 одбележуваше	 педесетгодишнината	 од	 победата	 на	 фашизмот.	
Местото	 на	 Македонија	 и	 на	 нејзиниот	 Претседател	 во	 таа	 прослава	 беше	 исто	
така	 достоинствено	 и,	 наспроти	 одделни	 обиди	 и	 манипулации,	 со	 потполно	
рамноправен	третман.

,,За	 мене	 лично,	 верувам	 и	 за	 моите	 соборци,	 беше	 голема	 сатисфакција	
она	 што	 го	 доживеав	 за	 време	 на	 одбележувањето	 на	 50-годишнината	 од	
победата	над	фашизмот,	во	мај	1995	година.	Македонскиот	народ	со	својата	
борба,	уште	еднаш,	по	овој	повод,	доби	големо	меѓународно	признание	како	
активна	членка	на	антифашистичката	коалиција“.	-	Киро	Глигоров

	 Насекаде	беше	забележено	дека		меѓу	земјите		што	го	зголемија	семејството	
на	европските	држави	се	наоѓа	и	малата		балканска	земја	Република	Македонија,	која	
без	оглед	на	нејзината	големина	и	релативно	краток	период	од	нејзиното	формално	
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државно-правно	 конституирање,	 во	 сите	 европски	 престолнини	и	 од	 сите	 други	
учесници	на	прославата		беше	третирана	подеднакво	како	и	сите	други.	Не	остана	
незабележен	и	фактот	дека	Киро	Глигоров	беше	меѓу	малкумината	живи	и	активни	
учесници	 во	 антифашистичкото	 движење	 во	 својата	 земја.	 Престојот	 во	 Краков	
беше	можности	за	непосредни	средби	и	разговори	на	претседаталот	Глигоров	со	
бројни	 	шефови	на	држави,	меѓу	кои	и	 со	претседателот	на	СР	Германија	Роман	
Херцог	(кој	инаку,	како	истакнат	правник	беше	член	на	тнр.	Бадентерова	комисија,	
а	подоцна	ја	посети	Македонија),		
	 Инаку,	оваа	краткотрајна	“пригодна“	посета	на	македонскиот	Претседател	
на	Полска	имаше	свое	значење	и	за	развојот	на	македонско-полските	билатерални	
односи	и	за	пријателството.	Претседателот	Глигоров	имаше	одвоена	едночасовна	
средба	 со	 претседателот	 на	 Полската	 Република	 Лех	 Валенса	 во	 неговата	
резиденција	во	стариот	полски	кралски	град	Краков.	

Скандалозното вмешување од официјална Грција
	 Во	заднината	на	оваа	турнеја	се	појавија	и	некои	обиди	од	грчка	страна:	
:	прво,	на	Македонија,	односно	на	претседателот	Глигоров,	да	им	се	оневозможи	
учеството	 на	 овие	 манифестации,	 а	 второ,	 кога	 тоа	 не	 успеало,	 да	 се	 оспорува	
употребата	 на	 името	 и	 знамето	 на	 Република	 Македонија	 во	 официјалните	
манифестации	поради	познатите	грчки	антимакедонски	мотиви.	Полска,	а	потоа,	во	
мај	и	Велика	Британија,	Франција	и	Руската	Федерација	како	домаќини	на	мајските	
прослави,	се	оглушија	пред	ваквите	од	никого	не	сфатени	тенденции	Македонија	
да	 биде	 единствената	 европска	 земја	 на	 која,	 и	 покрај	 евидентните	 историски	
факти,	нема	да	ѝ	се	даде	виза	да	учествува	во	прославата.	Притоа	треба	посебно	да	
се	истакне	и	едно	посебно	решение	на	организаторите	на	полската	комеморација,	
(решение	 кое,	 според	 некои	 дополнително	 добиени	 информации,	 е	 донесено	
со	 лично	 ангажирање	 на	 претседателот	 Валенса)	 во	 врска	 со	 истакнувањето	 на	
македонското	 знаме.	 Имено,	 Грција	 официјално	 побарала	 од	 полската	 Влада	 во	
протоколот	на	манифестациите	да	се	елиминира	истакнувањето	на	официјалното	
знаме	на	Република	Македонија	-		тнр.	знаме	со	ѕвездата	од	Кутлеш	или	Вергина.	
И,	 што	 се	 случи:	 македонското	 црвено	 знаме	 со	 шеснаесетте	 краци	 гордо	 се	
виореше	на	ветрот,	заедно	со	знамињата	на	другите	европски	земји,	во	свечениот	
мир	 над	 заедничката	 могила	 на	 жртвите	 од	 гасните	 комори	 на	 Освјенчим	 и	 од	
другите	 концлагери,	 Се	 случи	 и	 уште	 нешто.	 Можеби	 единствениот	 скандал	 на	
овие		настани:	тогашниот	грчки	министер	за	надворешни	работи	Каролос	Папулјас	
демонстративно	 го	откажа	своето	учество,	иако	однапред	бил	најавен	како	шеф	
на	 грчката	 делегација.	 Грција	 во	 Краков	 беше	 претставена	 само	 од	 нејзиниот	
амбасадор	акредитиран	во	Варшава.	
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 	 Интересот	 на	 британските	 и	 на	 американските	
воено-политички	 и	 	 	 дипломатски	 	 структури	 	 за	
настаните	 и	 присуство	 во	Македонија	 	 во	 текот	 на	
Втората	светска	војна,	започна	некаде		кон	средината	
на	1943	година.	До	тогаш	Македонија	воопшто	не	се	
споменуваше	во	меѓународните		државни	преговори	
и	 договори,	 и	 покрај	 фактот	 што	 македонскиот	
народ	 уште	 во	 1941	 година	 се	 приклучи	 кон	
антихитлеровската	 коалиција	 и	 активно	 го	 започна		
својот	 отпор	 против	 нацистичко-фашистичката	
окупација	на	нејзината	територија.

	 Дури	 при	 крајот	 на	 1943	 година,	 британскиот	 клон	 на	 СОЕ	 	 во	 Каиро	
покажа	 интерес	 за	Македонија,	 бидејки	 беше	 заинтересиран	 за	 онеспособување	
на	 комуникациите	 по	 трансверзалата	 на	 Моравско–вардарската	 долина,	 преку	
која	 се	 транспортираа	 трупи,	 воени	 материјали	 и	 оружје	 	 до	 пристаништето	 во	
Солун,	а	оттаму	на	фронтовите	на	Блискиот	и	на	Средниот	Исток.	Во	согласност	со	
британската	директива	да	се	помагаат	сите	движења	на	отпорот	во	окупираните	
земји,	претставниците	на	СОЕ	веднаш	пристапија	кон	организирање	мисија	која	би	
заминала	во	Македонија	и	би	го	сондирала	теренот	за	испраќање		оружје	и	воена	
опрема	на	групите	кои	се	борат	против	фашистичката	окупација.		 	
	 Како	 резултат	 на	 таа	 заинтересираност,	 во	 ситуација	 кога	 до	 тогаш	
немаше	ниту	еден	британски	војник	на	 територијата	на	Македонија,	СОЕ	своите	
први	 обиди	 за	 уфрлање	 на	 британски	 воени	 мисии	 во	 Македонија	 ги	 направи	
кон	 средината	 на	 1943	 година,	 а	 беа	 	 во	 врска	 со	 воспоставувањето	 контакт	 со	
четничката	организација	во	Порече.	Меѓутоа,	увидувајќи	дека	четничкото	движење	
во	Македонија	нема	никаква	потпора	и	скоро	не	постои,	британските	стратези	на	
СОЕ	решија	да	воспостават	контакт	со	македонските	партизански	формации.	Така,	
пристигнувањето	на	првите	воени	мисии	на	територијата	на	Македонија	треба	да	
се	стави	во	контекстот	на	сè	позасилената		и	успешна	активност	на	единиците	на	
НОВ	и	ПОМ	во	Макединија	при	крајот	на	1943	година.	
	 На	 територијата	 на	 Западна	 Македонија,	 во	 периодот	 од	 септември	 до	
декември	1943	година,	дојде	до	формирање	поголем	број	партизански	одреди,	а	на	
11	ноември	1943	година	во	Сливово	беше	формирана	и	Првата	македонско–косовска	
народно	ослободителна	ударна	бригада.	

ОД ИЗВЕШТАИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВОЕНО-
ДИПЛОМАТСКИ  МИСИИ  ВО МАКЕДОНИЈА ВО 1943-1945 (1)

Проф. д-р Тодор ЧеПреГАНОВ

Од  македонската дипломатска историја
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 	Со	тие	организирани	воени	сили	веќе	можеше		на	непријателот	да		му	се	
нанесуваат	 удари	 на	 комуникациите	 по	 Моравско-вардарската	 долина.Таквиот	
развој	 на	 настаните	 	 во	 Македонија	 претставуваше	 изненадување	 за	 западните	
сојузници,	 бидејќи	 	 дотогаш	 	 Британците	 не	 калкулираа	 со	 Македонија	 како	 со	
државно-политички	фактор,	кој	по	војната	би	можел	да	биде	 значаен	самостоен		
национален	 субјект	 на	 Балканот.	 Поради	 тоа,	 британскиот	 премиер	 Винстон	
Черчил	побарал	од	британското	Министерство	за	надворешни	работи	да	направи	
комплетен	 извештај	 за	Македонија,	 а	 од	 СОЕ	 да	 испрати	 свои	 членови	 за	 да	 се	
запознаат	 со	 ситуацијата	 во	 регионот.	 Несомнено	 дека	 причината	 поради	 која	
Черчил	 	 се	 заинтересирал	 за	 она	 што	 се	 случува	 во	 Македонија,	 лежела	 	 и	 во	
можноста	 решавањето	 на	 таканареченото	 „македонско	 прашање“	 да	 ги	 наруши	
неговите	дотогашни	планови	и	 концепција	 за	повоеното	 уредување	на	 односите	
меѓу		балканските	земји.
	 Од	 информациите	 добиени	 од	 историски	 извори	 	 и	 од	 „вистината	 за	
Македонија”,	 од	 книги	 и	 енциклопедии,	 и	 секако	 од	 направените	 дипломатско-
разузнавачки	анализи,	британската	надворешна	политика	спрема	Македонија	во	
тој	момент	се	нашла	исправена	пред	две	„неприфатливи“	опции;	прво	британскиот	
политички	врв	бил	против	идејата	за	формирање	на	 Јужнословенска	федерација	
и	 второ	 против	 идејата	 за	 формирање	 самостојна	 и	 обединета	 Македонија.	 По	
утврдувањето	на	овој	став,	Британците	на	Македонија	гледале	единствено	како	на	
„јаболко	на	раздорот“	во	јужнословенската	заедница	и	како	закана	за	интересите	
на	 британскиот	 штитеник	 на	 Балканот	 -Грција.	 Веројатно	 од	 тие	 причини	
Министерството	 за	надворешни	работи	на	Велика	Британија	побарало	одредени	
членови	на	британските	воени	мисии	кои	веќе	се	наоѓале		во	некои	балкански	земји,	
да	бидат	упатени	во	Македонија,	но	со	инструкции	„за	време	на	нивниот	престој	и	
контактите	на	 теренот,	да	не	 се	впуштаат	во	какви	било	политички	разговори	и	
дискусии	за	иднината	на	Македонија“.	
	 Стратегиските	 промени	 на	 Африканскиот	 фронт	 и	 на	 Медитеранот,	 и	
сè	 поголемата	 улога	 на	 Балканот	 како	 единствено	 европско	 боиште,	 влијаеја		
Британците	да	го	променат	својот	став	во	однос	на	НОД	во	Македонија.	Посебно	
влијание	врз	промената	на	тоа	уверување		имале	информациите	кои	пристигнувале	
од	 членовите	 на	 британските	 воени	 мисии	 во	 Албанија	 и	 во	 Грција	 за	 акциите,	
контактите	 и	 соработката	меѓу	 сè	 поголемите	 и	 посилни	 единици	на	НОВ	и	ПО	
на	 Македонија	 со	 грчките	 и	 албанските	 партизани.	 Капитулацијата	 на	 Италија	
преставуваше	пресвртен	момент	во	промената	на	британското	однесување	спрема	
Македонија.	 За	 промената	 на	 британскиот	 став	 во	 однос	 на	НОД	 во	Македонија	
сигурно	 има	 влијание	 и	 средбата	 на	 Светозар	 Вукмановиќ-Темпо	 со	 шефот	 на	
британската	воена		мисија	во	Грција		Еди	Маерс.		Средбата	се	случила	за	време	на	
разговорите	меѓу	ЕЛАС,	НОД		на	Македонија	и	НОД	на	Албанија,	во	селото	Сотири	
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во	Егејска	Македонија	на	29	јули	1943	година	како	резултат	на	идејата	за	формирање	
заеднички	Балкански	воен	штаб.	
	 Фактот	што	четничкото	движење	во	Македонија	не	доби	никакви	потпора	
и	перспектива	и	 „неуспехот“	на	 	 странските	мисии	испратени	кај	нив,	исто	 така	
влијаеше,	 британските	 стратези	 на	 СОЕ	 да	 решат	 кон	 крајот	 на	 1943	 година	 да	
воспостават	контакт	со	НОД	во	Македонија.	Со	пристигнувањето	на	британските	
воени	 мисии	 при	 Врховниот	 штаб	 на	 Народно-ослободителната	 војска	 и		
партизанските	одреди	на	Југославија	тие	бараа	од	ВШ		испраќање	на	воени	мисии	
во	 сите	 главни	штабови	 на	 територијата	 на	 Југославија.	 Меѓутоа,	 настојувањето	
на	 Фицрој	 Маклин	 да	 се	 испрати	 воена	 мисија	 на	 територијата	 на	 Македонија	
врховниот	командант	на	НОВ	и	ПО	на	Југославија	Јосип	Броз	Тито	го	одби.	Но	кога	
Маклин	му	соопштил	дека	една	нивна	мисија		се	спуштила	во	Албанија	со	цел	да	
замине	за	ГШ	на	НОВ	и	ПО	на	Македонија,	Тито	во	писмото	до	Светозар	Вукмановиќ	
Темпо	од	9	октомври	1944	година	истакнува	дека	тие	треба	да	го	примат	”овој	член	
на	 англиската	мисија”	 и	 да	 бараат	 од	него	материјална	помош	во	 оружје	и	 воен	
материјал,	но	и	со	предупредување	дека	домаќините	треба		да	бидат	претпазливи		
и	да	се	однесуваат	кон	странците	коректно	како	спрема	легитимни	членови	на	една	
сојузничка	армија.	Исто	така	Темпо	беше	предупреден	да	„не	се	оддаваат	никакви	
војни	тајни,	туку		да	се	открива	само	она	што	е	нужно	да	го	знаат	како	сојузнички	
претставници”.	Во	овие	инструкции,	исто	така	стоеше	препораката		дека		бројот		на		
одредите	и	нивната	бројна	состојба	можат	да	се	откриваат	приближно,	но	никако	
фактички	точно.	Во	такви	околности,	првите	британски	воени	набљудувачи	биле	
упатени	на	територијата	на	Македонија.	
	 Првата	британска	воена	мисија	„Monkeywrench”	под	раководство	на	Џорџ	
Квајн	 беше	 упатена	 на	 територијата	 на	Македонија	 на	 2	 септември	 1943	 година,	
како	дел	од	британската	мисија	„Typical”	која	требало	да	префрли	мисии	при	ВШ	
на	НОВ	и	ПО	на	Југославија,	а	втората	британска	воена	мисија	„Mulligatawns“	беше	
спуштена	 на	 македонско	 тло	 на	 	 20	 септември	 1943	 година	 при	 мисијата	 „Con-
census”.	И	 двете	мисии	 територијата	 на	Албанија	 ја	 напуштиле	 на	 30	 септември	
1943	 година	 и	 се	 приклучиле	 кон	 Главниот	 штаб	 на	 НОВ	 и	 ПО	 на	 територијата	
во	Македонија.	На	 5	 октомври	 1943	 година	мисијата	 „Mulligatawns”	 пристигнала	
во	Црвена	Вода,	Охридско	 ,	 каде	што	 се	наоѓал	Главниот	штаб	на	НОВ	и	ПО	на	
Македонија	 и	 ѝ	 се	 придружила	 кон	 мисијата	 „Monkeywrench”	 која	 претходните	
денови	пристигнала	при	ГШ	на	НОВ	и	ПО	на	Македонија.	Следните	десет	денови	
шефовите	 на	 британските	 воени	 мисии	 ги	 поминале	 во	 разговори	 со	 Светозар	
Вукмановиќ-Темпо,	Бојан	Б’лгаранов	и	со	Венко	Марковски.
	 Непосредно	 по	 спуштањето	 на	 македонска	 територија	 и	 запознавањето	
на	лице	место	со	ситуацијата	во	Македонија,	британските	воени	мисии	во	своите	
извештаи	до	СОЕ	во	Каиро	нагласувале	дека	единиците	на	НОВ	и	ПО	на	Македонија	
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се	носители	на	оружената	борба,	но	посебно	потенцирале	дека	ним	им	недостасува	
оружје,	дека	две	третини	од	борците	се	слабо	облечени	и	барале	СОЕ	да	почне	со	
доставувањето	на	оружје,	муниција,	облека,	лекови	и	сл.	По	воспоставувањето	на	
радио-врската	со	Каиро	започнале	да	пристигнуваат	и	првите	летови	со	помош	за	
македонските	партизани.	 	 	 	 	 	
	 Пристигнувањето	 на	 првите	 британски	 воени	 мисии	 на	 територијата	 на	
Македонија	 од	 една	 страна	 значело	 признавање	 на	 дотогашниот	 придонес	 на	
единиците	на	НОВ	и	ПО	на	Македонија	во	војната	на	страната	на	антифашистичката		
коалиција.	 Исто	 така	 тоа,	 од	 друга	 страна,	 давало	 надеж	 дека	 членовите	 на	
британските	воени	мисии	во	Македонија	преку	своите	извештаи,	освен	врз	воената	
страна,	ќе	се	осврнат	и	врз	политичката	и	ќе	ја	запознаат	демократската	јавност	во	
светот	со	борбата	на	македонскиот	народ	за	национална	слобода	и	едновремено	со	
желбата	на	македонскиот	народ	за	обединување	и	создавање	на	своја	државност	
и	 самостојност.	 Присуството	 на	 британските	 воени	 мисии	 на	 територијата	 на	
Македонија	им	дало	можност	на	нивните	членови	самите	директно	да	се	запознаат	
со	придонесот	што	единиците	на	НОВ	и	ПО	на	Македонија	го	давале	во	борбата	
против	фашизмот.	По	добиените	информации	од	мисиите,	воените	планери	можеле	
да	ги	лоцираат	основните	жаришта	на	партизанското	движење.	Во	информацијата	
испратена	до	британскиот	министер	за	надворешни	работи	Ентони	Идн,	од	страна	
на	политичкиот	разузнавачки	центар	на	Средниот	Исток	од	3	јануари		1944	година,	
се	укажува	дека	најактивни	региони	во	партизанската	борба	биле	Охрид–Тетово,	
околината	на	Прилеп,	Тиквешијата	и	потегот	северно	и	 западно	од	Скопје.	Исто	
така	се	укажувало	дека	„учеството	на	Македонците	во	антифашистичката	и	народно	
ослободителната	војна	главно	било	мотивирано	од	нивната	желба	за	отфрлање	на	
странската	доминација.
	 Тоа,	 според	 нив,	 било	 резултат	 „на	 националното	 сознание,	 кое	 било	
најсилниот	фактор	 во	 политичкиот	живот	 во	Македонија”.	 	 Во	 текот	 на	 војната,	
од	СОЕ	на	 територијата	на	Македонија	биле	испратени	повеќе	британски	мисии	
кои	со	своите	извештаи	биле	главните	информатори	за	она	што	се	случувало	на	
територијата	на	Македонија.	Треба	да	се	има	предвид		дека	членовите	на	британските	
воени	мисии	биле	брифирани	воопшто	да	не	се	инволвираат	во	политички		дискусии	
со	 партизаните	 и	 единствено	 да	 се	 ориентираат	 кон	 извршувањето	 на	 воените	
задачи.	Меѓутоа,	одредени	шефови	на	мисиите	во	своите	извештаи	не	можеле,	а	
да	не	се	осврнат	и	врз	размислувањата	на	партизанските	лидери	за	иднината	на	
Македонија.	Во	тој	контекст,	посебно	внимание	заслужуваат	два	извештаја;	едниот	
е	на	капетанот	Доналд	Мегдоналд,	а	другиот	на	Патрик	Хачисон	Еванс.
	 Мисијата	на	капетанот	Мегдоналд	се	наоѓала	на	територијата	на	Македонија	
од	мај	1944	година.	Посебно	се	интересни	опсервациите	на	капетанот	Мегдоналд	
за	 карактерот	 и	 тенденциите	 на	НОД	 во	Македонија.	 Според	 него,	 голема	 улога	
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кај	 македонските	 партизани	 играле	 националниот	 момент	 и	 доминацијата	 на	
стремежите	за	национална	слобода	и	самостоен	развиток.	Очекуваното		остварување	
на	 тие	 цели,	 според	 него,	 ,,ги	 обединува	 сите	 струи	 во	 политичкото	 мислење	 и	
сите	 класи	 во	 Македонија	 во	 партизанското	 движење”.	 Забележал	 дека	 освен	
партизанското	движење	немало	ни	едно	друго	политичко	движење	во	Македонија.	
Мекдоналд	 посебно	 нагласувал	 	 дека	 политичкото	 и	 военото	 раководство	 на	
НОВ	и	ПО	во	Македонија,	имајќи	го	предвид	горчливото	искуство	од	минатото	и	
ударите	на	 соседните	балкански	држави,	 се	 залагале	и	 се	 бореле	Македонија	да	
стане	,,членка	на	една	силна	федерација	на	југословенските	држави”.	Интересна	е	
неговата	опсервација	дека	македонските	партизани	пред	сè	биле	националисти,	а	
потоа	комунисти.	
	 Вториот	 извештај	 заслужува	 особено	 внимание	 бидејќи	 се	 однесува	 на	
опсервациите	на	Патрик	Хачисон	Еванс	кој	кон	Управата	за	специјални	операции	
(СОЕ)	бил	приклучен	на	13	мај	1943	година.	По	извршената	обука,	на	16	септември	
1943	година	бил	спуштен	во	Западна	Македонија	(делот	на	Македонија	во	рамките	
на	 Грција)	 како	 британски	 офицер	 за	 врска.	 Најголем	 дел	 од	 својот	 престој	 го	
поминал	 во	 областа	 Лерин,	 каде	 што	 се	 задржал	 сè	 до	 октомври	 1944	 година.	
Своите	опсервации	за	она	што	го	забележал	притоа	тој	ги	презентирал	во	подолгиот	
извештај	 што	 го	 доставил	 до	 Управата	 за	 специјални	 операции	 на	 12	 декември	
1944	 година,	 а	 извештајот	 во	 Министерството	 за	 надворешни	 работи	 на	 Велика	
Британија	пристигнал	на	30	декември	1944	година.		Она	што	било	набележано	во	
извештајот,	по	реакцијата	на	британските	експерти,	не	оставало	сомевање	дека	на	
таа	 територија	 се	 случувале	настани	кои	не	им	оделе	во	прилог	на	дотогашните	
британски	планови	 за	 повоеното	 уредување	на	Балканот,	 а	 посебно	 во	 полза	 на	
Грција,	која	ја	сметале	за	своја	интересна	сфера.
	 Од	извештајот	недвосмислено	произлегувал	заклучокот	за	„неочекуваниот	
солиден	 славомакедонски	 карактер”	 на	 областа	 во	 која	 престојувал	 Еванс	 и	
дека	 западномакедонското	 словенско	 население	 во	 приложениот	 извештај	 е	
претставено	како	многу	хомогено,	(испреплетено	со	бегалци	или	со	други	Грци),	и	
произлегува	дека	е	значително	поголемо	од	она	што	беше	претставено	во	грчките	
официјални	податоци.	Исто	така,	во	извештајот	недвосмислено	се	потенцира	дека	
„политичкото	 движење	 на	 локалните	 Словени”	 не	 било	 „во	 полза	 на	 Бугарија,	
туку	е	за	независна	Македонија”	и	дека	„неговата	надворешна	поддршка	доаѓа	од		
југословенска	Македонија,	а	не	од	Бугарија”.	Следувал	многу	логичниот	заклучок	
дека	„односното	население	не	е	отсечено	од	неговите	браќа	надвор	од	значителното	
грчко	население	во	Источна	Македонија,	туку	обединето	со	него	преку	природниот	
пат	низ	битолскиот	теснец	и	отсечено	само	со	државната	граница”.		Неможејќи	да	го	
занемари	тој	факт,	Еванс	до	британската	амбасадата	во	Атина	сугерирал	дека	било	
многу	тешко	да	се	изврши	„трансферот	на	македонските	Словени”.		Уште	поголемо	
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вознемирување	 предизвикала	 неговата	 констатација	 дека	 „еден	 слободен	 и	фер	
плебисцит	би	бил,	според	сите	верувања,	на	штета	на	Грција”.		 	 	
	 Важноста	на	овој	извештај	пред	сè	произлегува	од	фактот	што	тој	е	напишан	
од	човек	што	предходно	немал	некои	поголеми	сознанија	за	Македонија	,	а	посебно	
за	присуството	на	Македонците	на	територијата	каде	што	бил	спуштен.	Тој	бил	еден	
од	оние	што,	пред	да	стапи	во	допир	со	светот	на	Македонците,	недвосмислено	ја	
прифатил	грчката	теза	за	„грчкиот	карактер	на	Македонија“.	
	 Несомнено	 дека	 неговиот	 ,,шок”	 бил	 голем	 кога	 дошол	 во	 допир	 со	
Македонците	што	живееле	на	територијата	на	која	требало	да	ја	извршува	доверената	
задача.	 Од	 тие	 причини	 неговиот	 извештај	 претставувал	 пресврт	 и	 вистинско	
„салто	мортале”	бидејќи	давал	сосема	поинаква	слика	за	населението	што	живеело	
во	 областа	Лерин,	 особено	што	 тој	 се	 разликувал	 од	 дотогашните	извештаи	 кои	
биле	доставувани	до	британското	Министерство	за	надворешни	работи	од	лицата	
што	 биле	 во	 придружба	 на	 официјални	 грчки	 лица	 и	 „супервизори”	 на	 она	што	
се	разговарало	и	какви	информации	 	 се	добивале	од	месните	жители.	Еванс,	 од	
првиот	момент	по	пристигнувањето	во	март	1943	година,	„живеел	и	слободно	се	
движел	меѓу	Македонците	кои	го	примиле	и	му	верувале”.	Информациите	на	Еванс	
претставуваат	првокласен	извор	за	сознанијата	за	опстојувањето	на	Македонците	
во	 Грција.	 Со	 неговите	 опсервации	 тој	 отфрлил	 многу	 тогашни	 митови	 за	
Македонците	што	биле	фабрикувани	во	Бугарија,	во	Грција	и	во	Србија	и	кои	без	
никаков	коментар	биле	примани	и	прифаќани	од	политичкиот	естаблишмент	на	
Велика	Британија.	

(Продолжува	во	идниот	број)
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РУСКИОТ ИМПЕРАТОРСКИ КОНЗУЛАТ 
БИТОЛА 1861-1915

Институт за национална историја Скопје, Меѓународен
славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“

Свети Николе, 2015

Проф д-р Билјана рИсТОВсКА-ЈОсИфОВсКА

Публикацијата	 „Рускиот	 императорски	
конзулат	во	Битолa						1861–1915“	(Свети	Николе,	2015),	
во	издание	на	Институтот	за			национална	историја	и	
на	Меѓународниот	славјански	универзитет	„Гаврило	
Романович	 Державин“,	 претставува	 зборник	 од	
трудови			презентирани	на	Научниот	собир	„Рускиот	
императорски	конзулат	во	Битола	1861–1915“,	одржан	
на	 Пелистер,	 на	 31.10.2003	 и	 1.11.2003	 година.	 Овој	
научен	собир,	на	којшто	бевме	сведоци	и	учесници,	
пред	 	 	 	 15	 години,	 беше	 организиран	 по	 повод	
100-годишнината	 од	 Илинденското	 востание	 на	
македонскиот	народ,	100-годишнината	од	убиството	
на	 рускиот	 императорски	 конзул	 А.	 А.	 Ростковски	
и	 	 100-годишнината	 од	 печатењето	 на	 книгата	

„За	 македонцките	 работи“	 од	 Крсте	 П.	 Мисирков.	 Организатори	 на	 Собирот	 беа	
Здружението	за	македонско-руско	пријателство,	во	соорганизација	со	Македонското	
научно	 друштво	 во	 Битола	 и	 Институтот	 за	 национална	 историја.	 Со	 оглед	 на	
ситуацијата	со	финансирањето	на	науката	во	Република	Македонија,	печатењето	на	
материјалите	од	овој	собир	изгледаше	речиси	невозможно.	Меѓутоа,	благодарение	
на	 финансиската	 поддршка	 од	 Амбасадата	 на	 Руската	 Федерација	 во	 Република	
Македонија,	 а	 во	 соработка	 со	 Меѓународниот	 славјански	 универзитет	 „Гаврило	
Романович	Державин“,	Институтот	за	национална	историја	конечно	доби	можност	
да	 го	 напечати	 зборникот	 „Рускиот	 императорски	 конзулат	 во	 Битола	 (1861-1915)“.	
Подготовката	на	публикацијата	 ја	следеше	Редакцијата	во	состав:	проф.	д-р	Драги	
Ѓоргиев,	 проф.	 д-р	 Билјана	 Ристовска-Јосифовска,	 проф.	 д-р	 Силвана	Сидоровска-
Чуповска,	проф.	Здравко	Божиновски	и	доц.	д-р	Димитар	Љоровски	(секретар).	Јавната	
промоција	на	изданието	се	случи	на	9.10.2015	година,	во	Битола,	во	Меѓународниот	
славјански	универзитет	„Гаврило	Романович	Державин“,	а	промотори	беа	проф.	д-р	
Драги	Ѓоргиев	и	проф.	д-р	Билјана	Ристовска-Јосифовска.		Овој	зборник	претставува	
значаен	 придонес	 кон	 истражувањата	 за	 руското	 конзуларно	 претставништво	 во	
Битола,	 за	 	 неговиот	 развиток	 и	 промени,	 со	 осврти	 врз	 некои	 важни	 историски	
личности	кои	силно	влијаеле	врз	политиката	и	историјата,	како	и	истражувања	за	
руската	политика	кон	Балканот	и,	поспецифично,	за	нејзиниот	однос	кон	Македонија	
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и	македонското	прашање.	Посебен	корпус	од	прилози	се	посветени	и	на	Илинденското	
востание,	видено	низ	призмата	на	дипломатската	документација.

Односите	 на	 Русија	 со	 православното	 население	 на	 Балканот,	 особено	
нагласено	на	крајот	од	XVII	и	70-тите	години	од	XVIII	век,	се	опфатени	во	текстот	
на	проф. д-р Милка здравева „Поглед на руската политика на Балканот и руско-
македонските врски од Ќучук-кајнарџискиот мир (1774) до Берлинскиот конгрес 
(1878)“. 

Во	 тој	 контекст,	 авторот	 го	 разгледува	 и	 интензивирањето	 на	 културната	
соработка,	особено	тенденцијата	млади	луѓе	да	се	школуваат	на	руските	универзитети.	
Како	 логично	 продолжение	 на	 овие	 општи	 согледувања	 за	 руската	 политика	 на	
Балканот,	проф.	д-р	Здравева	пишува	и	поспецифично,	во	прилогот	„Интересот на 
царска русија за Балканот и за православните балкански народи“.	Прилогот	ги	
обработува	залагањата	на	руската	политика	за	свое	активно	присуство	и	влијание,	
низ	разни	форми	на	дејствување,	преку	црквата,	училиштата,	учебниците,	но	и	преку	
помош	 во	 	 антиосманските	 воени	 активности.	 Тоа	 придонесува	 кон	 позитивната	
наклонетост	на	православното	христијанско	население	кон	Руската	Империја,	како	
единствената	слободна	православна	држава.	Во	таа	насока	е	и	научниот	осврт	на	проф. 
д-р Маргарита Пешевска „Односот на царска русија кон Македонија на крајот на 
XIX и почетокот	на	XX	век“.	Како	што	констатира	авторот,	„Русија	како	словенска	
земја	многу	рано	пројавувала	интерес	 за	настаните	на	Балканот	и	 во	Македонија.	
Таа	и	како	христијанска	земја	сметала	дека	треба	да	 го	 заштитува	христијанското	
население	на	ова	подрачје.	Интересот	на	Царска	Русија	за	Македонија,	се	гледа	и	од	
тоа	дека	таа	успеала	да	издејствува	кај	Султанот	право	за	отворање	конзулати“.	Проф.	
д-р	Пешевска	пишува	поконкретно	и	за	интересот	на	Русија	за	Битола,	поради	што,	
токму	во	овој	град,	бил	отворен	руски	конзулат.

Пригодно,	 на	 главниот	 повод	 на	 одржаната	 конференција,	 Н. Миргајас 
Ширински го	 проследува	 историјатот	 на	 ова	 високо	 руско	 претставништво	
во	 текстот	 „Историјата на рускиот конзулат во Битола и неговото место во 
руската политика на Балканот“.	 Во	 него	 пишува	 за	 54-годишното	 постоење	 на	
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Конзулатот,	од	1860	до	1915	година,	со	12-те	руски	императорски	конзули,	вицеконзули	
и	привремени	извршители,	како	и	за	промените	во	неговиот	статус	(во	1877	година	
бил	намален	на	вицеконзулат,	а	во	1901	година	му	би	вратен	статусот	на	конзулат).	
Во	 тој	 контекст	 е	 текстот	 на	 Здравко Божиновски „Отворањето на рускиот 
императорски конзулат во Битола во 1861 година“,	со	акцент	на	отворањето	што	
се	случило	точно	на	Велигден	во	1861	година,	десет	години	по	отворањето	на	првиот	
европски	конзулат	во	овој	град	–	австроунгарскиот,	во	1851	година.

Од	 аспект	 на	 влијанието	 на	 личностите	 во	 историјата,	 а	 во	 тој	 контекст,	
на	развитокот	на	руската	политика	на	Балканот	и	особено	воМакедонија,	посебно	
место	има	првиот	руски	дипломатски	претставник,	Михаил	Александрович	Хитрово.	
Врз	 неговата	 биографија	 се	 осврнуваат	 авторите,	проф. д-р Катерина Тодороска 
и Невена Петковска	 во	 текстот	 „Михаил Александрович Хитрово (1837−1896)“,	
истакнувајќи	дека	тоа	е	„една	од	важните	немакедонски	личности,	значајни	за	нашето	
минато“.	 Во	 врска	 со	 неговиот	 целокупен	 ангажман,	 тие	 со	 право	 констатираат	
„дека	 македонската	 историографија	 му	 должи	 на	 овој	 значаен	 руски	 дипломат	
една	посериозна	и	подлабока	студија	во	која	посебно	би	се	обработил	периодот	на	
неговото	 престојување	 и	 работа	 сред	 македонското	 население“.	 На	 истата	 линија	
на	 истражување	 е	 и	 научниот	 осврт	 на проф. д-р Александар Трајановски	 во	
прилогот	„Битола и Битолскиот вилает – Македонија и македонското прашање 
во извештаите на Хитрово“.	 Тој	 посебно	 ги	 истражува	 проблематиката	 околу	
Македонија	 и	 македонското	 прашање	 во	 дипломатските	 известувања	 на	 рускиот	
дипломат	 и	 општественик	 Хитрово,	 кои	 особено	 дошле	 до	 израз	 во	 времето	 на	
Големата	источна	криза.	Македонија	и	македонското	прашање	најмногу	ги	среќаваме	
во	неговото	опширно	известување	од	средината	на	 јуни	 1879	 година	до	познатиот	
руски	дипломат	и	министер	за	надворешни	работи	на	Русија	Николај	Гирс.	

Проф. д-р Драги Ѓоргиев во	 својот	 текст	 „рускиот конзулат во Битола 
во извештаите на британските конзули (1861–1871)“,	 дава	 интересна	 анализа	 на	
неколку	документи	од	Државниот	архив	на	Велика	Британија	(Public	Record	Office),	
кои	се	дел	од	микрофилмуваната	архивска	документација	во	Државниот	архив	на	
Република	Македонија	(фонд	Форин	Офис).	Станува	збор	за	пет	извештаи,	од	кои	три	
се	од	конзулот	Чарлс	Калверт,	а	два	од	заменик-	конзулот	Едмунд	Калверт.	Проф.	д-р	
Ѓоргиев	истакнува:	„Од	повеќе	аспекти	тие	претставуваат	интересно	сведоштво	за	
таа	активност	видена	со	очите	на	британските	конзуларни	претставници	во	Битола,	
но,	исто	така,	го	покажуваат	и	интересот	на	Британците	за	политиката	што	Русија	ја	
спроведувала	на	Балканскиот	Полуостров	преку	своите	конзуларни	претставници“.

Акад. Блаже ристовски	во	прилогот	„Мисирков и ростковски“,	низ	своите	
научни	 опсервации	 на	 историските	 профили	 на	 овие	 две	 личности	 и	 нивните	
приватни	 врски,	 успеал	 да	 ги	 поврзе	 трите	 јубилеи.	 Во	 таа	 смисла,	 ќе	 напише:	
„Полни	100	години	нѐ	делат	од	народниот	подвиг	во	Илинденското	востание	и	од	
историската	појава	на	првата	книга	на	современиот	македонски	литературен	јазик	
и	правопис	„За	македонцките	работи“,	од	Крсте	Мисирков.	Исто	така,	се	исполни	и	
стогодишнината	од	убиството	на	Мисирковиот	пријател,	рускиот	конзул	во	Битола,	
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Алесандар	 Аркадјевич	 Ростковски,	 што	 се	 случи	 во	 моментот	 кога,	 во	 соседното	
Крушево,	со	крв	и	со	оган	се	бранеше	слободната	територија.	Сите	тие	знаменити	
одредници	во	историјата	и	до	денеска	живо	тлеат	во	меморијата	на	нашиот	народ“.	
Улогата	на	Мисирков	станува	уште	позначајна,	ако	се	има	предвид	неговиот	став	дека	
за	Македонија	е	важно	да	има	влијателен	Македонец	во	руската	дипломатија,	за	што	
и	самиот	вложил	големи	напори.

Убиството	на	рускиот	конзул	оставило	трага	во	историјата	и	предизвикало	
силна	општествена	и	политичка	реакција.	Ѓорѓи стојчевски	се	осврнува	на	него	во	
прилогот	„Австроунгарски документи за убиството на рускиот конзул Александар 
ростковски во Битола“.	Тој	разработува	дел	од	австроунгарската	архивска	граѓа	во	
врска	со	убиството	и	притоа	претставува	одредени	аспекти	од	ставовите	на	Австро-

Унгарија	и	Русија,	од	крајот	на	XIX	и	почетокот	на	XX	век,	во	врска	со	овој	настан.	Како	
што	пишува	Стојчевски,	„Истиот	внесол	најмногу	тензија	помеѓу	Русија	и	Турција,	а	
потоа	и	меѓу	другите	сили	спрема	настанатата	ситуација.	Во	исто	време	правиме	и	
кратка	критика	на	приликите	во	Македонија	во	периодот	1903-1904	година,	како	и	за	
ставот	на	Русија	спрема	Македонија“.	За	овој	настан,	кој	оставил	трага	во	историјата	
на	Конзулатот	и	во	руската	политика,	како	и	во	меморијата	поврзана	со	градот	Битола,	
пишува	 и	 Здравко	Божиновски	 во	 текстот	„Пренесувањето од Битола на телото 
на убиениот руски конзул Александар ростковски и неговиот погреб во Одеса“.	
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Меѓу	 другото	 Божиновски	 напишал:	 „Рускиот	 императорски	 конзул	 Александар	
Аркадјевич	Ростковски	 е	 убиен	во	Битола,	 до	патот	под	денешниот	 градски	парк,	
спроти	Рускиот	Крст,	на	26	јули/8	август	1903	год.,	во	10,10	часот.	Неговото	мртво	тело	
беше	изложено	во	Рускиот	конзулат	во	Битола,	цели	11	дена,	односно	до	6/19	август,	
кога	со	високи	воени	и	цивилни	почести	неговото	тело	било	испратено	на	пат	кон	
Одеса“.	Од	Битола	до	Солун,	ковчегот	патувал	со	специјален	воз	и	потоа	во	воениот	
брод	„Terec“	го	продолжил	патувањето	кон	Дарданелите,	сѐ	до	Одеса.

Навлегувајќи	во	сферата	на	меѓународните	политички	односи	и	на	нивната	
поврзаност	со	Македонија,	проф. д-р Далибор Јовановски во	прилогот	„Македонија 
и грчко-руските односи во осумдесеттите години на XIX век“,	 меѓу	 другото,	
пишува:	 „Односите	помеѓу	Грција	и	Русија	биле	сè	 уште	оптоварени	со	настаните	
кои	беа	поврзани	со	Санстефанскиот	мировен	договор.	Грција	и	по	завршувањето	
на	Источната	 криза	 со	 голем	 сомнеж	 гледала	 кон	 Русија	 и	 нејзината	 политика	 во	
регионот.	 Грција	 едноставно	 живеела	 во	 постојан	 страв	 од	 панславизмот,	 за	 кој	
во	 атинските	 политички	 кругови	 се	 сметало	 дека	 бил	 поттикнуван	 директно	 од	
Петроград“.

Како	една	од	историските	детерминанти,	претставува	историскиот	настан,	
па	во	таа	смисла,	Илинденското	востание	може	да	се	смета	како	историски	настан	
од	 исклучително	 значење	 за	македонската	 историја.	 Во	 прилогот	„Илинденското 
востание во Битолскиот и скопскиот вилает според извештаите на руските 
дипломатски претставници“,	 авторот	 проф. д-р Александар Трајановски	 ја	
изнесува	својата	анализа,	направена	врз	основа	на	руски	официјални	дипломатски	
документи	 што	 се	 однесуваат	 на	 почетокот	 на	 Илинденското	 востание	 и	 на	
последиците	за	Македонија	во	1903-тата	и	делумно	во	1904-тата	година.	Прилогот,	
пак,	„руско- италијанските односи 1903−1904 година и положбата во Македонија 
(Битолскиот вилает)“	 од проф. д-р Кочо сидовски се	 осврнува	 на	македонското	
национално-ослободително	 и	 револуционерно	 движење	 од	 почетокот	 на	 XX	 век	
и	вооруженото	востание	како	кулминација,	 со	барање	за	национално	и	политичко	
ослободување	што	се	базирало	на	легитимни	историски	суверени	права	за	слободно	
постоење	и	независност.

Низ	 архивска	 документација	 проф. д-р симо Младеновски третира	
прашање	 поврзано	 со	 руската	 имиграција	 во	 прилогот	 „Учеството на руси во 
Народноослободителната антифашистичка војна на Македонија“.	Имено,	речиси	
200	Руси	зеле	учество	во	текот	на	Народно-ослободителната	војна	во	Македонија,	кои	
доаѓале	како	имигранти,	по	Октомвриската	револуција,	или	како	советски	бегалци,	
војници	од	германско	заробеништво	1941-1944	година	итн.

Зборникот	„Рускиот	императорски	конзулат	во	Битола	(1861-	1915)“	претставува	
збир	од	интересни	научни	прилози,	кои	презентираат,	но	и	отвораат	прашања	на	кои	
останува	науката	да	одговори	во	иднина.	Да	се	надеваме	дека	и	во	иднина	ќе	бидеме	
сведоци	на	слични	публикации,	со	кои	се	отвораат	нови	погледи	за	минатото	и	со	тоа,	
подобро	разбирање	на	сегашноста.
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ВЛИЈАНИЕТО НА БРЕГЗИТ ВРЗ ЕУ 
И ВРЗ ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

сања зОГрАфсКА Дипломатски калеидоскоп

	 На	 31	 јануари	 2020	 кога	 Обединетото	 Кралство	
(ОК)	 го	 славеше	 излегувањето	 од	 ЕУ,	 започна	 да	 тече	
транзицискиот	период	од	11	месеци	во	кој	двете	страни	
треба	 да	 се	 договорат	 какви	 ќе	 бидат	 нивните	 идни	
односи	 и	 да	 преговараат	 за	 склучување	 нов	 договор	
за	 слободна	 трговија.	 Дотогаш	 ОК	 продолжува	 да	 ги	
следи	 сите	 правила	 на	 ЕУ,	 а	 нивните	 трговски	 односи	
остануваат	 непроменети.	 За	 овој	 период	 земјата	
останува	 дел	 од	 царинската	 унија	 и	 од	 заедничкиот	
пазар	со	ЕУ,	но	нема	право	на	глас,	бидејќи	автоматски	
ѝ	 престана	 членството	 во	 политичките	 институции	
на	 ЕУ,	 во	 Европскиот	 парламент	 и	 во	 Европската	

комисија.	Во	текот	на	транзицискиот	период	Европскиот	суд	на	правдата	ќе	има	
јурисдикција	(и	последен	збор)	при	правните	спорови	меѓу	Обединетото	Кралство	
и	ЕУ.	Уредувањето	на	овие	прашања	е	содржано	во	Договорот	за	повлекување	што	
Тереза	Меј	го	постигна	со	ЕУ.	Меѓутоа,	нејзиниот	наследник	Борис	Џонсон	успеа	да	
го	отстрани	најконтроверзниот	дел	од	Договорот	за	повлекување,	т.н.	бекстоп	и	да	
договори	“Протокол	за	Северна	Ирска”,	што	овозможува	нов	царински	аранжман	со	
кој	се	осигурува	дека	нема	да	се	воспостави	физичка	граница	меѓу	Северна	Ирска	
и	Ирска.	Поточно,	царинска	граница	ќе	има,	но	некои	стоки	ќе	подлежат	на	увозни	
царини.	Доколку	стоката	останува	во	Северна	Ирска	и	не	се	извезува	понатаму	во	
Ирска,	која	е	дел	од	царинската	унија	со	ЕУ,	овие	царини	ќе	бидат	рефундирани.	Со	
ова	решение,	односно	практично	со	останувањето	на	Северна	Ирска	во	царинска	
унија	со	ЕУ,	е	избегнат	проблемот	со	враќање	на	“цврста	граница“	меѓу	Северна		
Ирска	и	Ирска,	но	ова	прашање	ќе	се	ревидира	по	една	година.	Нова	граница	би	
можела	да	го	врати	назад	постигнатото	со	договорот	што	го	реши	30-годишниот	
конфликт	меѓу	католиците	и	протестантите	во	Северна	Ирска.	
	 Откако	двете	страни	ги	претставија	своите	преговарачки	позиции	станува	
јасно	дека	преговорите	нема	да	бидат	лесни,	а	вонредните	околности	што	настанаа	
со	 пандемијата,	 предизвикана	 од	 КОВИД-19,	 дополнително	 ги	 усложнија.	 Се	
поставува	прашање	дала	политичката	магија	на	Борис	Џонсон	повторно	ќе	успее	
и	тој	ќе	издејствува	договор	со	ЕУ	за	слободна	трговија,	како	што	посакува,	според	
канадскиот	модел.	Но,	експертите	велат	договорот	со	Канада	во	многу	мала	мерка	
ги	 опфаќа	 финансиските	 услуги,	 што,	 пак,	 претставуваат	 најзначен	 сектор	 во	
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британската	економија.	Практиката	покажала	и	дека	не	се	успеало	ниеден	договор	
за	 слободна	 трговија	 да	 биде	 склучен	 за	 11	 месеци.	 Пред	 пандемијата	 имаше	
одредени	 проценки	 дека	 тоа	 нема	 да	 му	 успее	 ни	 на	 Џонсон,	 па	 ќе	 се	 наметне	
потреба	од	продолжување	на	транзицискиот	период	и	на	преговорите.	Но,	велат,	
најверојатно	ќе	се	избегне	употребата	на	терминот	„продолжување“	и	наместо	тоа	
може	да	се	нарече	„Фаза	еден“,	како	маркетиншки	поефектен	израз	и	во	склад	со	
неговата	политика	на	цврст	став	без	отстапки	кон	ЕУ.	Впрочем,	и	последните	изјави	
на	главниот	преговарач	Дејвид	Фрост	се	дека	ОК	нема	да	прифати	продолжување	
на	транзицискиот	период	по	31	декември,	доколку	тоа	го	побара	ЕУ.	Тој	образложи	
дека	 во	 момент	 кога	 земјата	 има	 потреба	 да	 ги	 контролира	 сопствените	 работи	
продолжувањето	 не	 е	 британски	 интерес,	 бидејќи	 само	 ќе	 ги	 пролонгира	
преговорите,	 ќе	 ја	 зголеми	несигурноста,	 ќе	 го	 обврзе	Обединетото	Кралство	во	
иднина	да	плаќа	повеќе	на	ЕУ	и	ќе	гo	врзе	и	понатаму	за	регулативата	на	ЕУ,	што	
постојано	 се	 зголемува.	 Оваа	 изјава	 Фрост	 ја	 даде,	 наспроти	 предупредувањето	
од	директорот	на	ММФ,	Кристалина	Георгиева	дека	очекува	ОК	да	биде	мудро	и	
да	не	ја	зголеми	сопствената,	но	и	општата	економската	несигурност,	што	владее	
во	Европа	и	 во	 светот,	 со	исклучување	на	можноста	да	 ги	продолжи	 трговските	
преговори	со	ЕУ	по	31	декември.			
	 Пандемијата	 	 нагласено	 ги	 исфрли	 на	 површина	 прашањата	 на	
суверенитетот,	 силниот	 национален	 идентитет	 и	 мобилизациската	 моќ	 на	
националната	држава	наспроти	глобализацијата,	ЕУ	и	централизираната	европска	
моќ,	односно	овозможи	да	се	согледаат	лимитираноста	и	придобивките	на	едниот	
и	на	другиот	концепт,	коишто	стануваат	повоочливи	во	време	на	криза.	Како	овие	
фактори	ќе	го	обликуваат	политичкиот,	економскиот	и	здравствениот	систем	по	
завршувањето	на	кризата	предизвикана	од	КОВИД-19	ќе	зависи	од	успешноста	во	
справување	со	пандемијата	и	од	способноста	на	различните	актери	за	економско	
заздравување.	Понатаму,	 колку	 тие	 ќе	 бидат	 во	 состојба	 да	 ги	 унапредат	 своите	
системи	 и	 да	 ги	 преточат	 во	 практика	 поуките	што	 ќе	 се	 извлечат.	 Со	 оглед	 на	
тоа	што	пандемијата	за	многу	кусо	време	го	измени	светот,	 за	очекување	е	дека	
одредени	премиси	кои	важеа	пред	оваа	криза	ќе	бидат	релативизирани	или	сосема	
напуштени,	на	краток	или	подолг	рок.			
	 Во	 таа	 смисла	 е	 интересно	 да	 се	 потсетиме	 на	 инспиративниот	 говор,	
што	премиерот	Борис	Џонсон	го	одржа	на	3	февруари	о.г.	во	Гринич,	кога	стави	
акцент	врз	придобивките	што	претстојат	за	Велика	Британија	со	враќањето	назад	
на	нејзиниот	суверенитет	и	со	новоздобиената	сила.	Во	мајсторски	конципираниот	
говор	полн	со	наведувања	на	историски	настани,	асоцијации	за	развојот,	големината	
и	 значењето	 на	 Велика	 Британија	 и	 изборот	 на	 Гринич	 како	 симбол	 за	 времето	
според	кое	се	раководи	светот,	Џонсон	ја	спореди	денешницата	со	почетоците	на	
растот	на	британската	империја	од	18	век,	базиран	врз	слободната	трговија.	Она	
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што	ја	направи	Велика	Британија	моќна	трговска	сила,	потенцираше	Џонсон,	беше	
спроведување	во	практика	на	идејата	на	мислителите	и	економистите	Адам	Смит	
и	Давид	Рикардо	дека	„ако	земјите	научат	да	се	специјализираат	и	да	разменуваат,	
тогаш	 општото	 богатство	 ќе	 порасне“.	 Поаѓајќи	 од	 правото	 на	 луѓето	 слободно	
да	 купуваат	 и	 продаваат,	Џонсон	потенцираше	дека	 „по	 декади	 во	 хибернација,	
Велика	 Британија	 повторно	 се	 јавува	 како	 промотор	 на	 глобалната	 слободна	
трговија“.	Во	време	на	растечки	протекционизам	на	светот	му	е	потребен	лидер	и	
тука	В.	Британија	има	улога.	
	 Но,	 кризата	 предизвикана	 со	 пандемијата	 зададе	 силен	 удар	 на	
поддржувачите	на	теоријата	за	компаративни	предности,	што	претставува	темел	
за	 глобализацијата.	Стана	 јасно	дека	во	овие	 услови	не	функционира	премисата	
за	 слободната	 трговија	 врз	 компаративни	 предности,	 во	 кои	 секоја	 земја	 се	
специјализира	за	тоа	што	најдобро	знае	да	го	прави,	а	пазарот	тоа	ќе	го	награди.	
Сепак,	и	покрај	тоа	што	може	да	се	очекува	дека	извесен	период	глобализацијата	ќе	
биде	„замрзната“,	светот	е	сè	уште	многу	поврзан	и	одреден	реверзибилен	процес	
би	се	одвивал	побавно.	Во	извештај	што	го	подготвила	француската	влада	се	вели	
дека	не	се	очекува	глобализацијата	нагло	да	земе	 	обратен	правец,	бидејќи	нема	
причини	компаниите	да	се	откажуваат	од	придобивките		од	меѓународните	синџири	
на	производство	(конкурентност,	пониски	трошоци	и	поголема	профитабилност).	
ЕУ	смета	дека	другата	крајност	на	глобализацијата,	односно	самодоволноста	не	е	
опција	и	дека	треба	да	се	работи	врз	намалување	на	трговската	зависност,	што	ги	
прави	ранливи.	ЕУ	веќе	размислува	и	презема	чекори	за	 јакнење	на	заедничкиот	
пазар	и	на	економскиот	суверенитет	на	Европа.				
	 Во	 претстојниот	 период	 Борис	 Џонсон	 гледа	 големи	 можности	 во	
претворање	 на	 Комонвелтот	 во	 слободна	 трговска	 зона.	 Сепак,	 трговијата	 со	
Комонвелтот	не	може	да	биде	замена	за	трговијата	со	ЕУ,	за	што	зборуваат	бројките.	
11%	од	британскиот	извоз	оди	во	земјите	од	Комонвелтот,	 за	разлика	од	извозот	
во	 ЕУ,	 што	 изнесува	 45,3%.	 Австралија,	 која	 е	 една	 од	 поголемите	 економии	 во	
Комонвелтот,	е	ориентирана	да	тргува	во	својот	регион,	па	80%	од	нејзиниот	извоз	
оди	во	Кина,	Јапонија	и	Јужна	Кореја,	а	оттаму	увезува	75%,	додека	нејзиниот	извоз	
во	Обединетото	Кралство	е	1,9%,	а	увозот	оттаму	изнесува	2,5	%.	
	 Џонсон	се	надева	и	на	зголемување	на	трговијата	со	САД,	кои	веќе	купуваат	
една	петтина	од	целокупниот	извоз	на	Велика	Британија.	Поранешниот	британски	
амбасадор	во	САД,	Kim	Darroch	не	смета	дека	 јакнењето	на	трговските	врски	со	
САД	ќе	помине	без	Велика	Британија	да	плати	одредена	цена	за	тоа.	Во	интервју	
за	 „Гардијан“	 во	 февруари	 о.г.	 тој	 вели	 дека	 во	 преговорите	 за	 нов	 договор	 за	
слободна	трговија	меѓу	двете	земји	може	да	се	очекува	дека	САД	ќе	притискаат	да	
се	прифатат	повисоки	цени	за	американските	фармацевтски	производи	и	пониски	
стандарди	за	нивните	земјоделски	производи.			
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	 Во	 британскиот	 пристап	 кон	 преговорите	 со	 ЕУ	 најважен	 елемент	 е	
постигнување	сеопфатен	договор	за	слободна	трговија,	како	тој	склучен	со	Канада,	
што	ќе	ги	опфати	сите	аспекти	на	трговијата,	а	се	предлага	и	одделен	договор	за	
рибарството,	што	ќе	ја	врати	контролата	врз	британските	води,	како	и	договори	за	
соработка	во	безбедноста,	судството	и	кривичната	материја,	договори	во	техничките	
области,	како	воздухопловството,	енергијата	и	нуклеаранта	соработка	за	граѓански	
цели.	 Притоа,	 се	 истакнува	 дека	 „предлогот	 претставува	 јасен	 и	 недвосмислен	
став	дека	Обединетото	Кралство	секогаш	ќе	има	контрола	врз	сопствените	закони,	
политичкиот	живот	и	прописите.“
	 Главниот	британски	преговарач,	Дејвид	Фрост	неодамна	на	едно	предавање	
пред	студенти,	дипломати	и	новинари	во	Брисел	потенцирал:	„Да	се	мисли	дека	ние	
можеме	да	прифатиме	супервизија	од	ЕУ	за	т.н	прашање	на	рамноправен	пристап	
(level	playing	field),	едноставно	значи	дека	не	се	согледува	поентата	на	тоа	што	го	
правиме.“	Дека	Британија	сака	да	има	целосен	суверенитет	врз	својата	регулатива	
е	 јасно	 и	 од	 зборовите	 на	Џонсон,	 кој	 нагласува:	 „Ние	 ќе	 воспоставиме	целосен	
суверенитет	при	контролата	на	нашите	граници,	имиграцијата,	конкуренцијата	и	
правилата	за	субвенции,	јавните	набавки	и	заштитата	на	податоци“.	Тој	ја	отфрла	
идејата	во	идниот	трговски	договор	со	ЕУ	да	се	спомнат	специфичните	европски	
закони,	не	сака	никаде	во	текстот	да	биде	спомнат	Европскиот	суд	на	правдата,	
ниту	да	биде	лимитирана	контролата	на	Велика	Британија	врз	сопствените	води.	
Во	 говорот	во	Гринич	од	3	февруари	о.г.	 	 Борис	Џонсон	нагласи	дека	Британија	
нема	за	цел	да	ги	поткопа	стандардите	на	ЕУ,	ниту	ќе	води	политика	на	дампинг	
во	трговијата,	социјалата	и	екологијата.	Но,	токму	тоа	прашање	за	рамноправните	
услови/	 терен	 за	 рамноправна	 игра	 (level	 playing	 filed)	 е	 едно	 од	 клучните	 во	
преговорите	меѓу	страните,	каде	се	и	главните	разидувања.	Британија	сака	непречен	
пристап	до	пазарот	на	ЕУ,	но	не	сака	да	биде	обврзана	со	правилата	на	ЕУ,	додека	ЕУ	
сака	Велика	Британија	да	се	придржува	до	стандардите	на	ЕУ,	доколку	претендира	
на	 бесцарински	 пристап.	 ЕУ	 настојува	 да	 спречи	 нелојална	 конкуренција	 пред	
своите	порти.	Да	спречи	тоа	што	го	најави	Тереза	Меј	во	говорот	пред	Светскиот	
економски	форум	во	Давос	на	25	 јануари	2018	 г.	дека	Брегзит	ќе	и	овозможи	на	
Британија	да	стане	“местото	каде	ќе	се	отвораат	нови	високо	технолошки	бизниси..	
и	ќе	стане	Сингапур	пред	прагот	на	ЕУ“.	
	 На	почетокот	на	преговорите	главниот	преговарач	на	ЕУ,	Мишел	Барние,	
околу	конкуренцијата	изјави:	„Ние	сме	подготвени	да	го	понудиме	сето	ова1	 	 	на	
Британија,	 знаејќи	дека	ќе	има	 силна	конкуренција	меѓу	Обединетото	Кралство,	
нашиот	непосреден	сосед	и	ЕУ.	Конкуренцијата	е	нормална.	Но,	заради	географската	
близина	 и	 економската	 меѓузависност,	 нашиот	 нацрт-мандат	 е	 јасен	 дека	 оваа	
1 Договор	што	вклучува	нула	царини	и	нула	квоти	за	сите	стоки	што	влегуваат	на	единствениот	пазар,	
како	и	амбициозен	договор	за	услуги	со	широка	покриеност	на	дигиталната	трговија,	интелектуалната	
сопственост	и	пристап	на	пазарите	за	јавни	набавки.
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исклучителна	понуда	е	условена	од,	најмалку,	две	работи.	Првата	е	обезбедување	
рамноправни	 услови	 за	 еден	 подолг	 период.	 Неопходно	 ни	 е	 да	 се	 обезбедиме	
дека	конкуренцијата	е	и	ќе	биде	отворена	и	праведна.	Втората	е	дека	договорот	за	
слободна	трговија	мора	да	го	вклучи	и	договорот	за	рибарство.	Овој	договор	треба	
да	 овозможи	 продолжување	 на	 реципрочниот	 пристап	 на	 пазарите	 и	 водите	 со	
распределба	на	стабилни	квоти.	“2 
	 Во	 анализата	 на	 Лук	 Мекги	 од	 Си	 Ен	 Ен,	 објавена	 на	 29.2.2020	 г.	 се	
образложува	зошто	прашањето	за	рибарството	е	толку	важно	за	двете	страни,	иако	
претставува	релативно	мал	дел	од	нивните	стопанства.	Одговорот,	 смета	Мекги,	
е	во	„романтичната“	претстава	дека	рибарството	е	значајно	за	дел	од	европските	
гласачи.	
	 Пандемијата	дополнително	ги	отежна	и	забави	преговорите.	Виртуелното	
договарање	 и	 преговори	 преку	 телеконференции	 му	 дава	 друга	 димензија	 на	
процесот	 и	 внесува	 поинаква	 динамика.	 Како	 што	 пишува	 бриселскиот	 портал	
„Политико“	 „потешко	 е	 да	 се	 сфати	 сензитивноста	 на	 другата	 страна	 кога	 не	
сте	 физички	 присутни	 во	 конференциската	 сала“.	 Од	 друга	 страна,	 заради	
комплексноста	на	преговорите	и	обемната	материја,	 тие	се	одвиваат	со	масовно	
учество	 на	 различни	 експерти,	 што	 не	 е	 изводливо	 при	 телеконференции.	 На	
првата	рунда	 учествувале	200	различни	експерти,	 а	преговорите	 се	воделе	на	 11	
паралелни	состаноци.				
	 Имајќи	ја	предвид	и	сложената	техника	на	преговори,	јасно	е	дека	Брегзит	
не	е	ни	лесна,	ниту	ефтина,	ни	брза	операција.	Евидентно	е	дека	разглобувањето	на	
комплексните	економски	односи	што	досега	постоеја	не	е	лесен	процес,	а	неизвесно	
е	како	составните	делови	од	таквиот	систем	може	и	понатаму	да	останат	силни	и	
кохерентни	како	и	пред	тоа.	Велика	Британија	ќе	треба	да	ѝ	плати	на	ЕУ	преку	30	
милијарди	фунти	за	раздружувањето.	По	референдумот	што	Британија	го	одржа	во	
јуни	2016	г.	Брегзит	требаше	да	се	случи	на	29	март	2019	г.,	но	се	пролонгираше,	што	
е	потврда	дека	не	е	едноставно	да	се	размонтира	врска	што	е	градена	47	години.	
	 Економијата	 на	 Обединетото	 Кралство	 веќе	 бележеше	 забавување,	 како	
резултат	на	Брегзитот,	што	сега	ќе	се	зголеми	и	заради	последиците	од	пандемијата.	
Царините	што	ќе	се	воведат,	доколку	не	се	постигне	соодветен	договор	за	слободна	
трговија	со	ЕУ,	ќе	го	поскапат	британскиот	извоз,	но	ова	може	да	се	регулира	преку	
курсот	на	фунтата,	со	намалување	на	нејзината	вредност.	Од	друга	страна,	царините	
ќе	предизвикаат	поскапување	на	цените	при	увозот,	што	ќе	влијае	врз	животниот	
стандард,	имајќи	предвид	дека	една	петтина	од	британскиот	увоз	доаѓа	од	ЕУ.	Дали	
овие	работи	Велика	Британија	ќе	успее	да	ги	компензира	преку	зголемена	трговија	
со	 земјите	 од	 Комонвелтот	 и	 со	 САД,	 останува	 да	 се	 види.	 Самото	 воведување	
царински	контроли	ќе	значи	забавување	на	трговијата,	долги	редици	од	камиони	
2 https://www.politico.eu/article/michel-barnier-lays-out-eus-brexit-trade-talks-mandate/
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и	шлепери	кои	чекаат	преглед	и	зголемување	на	трошоците	во	трговијата,	што	ќе	
паднат	врз	грбот	на	потрошувачите.	Психолошкиот	ефект	врз	населението	поврзан	
со	царинските	контроли	и	нетарифните	бариери	не	треба	да	се	занемари,	бидејќи	
ќе	стане	повоочливо	дека	се	комплицира	трговијата,	што	дотогаш	се	одвивала	без	
пречки.	Исто	така,	прашање	е	и	дали	Лондон	ќе	го	задржи	приматот	на	финансиски	
и	 банкарски	 центар	 за	 Европа,	 бидејќи	 и	 пред	 пандемијата	 беше	 забележано	
намалување	 на	 растот	 во	 градот	 од	 1,4%	 во	 2018	 на	 речиси	 нула	 проценти	 во	
2019.	 Голдман	 Сакс,	 Џеј	 Пи	Морган	 и	Морган	 Стенли	 веќе	 ги	 префрлаат	 своите	
вработени	во	канцеларии	во	ЕУ.	Банката	на	Америка	префрлила	100	вработени	во	
Канцеларијата	во	Даблин,	а	400	во	Париз.3     
	 Брегзит	може	да	предизвика	зголемување	на	сецесионистичките	тенденции	
во	Северна	Ирска	и	Шкотска,	која,	пак,	може	да	го	зголеми	притисокот	со	барање	
за	одржување	нов	референдум	за	независност.	Различниот	однос	кон	Брегзит	во	
рамки	на	Обединетото	Кралство	е	добро	пренесен	во	коментарот	на	Финтан	О’Тул	
во	Гардијан,	каде	вели:	 „Обединетото	Кралство	е	 сочинето	од	4	различни	нации	
кои	со	текот	на	времето	ќе	стекнат	различни	погледи	за	природата	на	социјалната	
држава,	 но	 истовремено	 и	 за	 релевантноста	 на	 Европа	 за	 нивното	 чувство	 на	
идентитет.“	4

	 Обединетото	 Кралство	 е	 меѓу	 големите	 контрибутори	 во	 буџетот	 на	 ЕУ.	
Со	неговото	излегување	од	блокот	ќе	се	отвори	финансиска	празнина	од	околу	62	
милијарди	фунти	(колку	што	чинела	нејзината	минатогодишна	контрибуција),	што	
ќе	треба	да	се	пополни	со	поголемо	учество	од	страна	на	другите	членки.	Како	овој	
финансиски	товар	ќе	се	распредели	е	сè	уште	предмет	на	дискусија.	Ако	се	проценува	
според	 тоа	 како	 поминаа	 првичните	 дискусии	 на	 специјалниот	 самит	 на	 ЕУ	 за	
проектирање	 на	 буџетот	 на	 блокот	 за	 2021-2027	 г.(повеќегодишната	финансиска	
рамка/MFF),	што	во	февруари	о.г.	го	свика	новиот	претседател	на	Советот,	Шарл	
Мишел,	може	да	се	очекува	дека	договарањето	меѓу	27-те	ЕУ	членки	нема	да	биде	
лесно.	Нов	предизвик	претставува	и	договорот	како	да	се	финансира	обновата	на	
економиите	во	ЕУ	по	кризата	 со	 корона	вирусот,	 за	што	 се	предвидува	Фонд	од	
илјада	милијарди	евра.	Тешко	е	да	се	усогласат	ставовите	меѓу	членките	за	улогата	
на	буџетот	на	ЕУ	и	односот	со	Фондот	за	обнова.	Едни	сметаат	дека	членот	122-	
клаузула	за	солидарност	од	Договорите	на	ЕУ	е	реалистичен	пристап,	а	други	дека	
не	претставува	солидна	основа	за	долгорочен	план	за	обнова.		Не	е	исклучено	овие	
прашања	да	донесат	и	нови	поделби	меѓу	членките	кои	имаа	различни	искуства	и	
последици	од	пандемијата	со	КОВИД-19,	меѓу	побогатите	и	посиромашните,	меѓу	
западните	 и	 источните	 земји,	 меѓу	 Северот	 и	 Југот.	 Популистите	 и	 екстремните	
партии	знаат	како	да	ги	искористат	и	да	профитираат	од	вакви	поделби	во	блокот.

3			https://www.thebalance.com/brexit-consequences-4062999	
4	https://www.theguardian.com/books/2019/jan/16/a-short-history-of-brexit-by-kevin-orourke-review
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 По	 првичната	 затекнатост	 и	 конфузија	 во	 кризата	 со	 вирусот,	 ЕУ	 го	
корегираше	својот	курс	и	спроведе	низа	активности	за	поддршка	на	загрозените	
членки	и	земјите-кандидати	и	партнери.	Во	услови	на	глобални	кризи	и	пандемија	
е	 неопходна	 поголема	 меѓународна	 соработка	 и	 ЕУ	 активно	 ја	 промовира	 оваа	
порака	низ	зборови	и	конкретни	дела.	Како	ќе	се	одрази	кризата	врз	ЕУ	останува	да	
се	види,	но	јасно	е	дека	за	справување	со	ваков	предизвик	е	неопходно	здружување	
на	силите,	взаемна	помош	и	размена	на	искуства,	а	не	изолација.	Пред	пандемијата,	
и	покрај	 одредени	прогнози	дека	Брегзит	 ќе	има	негативен	 ефект	 врз	иднината	
на	ЕУ,	поддршката	на	населението	за	Унијата	остана	голема,	а	анкетите	покажаа	
дека	 75%	 сметаат	 дека	 ЕУ	 е	 заслужна	 за	 мирот,	 додека	 55%	 дека	 е	 заслужна	 за	
економскиот	напредок	на	блокот	и	на	Европа.	Ќе	видиме	каков	ќе	биде	резултатот	
од	следните	анкети,	но	според	големата	помош	што	ЕУ	ја	нуди	на	своите	членки,	но	
и	на	други	најпогодени	и	ранливи	земји	од	кризата	со	корона	вирусот,	поддршката	
може	да	расте.	Најновата	вест	дека	преку	проектот	„Тим	Европа“	ЕУ	нуди	пакет	од	
20	милијарди	евра	за	овие	земји	и	воспоставување	на	хуманитарен	воздушен	мост	
за	достава	на	медицинска	опрема	и	други	средства,	доволно	зборува	за	ангажманот	
на	Унијата.		
	 Економскиот	историчар	од	Оксфорд,	Кевин	О’Рурк	во	својата	книга	„Куса	
историја	 на	 Брегзит“	 пишува	 за	 улогата	 на	 слободната	 трговија,	 конкуренцијата	
и	 концептот	 на	 социјална	 држава	 во	 развојот	 на	 ЕУ.	 Тој	 смета	 дека	 ЕУ	 успеала	
да	 понуди	 одговор	 на	 прашањето	 како	 да	 се	 уживаат	 економските	 придобивки	
од	 слободната	 трговија,	 а	 истовремено	 да	 се	 ограничи	 нејзината	 негативна	
тенденција	 за	 поткопување	 на	 националните	 влади	 и	 концептот	 на	 социјална	
држава.	О’Рурк	пишува:	„Економскиот	напредок	значеше	да	се	развива	трговијата,	
но	политичката	стабилност	бараше	да	се	има	социјална	држава.	За	да	се	постигне	
истовремено	 напредок	 и	 стабилност,	 трговската	 област	 не	 беше	 доволна.	 Беше	
потребно	 европската	 интеграција	 да	 ја	 постави	 заедничката	 регулаторна	 рамка	
за	да	се	спречи	деструктивна	трка	кон	дното.	На	овој	начин	 (м.з.	идејата	е	дека)	
Европа	ќе	притекне	на	помош	на	европските	национални	држави.“		И	во	овие	нови	
(и	вонредни)	услови	ЕУ	притекнува	во	помош	на	европските	држави.
	 По	Брегзит	и	по	пандемијата	со	КОВИД-19	пред	ЕУ	стојат	предизвици	што	
ќе	треба	да	ги	решава,	а	се	поврзани	со	новата	глобална	и	европска	констелација,	
со	изменетата	економска	состојба	на	европски	и	на	глобален	план,	со	прашањето	
на	 суверенитетoт,	 наспроти	 регионализацијата	 и	 глобализацијата,	 ефектите	 од	
слободната	трговија	наспроти	појавата	на	протекционизмот.
	 Поамбициозниот	 ангажман	 кон	 проширувањето	 со	 земјите	 од	 Западен	
Балкан	 може	 да	 биде	 потврда	 за	 натамошната	 релевантност	 и	 виталност	 на	
европскиот	 проект.	 Неодмнешната	 одлука	 на	 ЕУ	 да	 отпочнат	 пристапните	
преговори	со	Република	Северна	Македонија	и	со	Албанија	е	чекор	напред	во	оваа	
насока.

5	https://www.theguardian.com/books/2019/jan/16/a-short-history-of-brexit-by-kevin-orourke-review
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ОДДЕЛНИ АСПЕКТИ НА МАКЕДОНСКО - ТУРСКИТЕ
ОДНОСИ ВО 2019 ГОДИНА 

салим КАДрИ ЌерИМИ, дипломат во пензија - истражувач

	 	 Во	текот	на	2019	година	македонско-турските	
односи	продолжија	да	се	одвиваат	во	атмосфера	на	
исчекување	на	турската	страна,	за	конечна	испорака,	
од	 македонска	 страна,	 на	 неколкуте	 ѓуленисти,	
со	 престој	 и	 работа	 во	 нашата	 земја.	 Официјална	
Анкара	нив	ги	товари	за	членство	во	Ѓуленистичкото	
движење,	 кое	 пак,	 како	 што	 соопштува,	 на	 15	 јуни	
2016	 година	 направи	 обид	 за	 државен	 преврат.	 И	
покрај	 ветувањата	 на	 претседателот	 Ѓорге	 Иванов,	
премиерот	Зоран	Заев,	МНР	Никола	Димитров	и	на	
други	личности	дека,	во	борбата	против	тероризмот,	
нашата	држава	ќе	стои	заедно	со	Република	Турција	
и	дека,	во	согласност	со	домашното	и	меѓународното	

право	 и	 во	 соработка	 со	 надлежните	 турски	 институции,	 ќе	 вложи	 напори	 за	
соодветно	решавање	на	наведеното	барање	на	официјална	Анкара,	судејќи	според	
изјавите1		на	неколкуте	високи	турски	функционери	и	во	текот	на	2019	година,	по	
сè	изгледа,	ништо	ново	не	се	случи	на	овој	план.
	 Како	рефлексија	на	горенаведената	состојба,	во	текот	на	2019	година	беа	
забележани	и	следните	неколку	постапки	на	официјална	Анкара:
-	уште	еднаш	беше	одложена	одамна	најавената	официјална	посета	на	претседателот	
на	 Република	 Турција,	 Реџеп	 Таип	 Ердоган	 (Recep	 Taip	 Erdoğan),	 на	 Република	
Северна	Македонија;
-	 	 ратификацијата	 на	 Протоколот	 за	 членство	 на	 нашата	 земја	 во	 НАТО,	 беше	
извршена	дури	во	средината	на	 јули	2019	година,	а	не	на	почетокот	на	годината,	
кога	тоа	го	направија	неколку	други	земји	од	нашиот	регион	;2

-	на	церемонијата	на	преземањето	на	проф.	д-р	Стево	Пендаровски	на	должноста	
Претседател,	Република	Турција	учествуваше	на	ниво	на	заменик	МНР;
-	исто	така,	и	во	текот	на	2019	година	официјална	Анкара	продолжи	со	практиката	
за	нереагирање,	со	соодветна	усна	изјава	или	со	соопштение,	за	важни	настани	во	
1 Очекувањата на официјална Анкара за предавање на неколкуте ѓуленисти беа повторени на 
заедничката прес-конференција на МНР Девлет Чавушоглу (Devlet Çavuşoğlu) со МНР Никола  
Димитров за време на неговата  работна посета на Анкара, како и за време на посетите, односно 
престојот во Скопје на спикерот Мустафа Шентоп (Mustafa Şentop), МО Хулуси Акар (Hulusi Akkar), 
МНР Д.Чавушоглу и ЗМНР Фарук Кајмакчи (Faruk Kaymakçı).
2 Како што е познато, во минатото Република Турција секогаш беше прва или пак меѓу првите земји 
во регионот и светот, која донесуваше одлуки за важни настани во и за Република Македонија, што
не е случај во последните 3-4 години.
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и	за	Република	Северна	Македонија.	Меѓу	другото,	отсуствуваше	турска	реакција	
дури	и	за	чинот	на	воспоставувањето	дипломатски	односи	со	Кипар	;3

-	вкупниот	биланс	на	контактите	меѓу	официјалните	претставници	на	двете	земји	
во	текот	на	2019	година	би	можел	да	се	оцени	како	скромен.	Од	Република	Северна	
Македонија	во	Република	Турција	беше	реализирана	само	посетата	на	МНР	Никола	
Димитров	(17	и	18	јануари	2019	година),	додека	нашата	земја	(од	Турција)	ја	посетија	
МО	Хулуси	Акар	(3	април	2019)	и	МНР	Мевлуд	Чавушоглу	(15	и	16	јули	2019	година).	По	
повод	учеството	на	меѓународна	конференција,	во	организација	на	МБУ	(İnternatıon-
al	Balkan	University)	и	на	одделни	манифестации	по	повод	Денот	на	образованието	
на	припадниците	на	турската	заедница	на	Република	Северна	Македонија,	во	Скопје	
на	два	пати	(25	мај	и	на	20-21	декември	2019	година),	престојуваше	претседателот	на	
Големото	национално	собрание	на	Република	Турција	Мустафа	Шентоп.	Во	Скопје,	
исто	така,	престојуваше	и	турскиот	ЗМНР,	Фарук	Кајмакчи,	кој		на	12	мај	2019	година,	
учествуваше	 на	 церемонијата	 на	 преземањето	 на	 должноста	 на	 новоизбраниот	
претседател	на	Република	Северна	Македонија	проф.	д-р	Стево	Пендаровски.	Во	
текот	на	годината	(2019),	беа	разменети	уште	неколку	други	посети	на	претставници	
на	одделни	институции	на	двете	земји.
	 Оценката	на	официјалните	претставници	на	двете	земји	дека,	во	текот	на	
2019	година,	меѓу	Македонија	и	Турција	беше	реализирана	успешна	соработка	во	
повеќе	области	 (економијата,	инвестициите,	туризмот,	културата,	образованието,	
здравството,	 одбраната,	 и	 др.),	 и	 дека,	 двете	 земји	 се	 посветени	 за	 натамошно	
проширување	на	соработката	во	наведените	и	други	области,	и	според	моја	оценка	
е	 точна.	 Меѓутоа,	 доколку	 наведеното	 барање	 на	 Турција	 беше	 решено,	 уверен	
сум	дека	таа	ќе	беше	многу	побогата	и	посодржајна,	а	 горе	наведените	појави	и	
постапки	не	ќе	беа	присутни.
	 И	 во	 услови	на	извесно	незадоволство	и	исчекување	од	 турска	 страна,	 и	
во	 текот	 на	 2019	 година	 официјалните	 претставници	 на	 Република	 Турција	 во	
секоја	прилика	не	пропуштаа	да	ги	повторат	и	нагласат	интересот	и	готовноста	на	
оваа	земја	за	поддршка	и	помош	во	напорите	на	РС	Македонија	за	интеграција	на	
земјата	во	НАТО	и	ЕУ,	најавувајќи	ја	истовремено	и	ратификацијата	на	Протоколот	
за	членство	на	нашата	земја	во	НАТО.	
	 Исто	 така,	 спротивно	 на	 некои	 „стравувања“	 за	 евентуално	 условување	
од	 турска	 страна	 на	 ратификацијата	 на	 наведениот	Протокол	 со	 екстрадицијата	

3 Отсуството на реакција по повод овој чин, се разбира доколку таа не била упатена по други канали, 
е многу важна од аспект на созревањето на сознанието кај турските официјални личности дека 
Република Северна Македонија, дали како кандидат за членство во моментот или како членка на ЕУ 
во иднина, ќе мора да се солидаризира со политиките на земјите членки на ЕУ по одделни прашања, 
за кои ставовите на Република Турција се, или би можеле да бидат различни од оние на ЕУ членките. 
Како што е познато, во 2000 година кога Република Македонија, ако не се лажам, за првпат се обиде да 
воспостави дипломатски односи со Кипар, реакцијата на официјална Анкара по разни канали беше 
поинаква, би рекол по малку “заканувачка“. Инаку, Протоколот за воспоставување дипломатски 
односи меѓу Република Северна Македонија и Кипар беше потпишан на 30 август 2019 година во 
Хелсинки, на маргините на состанокот на МНР на ЕУ, на кој учествуваше и министерот Н.Димитров
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на	неколкуте	ѓуленисти,	во	согласност	со	најавите	и	ветувањата	Парламентот	на	
Република	Турција	ја	изврши	ратификацијата	на	11	јули	2019	година	.	4

	 Во	 текот	 на	 годината	 извесна,	 според	 мене	 оправдана,	 нервоза	 и	 јавни	
реакции	кај	турската	страна	предизвика	одлуката	на	надлежното	владино	тело	за	
доделување	соодветна	финансиска	помош	на	Весникот	ЗАМАН	(ZAMAN)	5,	за	кој	се	
верува	дека	е	медиум	на	ѓуленистите.	Ваквата	одлука	министерот	Роберт	Поповски	
ја	 соопшти	на	прес	 -	 конференцијата	 во	 зградата	на	Владата	на	 30	 јануари	 2019	
година	 -	 неполни	 две	 недели	 по	 посетата	 на	МНР	Никола	 Димитров	 на	 Анкара,	
предизвикувајќи	лавина	од	реакции	од	страна	на	Амбасадата	на	Република	Турција	
во	Скопје	и	на	претставниците	на	политичките	партии	на	Турците	во	нашата	држава.	
На	собирот	што	беше	организиран	во	дворот	на	Амбасадата	на	Турција	во	Скопје	(на	
почетокот	на	февруари	2019	година),	амбасадорката	Тулин	Еркал	Кара	(Tülin	Erkal	
Kara)6,	наведената	одлука	на	нашата	Влада	ја	окарактеризира	како	неприфатлива,	
со	барање	за	нејзино	итно	повлекување.	Со	истите	барања	настапија	и	министерот	
за	странски	инвестиции	во	Владата	на	Република	Северна	Македонија	Елвин	Хасан	
(Elvin	 Hasan),	 претседателите	 на	 трите	 политички	 партии	 на	 Турците,	 двајцата	
пратеници	(Турци)	во	Собранието	и	други	личности.
	 Слична	реакција,7	од	страна	на	амбасадорката	Т.Е.Кара,	беше	изразена	и	во	
врска	со	начинот	на	информирањето	на	македонските	медиуми	по	повод	воената	
интервенција	на	Турција	 во	Сирија.	Одговарајќи	на	две	прашања	на	новинарите	
присутни	 на	 прес-конференцијата,	 што	 во	 втората	 половина	 на	 октомври	 2019	
година	била	организирана	од	Турската	амбасада	во	Скопје,	амбасадорката	Т.Е.Кара	
изразила	незадоволство:	а)	за	начинот	на	информирањето	на	македонските	медиуми	
за	воената	операција	на	Турција	во	Северна	Сирија8,	и,	б)	за	неисполнувањето,	од	
македонска	 страна,	 на	 ниту	 едно	 барање	 на	 Турција	 за	 предавање	 на	 неколкуте	
Ѓуленисти.	
	 За	мене,	како	истражувач	и	скромен	познавач	на	историјата	на	македонско-
турските	 односи,	 во	 текот	 на	 годината	што	 е	 зад	 нас	 од	 посебен	 интерес	 беа	 и	
реакциите	и	ставовите	на	тогашните	кандидати	за	претседател	на	државата,	г-ѓа	
Гордана	Силјановска	Давкова	и	г-дин	Стево	Пендаровски,	како	и	на	тројцата	мои	
колеги	-	дипломати,	амбасадорите	Љупчо	Арсовски,	Нано	Ружин	и	Мухамед		Халили	
(Muhamed	Halili),	во	врска	со	наведеното	барање	на	официјална	Анкара.	Бидејќи	
одговорот,	во	врска	со	ова	прашање,	на	амбасадорот	Љ.Арсовски,	во	својство	на	
претседател	на	новоформираниот	Совет	на	амбасадори,	беше	најкраток	и	дециден	
4 За разлика од порано кога Турција беше меѓу првите во носењето одлуки за и околу РМ, сега, можеби 
незадоволна од нереализирањето на дадените ветувања на планот на борбата против  ѓуленистите, 
ратификацијата на Протоколот во Турскиот парламент можеби намерно беше одолговлекувана до 
11 јули 2019 година.
5 Овој весник, подолг период се печати во Република Македонија, на почетокот тројазично (на 
турски, македонски и албански), а потоа двојазично (на турски и македонски јазик).
6 Амбасадорска мисија на Т.Е.Кара во Скопје заврши кон крајот на декември 2019 година.
7 Според веста што беше објавена во веникот “Yeni Balkan“, од 21 октомври 2019 година.
8 Интегралниот одговор во врска со наведените прашања гласел: а) “Од осамостојувањето до денес 
секогаш и во секој поглед застанавме на страната на Република Македонија. За жал по започнувањето 
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(иако	 по	 малку	 и	 конфузен)9,	 во	 оваа	 прилика,	 накратко	 ќе	 се	 осврнам	 само	 на	
содржината	на	неговата	изјава.		Имено,	на	прашањето	на	новинарка	на	ТВ	Телма		
во	врска	со	наведеното	барање	на	официјална	Анкара,	амбасадорот	Љ.Арсовски	го	
изјави	следеното:
		 „Работа	е	на	проценка	што	губиме,	што	добиваме	и	како	тоа	ќе	се	направи,	
бидејќи	и	одредени	земји	кога	притискаат	помала	земја	постои	и	други	-	друг	тип	
на	механизми	и	во	самото	НАТО	и	во	други	држави	кои	на	друг	начин	можат	да	ја	
притиснат	дотичната	држава“.	
	 Доколку	добро	ја	разбрав	содржината	на	наведената	порака,	според	мене,	
горенаведениот	приод	на	 амбасадорот	Љ.Арсовски	 е	 несоодветен,	меѓу	 другото,	
поради	следните	неколку	факти:
1.	 Доколку	 која	 и	 да	 е	 земја,	 и	 посебно	 земја	 -	 стратешки	 партнер,	 каква	што	 е	
Република	 Турција,	 од	 Република	 Северна	 Македонија	 побара	 екстрадиција	 на	
лица	припадници	на	организација	која	се	обиде	да	изврши	државен	удар	кога,	меѓу	
другото,	 настрадаа	 250	и	 беа	ранети	околу	 2000	лица,	 во	 тој	 случај	 сметам	дека	
нема	простор	за	какви	и	да	се	математики	и	проценки	околу	тоа,	што	се	добива	или	
што	се	губи	при	една	таква	постапка.	Доколку	надлежните	органи	на	нашата	земја	
ја	потврдат	оправданоста	на	барањето	на	турските	институции,	тогаш	единствено	
што	може	и	треба	да	се	направи	е	бараните	лица	да	ѝ	бидат	предадени	на	Република	
Турција	за	да	бидат	изнесени	пред	надлежните	судски	институции.	
2.	 Доколку	 се	 има	 предвид	 фактот	 дека	 нашата	 држава,	 како	 и	 многу	 други	
земји	од	регионот	и	светот,	го	осуди	обидот	за	државен	удар	во	Турција,	а	за	тие	
извршители	на	ударот,	во	повеќе	наврати	и	на	различно	ниво,	вклучително	и	на	
претседателско	 и	 премиерско,	 беше	 нагласено	 дека	 се	 работи	 за	 терористичка	
организација,	 во	 тој	 случај	изјавата	на	Љ.Арсовски	дека	ние	како	 земја	 треба	да	
направиме	есап	 (пресметка),	што	 губиме	што	добиваме,	доколку	на	Турција	ѝ	 ги	
испорачаме	бараните	лица,	мене	ми	изгледа	несоодветна,	да	не	речам	несериозна.	
Според	 мене,	 во	 интерес	 на	 двете	 земји	 и	 нивните	 односи	 и	 соработка	 ќе	 биде	
доколку,	надлежните	институции	на	РС	Македонија,	во	согласност	со	домашното	
и	меѓународното	законодавство,	донесат	одлука	за	екстрадиција	на	бараните	лица,	
се	разбира	доколку	се	потврди	нивното	членство	во	наведената	организација.	
3.	Каква	би	била	реакцијата	на	нашата	земја,	доколку,	на	пример,	утре	Република	

на оваа операција (се мисли на последната операција на Турција во Сирија - м.з.) во  врска со 
ова тие им дадоа предност на соопштенијата на европските држави, а потоа паралелно  на овие 
соопштенија и самите продожија со таквото информирање“; и б) “За жал, во врска со ова прашање, 
Северна Македонија ниту едно наше барање не прифати. Нашиот министер за  национална одбрана 
своевремено на македонските надлежни личности им упати пораки во сериозена смисла. За жал 
ниту едно од нашите барања не беше исполнето“. 
9 Одговорот е предаден во оригинална форма како што беше пренесен во Дневникот на ТВ Телма (на 
8 април 2019 година во 18,30 часот).
10 Прашањето на новинарката на ТВ Телма гласаше вака: “„... За новиот предизвик пред дипломатијата 
барањето кое неодамна стигна од Турција, земјава да испорача лица поврзани со движењето Фето, 
што доколку не се случи би можело да влијае врз ратификувањето на Протоколот за членство во 
НАТО од страна на Анкара“. 
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Северна	Македонија,	од	Турција,	побара	слична	“услуга“,	при	што	и	таа	би	се	однесувала	
на	 начин	 како	 што	 сугерира	 амбасадорот	 Љ.Арсовски,	 за	 какво	 пријателство	 и	
стратешко	 партнерство	 меѓу	 нашите	 две	 земји	 ќе	 можеме	 да	 зборуваме	 во	 таков	
случај?
4.	Или,	да	претпоставиме	ситуација,	кога	слично	барање	до	нас	би	упатиле	САД	или	
некоја	друга	земја	од	Европа	(В.Британија,	Германија,	Франција,	и	сл.),	какво	ќе	биде	
однесувањето	на	нашите	надлежни	институции,	 дали	и	 во	 тој	 случај	 ќе	 се	прават	
математики,	што	добиваме	што	губиме,	како	што	сугерира	Љ.Арсовски	во	врска	со	
нашиот	одговор	околу	барањето	на	Република	Турција?	Претпоставувам	дека	секому	
е	јасен	каков	ќе	биде	нашиот	одговор	во	таков	случај.	Не	многу	одамна,	ако	добро	се	
сеќавам,	 германски	државјанин	од	арапско	потекло,	на	барање	на	САД,	со	недели	
беше	неоправдано	задржан	и	несоодветно	третиран	од	страна	на	наши	надлежни	
институции,	поради	што,	ако	не	се	лажам,	требаше	да	се	плати	соодветна	отштета.
	 РС	Македонија,	во	односите	со	Република	Турција,	наместо	(по	некогаш)	да	
ветува	едно,	а	да	прави	друго,	според	мене,	потребно	е	да	постапи	на	следниот	начин:
1.	На	турските	 (стратешки)	партнери	и	пријатели	треба	најискрено	да	им	стави	до	
знаење	дека	РС	Македонија,	како	земја	кандидат,	а	во	догледно	време	и	полноправна	
членка	на	ЕУ,	во	иднина	уште	повеќе	ќе	мора	да	се	солидаризира	со	членките	на	оваа	
организација,	што	значи	ќе	„мора“	да	дејствува	согласно	барањата	на	земјите	членки	
на	 ЕУ,	 кои	 понекогаш	 се	 спротивни	 на	 очекувањата	 и	 интересите	 на	 Република	
Турција;	и
2.	На	членките	на	ЕУ	пак,	вклучително	и	на	најмоќните	(Германија,	Франција),	како	
и	 на	 САД,	 треба	 недвосмислено	 да	 им	 укаже	 дека	 РС	 Македонија,	 од	 историски,	
географски,	геостратешки	и	друг	аспект,		не	е	во	позиција	на	која	и	да	е	друга	земја	-	
членка	на	ЕУ,	туку	таа	е	земја:	
а)	 чија	 територија	 во	 минатото	 цели	 пет	 века	 била	 во	 состав	 на	 Османлиската	
империја;	
б)	земја	во	која	постоела	и	постои	голема	турска	заедница;	и,	
в)	 земја	 која,	 во	 процесот	 на	 нејзиното	 осамостојување	 и	 сéвкупно	 етаблирање	
на	 внатрешен	 и	 меѓународен	 план,	 во	 изминатите	 три	 децении	 имаше	 голема	 и	
конкретна	поддршка	и	помош	од	Република	Турција,	а	почнувајќи	од	2008	година	е	и	
стратешки	партнер	на	РС	Македонија.		
	 Постапувајќи	 на	 таков	 начин,	 на	 пример,	 оценките	 на	 МО	 Радмила	
Шекеринска11,	дека:
-	„Турција	беше	тука	кога	на	нашата	држава	ѝ	требаше	помош	и	поддршка”;
-	„Голем	дел	од	НАТО-патот	кој	што	го	изодевме,	го	изодевме	поради	тоа	што	Турција	
ни	отвори	врата“;	
-	„...	Македонија	со	Турција	ги	врзува	цврсто	пријателство	и	соработка	на	сите	полиња	
кои	траат	со	децении“,	и	т.н.,	и	т.н.,	нема	да	бидат	само	празни	фрази,	туку	до	крај	
искрени,	а	тоа	ќе	биде	гаранција	за	идното,	уште	поцврсто	и	поискрено	пријателство	
и	партнерство	меѓу	двете	држави	на	рамноправни	основи.
11 Наведените оценки беа изнесени на заедничката прес-конференција, во рамките на посетата на 
турскиот министер за одбрана, Х.Акар, на РС Македонија,  на 3 април 2019 година. 
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ЖЕЗОЛОТ НА ПАТРИЈАРхОТ
ВИЗИИТЕ ЗА ОБЕДИНЕТА ЕВРОПА (второ продолжение)

Трајан ПеТрОВсКИ Од Дипломатскиот бележник

	 	 Визиите	 на	 Патријархот	 Вартоломеј	 не	 се	
ограничуваат	само	на	единството	на	православието	и	
на	приближувањето	со	Ватикан.	Голем	предизвик	за	
него	е	новиот	светски	поредок,	идеите	за	праведен	и	
обединет	свет	кој	се	стреми	кон	благосостојба.	Мошне	
интересни	се	неговите	погледи	за	обединета	Европа.
	 	 Во	 заедничката	 декларација	 со	 папата	
Јован	Павле	 Втори	 при	 посетата	 на	 Ватикан	 во	 јули	
1995	 година,	 двајцата	 го	 поддржаа	 дијалогот	 меѓу	
религиите	 и	 се	 залагаат	 за	 ширење	 на	 Европската	
унија	кон	Исток.	Вартоломеј	се	залага	и	за	поддршка	
на	 Турција	 за	 членство	 во	 Европската	 унија,	 заради	
што	му	се	упатувани	забелешки	од	Грција.	Обединета	

Европа	има	доволно	простор	и	за	Турција,	смета	тој.
	 Во	магазинот	Тime	од	15	мај	1997	година,	Патријархот	Вартоломеј	вели:	„Ние	
веруваме	дека	православните	христијани	имаат	посебна	обврска	во	унапредувањето	
на	односите	меѓу	Исток	и	Запад.”	Тој	смета	дека	Европа	не	може	да	биде	ограничена	
на	 Западна	 Европа,	 создадена	 од	 Рим	 и	 Реформацијата.	 Треба	 да	 се	 роди	 друга	
Европа	која	не	е	помалку	значајна	за	хармонијата	на	континентот.	Тоа,	според	него,	е	
Европа	родена	од	христијанскиот	хеленизам,	опфатена	од	православието,	која	прво	
била	деформирана	од	комунизмот,	а	потоа	од	параноичниот	национализам.	Во	неа	
културата	непрекинато	била	потиснувана	од	историјата,	но	нејзиното	жарје	никогаш	
не	угаснало	сосема	и	може	да	се	разговара	повторно	доколку	во	него	дувне	ветрот	на	
Духот.
	 Вартоломеј	 чувствува	 дека	 културата	 на	 Западна	 Европа	 може	 да	 биде	
збогатена	со	едно	посебно	христијанство,	способно	да	ја	обедини	смислата	за	тајната	
и	за	слободата,	за	личноста	и	за	заедницата.
	 Во	говорот	што	го	одржа	во	Парламентот	на	Европа	(14	април	1994	година)	тој	
европското	единство	го	нарече	„Катедрала	на	Европа”,	чијашто	изградба	подразбира	
не	 само	 екологија	 и	 одбрана,	 туку	 и	 „обновена	 потрага	 на	 културниот	 ред,	 на	
културната	и	духовната	смисла.”	На	Европа	и	е	потребен	нов	модел	на	цивилизација,	
цивилизација	на	битието	и	олицетворението,	на	битието	како	заедништво.	Според	
него,	неопходно	е	човештвото	кое	веќе	станало	технократско,	да	ги	открие	повторно	
божествените	и	космичките	длабочини	на	егзистенцијата.
	 Своето	 обраќање	 Вартоломеј	 го	 започнал	 со	 потсетувањето	 на	 војната	 во	
Босна,	искажувајќи	остри	осуди	на	секој	вид	фанатизам	и	насилство.	Потврда	за	тоа	
е	и	„Конференцијата	за	мир	и	толеранција”	што	се	одржа	во	Истанбул	во	февруари	
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1994	 година,	 на	 негова	 иницијатива,	
на	 која	 беа	 собрани	 христијански,	
еврејски	 и	 муслимански	 верски	
водачи	од	Балканот	и	Блискиот	Исток.	
На	 неа	 е	 усвоена	 таканаречената	
„Босфорска	 декларација”,	 во	 која	
секоја	војна	водена	во	името	на	верата	
се	прогласува	за	војна	против	верата.
	 Верскиот	 фанатизам	 Вартоломеј	
го	 толкува	 како	 изопачување	 на	
религиозноста	 токму	 во	 процесот	
на	 подемот	 на	 христијанството	
по	 колапсот	 на	 комунизмот	 и	
марксистичките	 (атеистички)	режими.	
Верскиот	фанатизам	 го	 поттикнуваат	
и	 го	 шират	 лукави	 и	 крвожедни	 луѓе	
кои	 под	 закрилата	 на	 Бога	 ги	 кријат	
своите	 лични	 амбиции	 или	 своето	
лудило.	 Фанатизмот	 води	 кон	 верски	
судири,	омрази,	војни.
	 Сведочењето	 на	 Вартоломеј	 за	

Европа	 предизвикува	 попродлабочена	
размисла	 за	 денешната	 европска	
цивилизација	 која	 неизбежно	 носи	
и	 одговорност	 за	 иднината.	 Европа,	

цени	Вартоломеј,	се	обединува	мачно,	во	состојба	на	резигнираност	и	неспокојство.	
Изразува	сомнеж	и	отпори	кон	другите	народи	од	Јужна	и	од	Источна	Европа,	кои	
формално	не	припаѓаат	на	тоа	семејство.	Задача	на	христијанството	е	од	перспектива	
на	богочовечност,	на	градбата	на	Европската	катедрала	да	ѝ	вдахнат	обновен	здив.
	 Во	современото	секуларизирано	европско	општгество	треба	да	се	вградат	три	
темелни	ставови:	1.	Покајувањето,	по	толку	војни	и	прогони	2.	Самоограничувањето,	
заради	 споделување	 со	 сиромашните	 делови	 на	 светот	 и	 3.	 Почитувањето	 и	
одуховувањето	на	земјата.
	 Оливие	 Клеман	 со	 особено	 мајсторство	 го	 пренесува	 размислувањето	
на	 Вартоломеј	 за	 актуелната	 европска	 стварност.	 Безмилосниот	 пораст	 на	
невработеноста	бара	решителна	критика	на	целосната	независност	на	економската	
сфера	и	на	нејзините	критериуми.
	 „Фатени	 сме	 во	 стапица	 на	 тиранска	 нужност	 од	 постојано	 зголемување	
на	 производството,	 со	 истовремено	 намалување	 на	 потребата	 од	 работна	 сила,	
додека	напоредно	со	тоа	потребите	се	наоѓаат	под	притисок	на	постојано	ширење	и	
умножување.	Стопанството	функционира	без	да	води	сметка	за	човекот.	Така	растат	
невработеноста	и	отуѓеноста“.

Св. Апостол Андреј
Фреска од црквата Св. Андреја, Матка

XIV век
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ПРИКАЗ НА КНИГАТА 
„БЕВ АМБАСАДОР НА ДВЕ ДРЖАВИ“ 
ОД АМБАСАДОРОТ ТРАЈАН ПЕТРОВСКИ  

Благој зАШОВ, амбасадор

	 Веднаш	да	 кажам	дека	ме	радува	што	кон	малиот	
број	 книги	 за	 македонската	 дипломатија	 пред	
неколку	 години	 беше	 додадена	 уште	 една:	 „Бев	
амбасадор	 на	 две	 држави“	 од	 нашиот	 колега	
амбасадорот	 Трајан	 Петровски.	 И	 таа	 стана	 дел	 од	
историјата	 на	 македонската	 дипломатија,	 што	 ние	
нејзините	 современици	 треба	 да	 ја	 пишуваме,	 да	
оставиме	трага	за	идните	генерации.	Малку	се	вакви	
книги	и	ретки	сме	тие	што	напишавме	книги	односно	
опишавме	дел	од	својот	дипломатски	ангажман.	Ова	
го	кажувам	за	да	поттикнам	некои	од	нашите	колеги	
со	дипломатско	искуство	и	тие	да	нѝ	се	придружат.	

Би	бил	среќен	да	има	уште	вакви	книги	како	трајановата.	И	убеден	сум,	ќе	има.	
За	оние	колеги	кои	имаат	намера	да	пишуваат,	но	и	за	другите	да	ги	потсетам	на	
кинеската	поговорка	за	успешниот	човек:	тоа	е	оној	кој	има	пород,	оној	кој	посадил	
дрво	и	оној	кој	напишал	книга.	Сето	тоа	по	можност	кумулативно.
	 Со	Трајан	се	знаеме	многу	долго.	Практично	од	самиот	почеток	на	мојата	
дипломатска	 кариера.	 Јас	 веќе	 бев	 во	 тогашниот	 Секретаријат	 за	 односи	 со	
странство	 кога	 тој	 беше	 именуван	 за	 советник.	 Својот	 „од	 по	 маките“	 колегата	
Трајан	Петровски	го	опишува	во	предговорот	на	оваа	обемна	книга.
	 Амбасадорот	 Петровски	 во	 животот	 имаше	 две	 професии,	 два	 мерака	
(намерно	 го	 користам	 турскиот	 збор	 во	 оваа	 прилика	 од	 познати	 причини).	
Дипломатијата	 и	 литературата.	 Тој	 успешно	 ги	 испреплете	 овие	 две	 професии.	
Дипломатијата	му	даде	можност	за	нови	видици,	за	нови	инспирации	за	пишување	
поезија	и	проза,	а	литературата	го	збогати	и	го	направи	успешен	во	дипломатијата.
Тој	го	бележеше	секојдневно	она	што	го	работеше,	она	што	се	случуваше	во	неговата	
околина,	во	неговата	работа,	во	земјата,	во	светот.	И	сето	тоа	беше	поврзано.	Тие	
белешки	се	всушност	оваа	книга	за	која	пишувам.
	 И	самиот	наслов	на	книгата	кажува	многу.	Тој	е	дел	од	ретките	македонски	
дипломати	(со	Насте	Чаловски	и	некои	други)	кои	беа	амбасадори	на	две	држави:	
на	поранешна	Југославија	и	на	Република	Македонија.	А	не	беше	лесно	тоа	да	се	
премости.	Книгава	на	свој	начин	кажува	како	се	распаѓаше	Југославија	и	како	се	
раѓаше	 денешната	 држава	Македонија.	 Тој	 е	 хроничар	 на	 едно	 преломно	 време:	
кога	 се	распадна	Источниот	блок,	 кога	 се	распадна	 Југославија,	 кога	 се	обедини	
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Германија.	Тој	е	дипломат	кој	низ	својот	дневник	за	средбите,	за	посетите	на	места	
во	 Турција,	 не	 пропушта	 да	 коментира,	 да	 споредува,	 да	 ја	 споменува	 својата	 и	
нашата	славна	Дебрца.	Во	книгава	има	податоци	за	посети	на	државници	од	другите	
земји	на	Анкара.	Во	сите	кажувања	на	Трајан	за	неговите	средби	го	води	мислата	за	
судбината	и	иднината	на	Македонија,	за	она	што	било	порано	и	за	она	што	доаѓа.	
Всушност	станува	збор	за	десетгодишна	хронологија	на	настаните	на	Балканот.	Во	
неа	можат	да	се	најдат	податоци	на	исто	место	за	одделни	прашања	и	случки	на	
Балканот,	за	личности	од	Турција	и	од	балканските	земји.	Но	можеби	тоа	и	не	е	
најбитното.	Авторот	на	книгата	споменувајќи	ги	своите	средби,	настаните	во	тоа	
време	и	она	што	нему	му	се	случувало,	дава	свои	оценки,	коментари,	забелешки,	
критики,	 укажувања,	 пофалби,	 но	 и	 разочарувања.	 Читајќи	 ја	 книгава	 бележев	
некои	најглавни	моменти,	оценки	од	она	што	амбасадорот	Петровски	го	доживувал	
и	го	забележал.
	 Тој	на	пример	на	39-та	страница	од	книгата	вели:	„Тешка	и	понижувачка	е	
играта	на	дипломатите“,	па	ги	кажува	примерите	на	неговите	колеги	од	Романија	и	
Албанија,	кои	со	пофалби	и	воспеви	зборувале	за	нивните	тогашни	претседатели	
Чаушеску	и	Алија,	за	да	не	знаат	потоа	како	да	се	однесуваат	меѓу	своите	колеги	по	
нивниот	пад.
	 Вистина	е	дека	не	е	лесно	да	се	биде	дипломат	на	мала	земја,	но	уште	потешко	
е	 ако	не	 си	доволно	информиран	 затоа	што	не	добиваш	редовни	информации	и	
инструкции	од	својата	земја.	Најтешкото	е	кога	си	дипломат	на	ценета	земја	која	
почнува	да	се	распаѓа	и	пропаѓа,	каков	што	беше	случајот	со	Југославија,	а	тоа	го	
доживеа	колегата	Петровски.
	 Она	што	посебно	го	ценам	во	книгата	се	мислите	на	авторот	забележувани	
во	 дневното	 бележење	 на	 настаните.	 Дури	 и	 со	 ризик	 да	 бидат	 истргнати	 од	
контекстот	би	сакал	да	цитирам	некои	размислувања	на	авторот	за	дипломатијата,	
за	тешкотиите	и	убавините	на	оваа	племенита	професија.	Тие	посебно	се	нагласени	
во	книгата	кога	Трајан	ќе	се	најде	во	драматични	моменти.	
	 Факт	е	дека	во	дипломатијата	се	доживуваат	и	тешки	моменти.	Таа	никако	
не	е	само	приеми,	коктели,	почести,	играње	тенис,	патувања.	Најтешкото	за	еден	
дипломат	е	кога	во	неговата	сопствена	земја	не	одат	работите,	а	тој	како	нејзин	
претставник	треба	да	одговара	на	прашања	на	своите	колеги	или	на	официјалните	
личности	од	земјата	домаќин.		
		 Така	на	стр.	126	од	книгата,	по	почетокот	на	распаѓањето	на	Југославија,	ќе	
напише;	„Тешко	ми	е	да	говорам.	Се	чувствувам	понижен,	но	морам	да	истрајам“.	
Малку	 потоа	 ќе	 каже:	 „Се	 кинам	 во	 вртлогот	 на	 беспомошноста.	 Трагедијата	 на	
земјата	што	 ја	претставувам	пред	светот	ќе	биде	посурова	од	либанската.	Секоја	
средба	 со	 дипломат	 ми	 носи	 болка.	 Неподносливо	 е	 да	 се	 биде	 дипломатски	
застапник	 на	 земја	 која	 вртоглаво	 паѓа“	 и	 во	 еден	 момент	 заклучува:	 „Убиваат	
дипломатските	приеми,	вечерните	средби.	Што	да	се	објаснува.	Би	било	убаво	да	
се	може	да	се	избега	од	реалноста.	Читањето	текстови	за	ужасот	станува	опасно“.
Иако	моето	претставување	на	книгата	не	е	по	ред,	така	како	што	Трајан	ги	бележел	
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настаните,	 би	 можел	 да	 кажам	 дека	 таа	 има	 две	 главни	 поглавја,	 два	 дела	 од	
кариерата	на	еден	дипломат.	Впрочем	случајот	со	Трајан	и	со	некои	други	наши	
дипломати,	меѓу	кои	бев	и	јас,	е	посебен.	Да	се	биде	во	дипломатска	служба	на	две	
држави.	Да	се	биде	амбасадор	на	две	држави,	каков	што	е	насловот	на	книгата.	
Оттука	 преломот,	 односно	 завршетокот	 на	 една	 етапа	 и	 почетокот	 на	 следната	
е	 токму	 во	 средината	 на	 книгата	 кога	 Трајан	 драматично	 ќе	 биде	 протеран	 од	
Анкара	од	оние	кои	ја	растурија	Југославија.	Ќе	се	врати	во	Скопје	и	ќе	почне	да	се	
подготвува	за	вториот	дел	од	својот	дипломатски	живот	и	работа	„на	местото	на	
злосторот“,	што	би	рекле	трагичарите	и	растурачите	на	државата	Југославија.
	 Вториот	 дел	 од	 книгата,	 втората	 мисија	 на	 Трајан	 во	 Турција	 е	 полна	
со	 ентузијазам,	 особено	 на	 почетокот,	 тогаш	 кога	 почна	 да	 се	 создава	 новата	
македонска	дипломатија.	Тогаш	кога	тој	беше	определен	да	биде	прв	македонски	
амбасадор	во	странство.	
	 Со	амбасадорот	Петровски	и	неговото	преземање	на	должноста	во	Анкара	
и	формално	почна	да	дејствува	македонската	дипломатија	на	амбасадорско	ниво.	
На	пониско	ниво	во	тоа	време	имаше	отворено	повеќе	македонски	дипломатско-
конзуларни	претствништва.	Податоци	за	тоа	можат	да	се	најдат	и	во	некои	други	
книги	 на	 првите	 наши	 дипломати	 кои	 беа	 упатени	 во	 странство,	 најпрвин	 да	
бараат	признавање	на	нашата	земја,	а	потоа	и	формално	да	бидат	назначени	како	
официјални	дипломатски	претставници	во	тие	земји	или	меѓународни	организации.	
Најточните	 податоци	 се	 во	 архивите	 на	Министерството	 за	 надворешни	 работи.	
При	 одбележувањето	 на	 педесетгодишнината	 од	 основањето	 на	 македонскиата	
дипломатија	во	мај	оваа	година	Дипломатскиот	клуб	направи	напор	и	во	неговиот	
„Дипломатски	летопис“	објави	напис	за	почетоците	на	македонската	дипломатија.	
Има	 идеја	 да	 се	 организира	 семинар	 или	 тркалезна	 маса	 на	 која	 поранешни	 и	
сегашни	 дипломати	 ќе	 ги	 пренесат	 своите	 сознанија	 и	 искуства	 како	 се	 раѓаше	
и	 формираше	 македонската	 дипломатија.	 Би	 ја	 поздравил	 и	 намерата	 на	 некој	
од	 македонските	 дипломати	 ако	 се	 нафати	 да	 напише	 книга	 за	 почетоците	 на	
македонската	дипломатија.
	 Потсетувајќи	 дека	 Трајан	 беше	првиот	македонски	 амбасадор	 во	Анкара	
треба	 да	 се	 каже	 дека	 тоа	 за	 него,	 но	 и	 за	 секој	 друг	 македонски	 амбасадор	 во	
земјите	каде	се	отворија	наши	амбасади,	беше	привилегија,	но	и	одговорност	да	се	
биде	прв	амбасадор	во	некоја	земја.	Тоа	чувство	се	повторува	и	во	ситуација	ако	сте	
амбасадор	во	најделикатните	времиња	во	односите	меѓу	две	земји	или	во	време	на	
драматични	настани	во	сопствената	земја	или	во	земјата	каде	сте	амбасадор.	
	 Би	можело	многу	да	се	пишува	за	работата	и	доживувањата	на	амбасадорот	
Петровски	во	петте	години	на	неговиот	дипломатски	престој	во	Анкара.	Но	ќе	се	
задржам	сосема	кусо	уште	за	некои	работи	што	ги	забележав	читајќи	ја	неговата	
книга.	Тој	на	едно	место	ќе	рече:	„Обврски	на	претек.	Како	да	се	успее	да	се	заврши	
што	повеќе	работа“.	Да	потсетам	дека	првите	македонски	дипломати	доживуваа	
тешки	 времиња,	 како	 што	 тоа	 го	 доживуваше	 и	 секој	 Македонец:	 битка	 за	
признавање	на	државата,	грчко	ембарго.....		Затоа	требаше	да	се	стигне	насекаде,	
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да	се	покријат	сите	сознанија	на	соговорниците	за	твојата	земја.	Работејќи	упорно	
за	својата	земја	дипломатот	понекогаш	заборава	и	на	својот	семеен	живот.	И	тоа	
не	 е	 добро.	 Дипломатскиот	 живот	 е	 составен	 дел	 од	 семејниот	 живот	 на	 секој	
дипломат	и	на	членовите	на	неговото	семејство.	Затоа	не	треба	да	се	заборава	дека	
во	животот	има	и	други	нешта	покрај	работата,	а	пред	сè	семејството.	Затоа	ќе	го	
споменам	деталот	кога	на	425	страница	Трајан	ќе	рече:	„Јас	сум	најсреќниот	човек.	
Ми	 се	 роди	 внук“.	 Во	 книгава	има	и	 редица	 убави	мисли	и	 констатации	што	 јас	
ги	забележував,	но	поради	немање	на	доволен	простор	во	оваа	прилика	нема	да	
можам	да	ги	споменам	сите.
	 Книгата	 е	 хронологија	 и	 на	 сè	 она	 што	 се	 случувало	 во	 односите	 меѓу	
Република	Македонија	и	Турција	во	периодот	од	1993	до	1999	година.	Да	потсетиме	
дека	преку	Анкара	се	воспоставија	дипломатски	односи	на	Република	Македонија	
со	неколку	туркофонски	и	арапски	земји.	Петровски	беше	именуван	за	амбасадор	
во	повеќе	земји	и	ја	претставуваше	Македонија	во	тие	земји	од	Анкара.	
	 Книгата	на	колегата	Петровски	 е	можност	да	 се	научат	и	некои	правила	
во	дипломатијата.	Затоа	таа	 ја	има	и	димензијата	на	практикум	за	дипломатите.	
особено	поучна	за	младите	и	затоа	им	 ја	препорачувам	на	колегите	од	МНР	и	од	
нашите	ДКП.
	 Крајот	 од	 овој	 приказ	 на	 книгата	 на	 колегата	 Петровски	 би	 сакал	 да	 го	
завршам	 со	 констатацијата	 дека	 станува	 збор	 за	 книга	 на	 еден	 дипломат	 кој	
успешно	ја	заврши	својата	дипломатска	кариера.
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АЦО ШОПОВ – ПОЕТ И ДИПЛОМАТ (1923-1982) 

Ахил ТУНТеВ

		 Според	 еден	 искусен	 дипломат,	 успешноста	 на	
мисијата	 на	 еден	 амбасадор	 би	 требало	 да	 се	 оценува	 и	
според	 тоа	 дали	 по	 неговиот	 мандат	 напишал	 книга.	 А	
што	 да	 се	 рече	 ако	 тој	 зад	 себе	 оставил	 цела	 библиотека	
авторски	дела	и	преводи	и	 	ако	лично	неуморно	придонел	
за	 градењето	 мостови	 за	 културна	 соработка,	 меѓусебно	
запознавање	и	пријателство	меѓу	 својата	и	 земјата	во	која	
ја	 остварувал	 својата	 дипломатска	 мисија	 –	 како	 што	 е	
случајот	 со	 македонскиот	 поет	 и	 преведувач,	 академикот	
Ацо	Шопов.	
		 Во	 историјата	 на	 македонскста	 дипломатија	 ќе	

остане	 податокот	 дека	 не	 мал	 брoј	 југословенски	 и	 македонски	 амбасадори	
биле	 регрутирани	 од	 научната	 и	 културната	 средина	 –академици,	 професори,	
писатели	и	сл.	Така,	и		човекот	што	со	своите	незаборавни	стихови	има	оставено	
неизбришливи	траги	во	македонската	национална	култура	по	војната,	Ацо	Шопов	
спаѓа	 во	 онаа	 група	 македонски	 интелектуалци	 и	 културни	 дејци,	 особено	 на	
полето	на	литературното	творештво	(Коле	Чашуле,	Владо	Малески,	Луан	Старова,	
Гане	 Тодоровски,	 Трајан	 Петровски,	 Јордан	 Плевнеш,	 Сашко	 Насев,	 Љубиша	
Георгиевски)	кои	имаат	дадено	свој	значаен	придонес,	едновремено	и	во	активноста	
на	 	 дипломатијата	 и	 во	 меѓународната	 афирмација	 на	 својата	 земја,	 како	 и	 за	
развојот	на	културните	врски	на	Македонија	со	странство.
	 Според	критериумот	наведен	на	почетокот	на	овој	текст,	поетот	и	амбасадор	
Ацо	Шопов	оставил	многуслојни	траги	за	неговиот	творечки	живот,	вклучително	и	
за	време	на	неговиот	службен	престој	во	Западна	Африка,	каде	што	во	текот	на	
неговиот	 амбасадорски	 мандат	 изградил	 –	 заедно	 со	 претседателот	 на	 Сенегал,	
Леополд	Седар	Сенгор	–	траен	културен,	поетски	мост	меѓу	Македонија	и	Сенегал,	

како	и	другите	земји	од	овој	далечен	свет	на	„црна	Африка“.
Ацо	Шопов	е	роден	во	Штип	на	20	декември	1923	година,	
каде	што	го	поминал	детството	и	школувањето.	Уште	пред	
војната,	во	1940	година,	младиот	Шопов	станал	член	на	СКОЈ,	
а	 две	 години	подоцна,	 излегол	 во	партизани	 во	 редовите	
на	Третата	македонска	ударна	бригада.	Од	тогаш	всушност	
започнува	 неговата	 општествена	 и	 поетска	 биографија	 и	
неговиот	 придонес	 за	 развојот	 на	 македонската	 култура	
воопшто.	 Се	 вбројува	 во	 редот	 на	 основоположниците	 на	
повоената	 македонска	 поезија	 со	 малата	 збирка	 “Песни”	
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објавена	уште	во	текот	на	војната,	во	1944	година.	Оваа	збирка	ја	содржи	најубавата	
песна	со	тематика	од	НОБ,	„Очи“,	во	која	љубовта	се	става	како	противтежа	на	очајот	
и	на	смртта.	По	војната,	матурирал	во	родниот	град,	а	во	Скопје	ги	завршил	студиите	
на	Филозофскиот	факултет,	на	отсекот	чиста	филозофија.	Подоцна,	работел	како	
директор	на	издавачки	куќи	и	уредник	во	повеќе	литературни	списанија	и	весници.
	 Литературниот	опус	на	Ацо	Шопов	е	предмет	на	бројни	критички	осврти	
објавени	од	страна	на	голем	број	литературни		критичари	во	Македонија,	поранешна	
Југославија	и	во	странство.	Се	доделуваат	книжевни	награди	со	негово	име,	неговите	
песни	се	наоѓаат	во	ученичката	лектира,	на	разни	места	и	по	разни	поводи	неговиот	
лик	и	име	се	сочувани	во	колективната	меморија	на	Македонецот.	Ацо	Шопов	е	име	
–	бренд	–	во	македонската	култура	и	особено	во	сферата	на	литературата.	Авторот	
на	првата	повоена	книга	на	македонски	јазик	во	слободна	Македонија,	“Песни”,	има	
објавено	тринаесет	збирки	поезија	и	исто	толку	избори	од	поезијата	на	македонски	
јазик,	како	и	петнаесетина	избори	препеани	на	странски	јазици.	По	неговата	смрт	
(20	април	1982	година)	се	објавени	десетина	избори	од	неговата	поезија,	како	на	
македонски,	така	и	на	други	јазици.	Во	оставината	на	Шопов	се	наоѓаат	и	дваесетина	
преводи	и	препеви	на	дела	на	странски	автори,	меѓу	кои	се	Вилијам	Шекспир,	Едмон	
Ростан,	Пјер	Корнеј,	Леополд	Седар	Сенгор,	Мирослав	Крлежа,	Иван	Крилов,	Јован	
Јовановиќ-Змај,	Отон	Жупанчич,	Густав	 	Крклец	и	др.	За	своето	дело	Ацо	Шопов	
бил	добитник	на	голем	број	југословенски	и	македонски	награди	и	признанија.	Тој	
бил	добитник	на	највисокото	југословенско	признание,	наградата	„АВНОЈ“	(1970),	
како	и	на	литературните	награди	„Кочо	Рацин”,	„11	октомври”	и	др.	Негово	име	ја	
носи	највисоката	награда	за	поезија	што	ја	доделува	Друштвото	на	писателите	на	
Македонија,	а	на	повеќе	места	 (Скопје,	Штип,	Струга	и	др.)	се	поставени	спомен-
обележја	за	македонскиот	класик.	На	18	август	1967	година,	Шопов	бил	избран	како	
еден	од	првите	членови	на	Македонската	академија	на	науките	и	уметностите,	а	
една	година	подоцна	и	за	дописен	член	на	Српската	академија.
	 Во	1975	година,	по	враќањето	од	Сенегал,		Шопов	бил	именуван	за	претседател	
на	Републичката	комисија	за	културни	врски	со	странство,	но	три	години	подоцна,	
болеста	го	присилила	да	го	напушти	активниот	живот.	Во	февруари	1978	година,	

Шопов	бил	на	лекување	во	болницата	
„Салпетриер“	 во	 Париз,	 а	 својата	
болест	 ја	 опеал	 во	 неколку	 песни.	 Во	
една	 од	 нив	 тој	 запишал:	 „Како	 да	
станам	и	да	се	борам?	Треба	да	станам	
и	 да	 се	 борам...“	 („Клошарска	 песна	
на	поетот“).	 	Починал	во	Скопје	на	20	
април	1982	година.
	 	 Во	 времето	 кога	 Ацо	
Шопов	 е	 акредитиран	 за	 амбасадор	
во	 Сенегал	 со	 седиште	 во	 Дакар	
(дипломатската	мисија	на	Ацо	Шопов	
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во	Сенегал	траеше	од	мај	1971	до	септември	1975	год.,	а	меѓувреме	тој	е	именуван	за	
амбасадор	и	во	соседните	земји	Гамбија	и	Мавританија),	како	еден	од	приоритетите	
на	југословенската	надворешна	политика	беше	големиот	проект	за	Движењето	на	
неврзаните	земји.	Неговите	цели	беа	јасно	дефинирани	на	Првиот	самит	одржан	
од	 1	 до	 6	 	 септември	 1961	 година	 во	 Белград.	 Во	 таа	 смисла,	 сите	 дипломатски	
претставници	на	СФР	Југославија	насекаде	во	светот,	а	особено	во	неразвиените	
земји	и	земјите	во	развој,	имаа	задача	да	ја	афирмираат	улогата	на	Движењето,	да	
го	привлечат	нивното	внимание	и	да	го	стимулираат	нивното		приклучување	кон	
Движењето.	
	 За	потсетување:	темелите	на	Движењето	на	неврзаните	држави	беа	поставени	
на	конференцијата	во	индонезискиот	град	Бандунг	во	април	1955	година.	Таму	беа	

присутни	29	шефови	на	држави	и	
влади	од	првата	пост-колонијална	
генерација.	 Водечка	 улога	 имаа	
претседателот	 на	 Египет,	 Џамал	
Абдел	 Насер,	 премиерот	 на	
Индија,	 Шри	 Џавахарлал	 Нехру,	
југословенскиот	 претседател,	
Јосип	 Броз	 Тито,	 претседателот	
на	 Индонезија,	 Ахмед	 Сукарно	 и	
Кваме	Нкрумах,	претседателот	на	
Гана.	 Случувањата	 на	 светската	
политичка	 сцена	 беа	 причината	

за	формирањето	на	ова	движење:	Студената	војна	меѓу	НАТО	и	Варшавскиот	пакт	
сè	повеќе	се	заоструваше.	Двата	блока	се	натпреваруваа	кој	повеќе	ќе	се	вооружи.	
Меѓутоа,	како	што	е	спомнато	и	погоре,	насоките	и	задачите	на	ова	Движење	се	
утврдени	 на	 Самитот	 во	 Белград,	 на	 кој	 како	 генерални	 цели	 на	 Движењето	 се	
набележени	 прашањата	 на	 националните	 борби	 за	 независност,	 надминувањето	
на	 сиромаштијата,	 економскиот	 развој	 на	 земјите,	 смалување	 на	 разликите	
меѓу	 богатите	 и	 сиромашните	 земји,	 при	 што	 Движењето	 се	 спротивставува	 на	
колонијализмот,	 империјализмот	 и	 нео-колонијализмот.	 Таканаречениот	 „трет	
свет“	се	јавуваше	како	опција	во	која	вниманието	на		биполарниот	свет		треба	да	
се	сврти	кон	вистинските	проблеми	на	поголемиот	дел	од	светската	популација,	
нивната	слобода	и	економски	просперитет.
	 СФР	 Југославија	 беше	 една	 од	 основачите	 до	 своето	 распаѓање	 и	 една	
од	 предводниците	 на	 Движењето,	 но	 земјите	 наследнички	 по	 стекнувањето	 на	
независност	го	изгубија	интересот	за	членување	во	Движењето,	со	тоа	што	некои	
(Босна	 и	 Херцеговина	 и	 Србија)	 имаат	 статус	 на	 набљудувачи.	 За	 тоа	 постојат	
различни	мислења	при	што	поранешниот	ССНР	Будимир	Лончар	 смета	 дека	 тоа	
што	овој	дел	од	светот	некогаш	беше	во	Движењето	на	неврзаните,	а	денес	е	на	
патот	на	европските	интеграции,	не	ја	менува	потребата	да	се	имаат	пријателски	
односи	и	соработка	со	тоа	Движење	и	со	тие	земји.
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	 Самитите	на	Движењето	на	неврзаните	обично	се	одржуваа	на	секои	три	
години.	Четвртиот	самит	на	кој	учествува	и	Сенегал,	како	и	други	негроафрикански	
држави,	се	одржа	во	Алжир	од	5	до	9	септември	1973	година.	Главна	тема	на	овој	
самит	беше	светската	нафтена	криза.	
	 Амбасадорот	 Шопов,	 сфаќајќи	 ја	 сериозно	 оваа	 одговорна	 задача,	 на	
тоа	 ги	 посветил	 првите	 години	 од	 својот	 мандат.	 За	 таа	 цел	 обрнал	 големо	
внимание	 на	 воспоставување	 	 колегијални	 и	 пријателски	 врски	 со	 домаќините,	
како	 и	 со	 членовите	 на	 дипломатскиот	 кор	 во	Дакар.	 Заедно	 со	 својата	 сопруга	
организирал	разни	дипломатски	средби	и	го	ширел	пријателството	меѓу	нивните	
земји	 и	 Југославија.	 Посебно	 било	 забележливо	 заедничкото	 настапување	 на	
југословенскиот	со	амбададорите	на	пријателските	земји,	основачи	на	Движењето	–	
Индија	и	Египет	–	во	Дакар,	полека	но	сигурно	свртувајќи	го	вниманието,	пред	сè	на	
Сенегал,	но	и	на	другите	земји	од	регионот,	кон	Движењето	на	неврзаните.	Притоа,	
сведоците	 говорат	 дека	 амбасадорот	 Шопов	 искористил	 и	 едно	 од	 класичните	
дипломатски	правила	дека		културата	ги	отвора	вратите	на	политиката.
	 Специфичност	на	 ваквата	 дипломатска	 активност	 која	 ги	 покажа	 своите	
резултати,	 секако	 е	 и	 веќе	 од	 порано	 воспоставената	 блискст	 и	 пријателските	

односи	 меѓу	 двете	 земји,	 но	 и	 личната	
ангажираност	 и,	 би	 можело	 да	 се	 рече,	
поетската	 вокација	 на	 тогашниот	
сенегалски	претседател,	инаку	франкофон,	
писател	 и	 културен	 теоретичар,	 Леополд	
Седар	 Сенгор	 (9	 октомври	 1906	 -	 20	
декември	2001).
	 Леополд	 Седар	 Сенгор	 е	 прв	
претседател	 на	 Сенегал	 во	 периодот	 од	
1960	до	1980	година.	Почитуван	е	како	еден	
од	најголемите	африкански	интелектуалци	
на	 дваесеттиот	 век.	 Избран	 е	 за	 член	 на	
Француската	 академија	 на	 2	 јуни	 1983	
година.	 Станува	 првиот	 африканец	 што	
има	 ваква	 чест.	 Церемонијата	 по	 повод	
неговиот	 избор	 се	 одржува	 на	 29	 март	
1984	 година	 во	 присуство	 на	 тогашниот	
француски	претседател	Франсоа	Митеран.	
Со	овој	потег	Академијата	го	прави	еден	од	
првите	чекори	кон	широкото	отворање	на	
нејзините	врати.	Кон	крајот	на	шеесеттите	
години	на	дваесетиот	век,	Сенгор	учествува	

во	формирањето	на	Франкофонијата,	која	ќе	започне	како	Агенција	за	културна	и	
техничка	соработка	во	1970	година,	пред	да	прерасне	во	меѓународна	организација	
во	 1998	 година.	 Во	 1984	 година,	 Сенгор	 е	 избран	 за	 прв	 заменик-претседател	на	
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Високиот	совет	на	Франкофонијата,	со	кој,	по	дефиниција,	раководи	претседателот	
на	Франција.
	 Инаку,	 Сенегал	 е	 претседателска	 држава.	 Од	 2001	 година	 претседателот	
се	 избира	 по	 пат	 на	 избори	 на	 секои	 5	 години	 (до	 таа	 година	 се	 избирал	 исто	

така	 на	 избори,	 но	 на	 секои	 7	 години),	 од	 страна	
на	 полнолетни	 жители	 на	 државата.	 Сегашен	
претседател	е	Маки	Сал,	кој	бил	избран	на	изборите	
во	март	2012	година.	
		 Од	 моментот	 на	 предавањето	 на	
акредитивите	 на	 сенегалскиот	 претседател,	 меѓу	
двајцата	 поклоници	 на	 поетскиот	 збор	 дошло	 до	
поинтензивна	 комуникација	 која	 била	 повеќе	 од	
вообичаената	 дипломатска	 практика.	 По	 честите,	
долги	 и	 пријателски	 разговори	 меѓу	 сенегалскиот	
претседател	 и	 југословенскиот	 амбасадор,	 што	
ги	 поврзуваше	 и	 	 нивната	 поетска	 вокација,	

се	 воспостави	 обострано	 пријателство	 и	 меѓусебно	 почитување.	 Тие	 најдоа	
блискост	не	само	за	прашањата	од	политичка	природа,	за	состојбите	во	едната	и	
другата	 земја,	 за	 Движењето	 на	 неврзаните,	 југословенско-сенегалските	 односи	
и	 соработка,	 туку	 и	 за	 многу	 прашања	 од	 областа	 на	 филозофијата,	 поезијата.	
Ваквите	односи	доведоа	до	побрза	динамика	при	донесувањето	на	решението	на	
Сенегал,	 а	поради	 	реномето	на	сенегалскиот	претседател	и	на	другите	земји	од	
регионот,	за	приклучуваље	кон	Движењето	на	неврзаните,	што	го	манифестираа	
со	учество	на	Самитот	во	Алжир	1973	година.	Од	друга	страна	тоа	користеше	и	за	
јакнење	 на	 угледот	 на	 Југославија,	 како	 и	 на	 нејзиниот	 амбасадор	 во	 Дакар,	 кој	
широко	ја	користеше	оваа	блискост	на	највисоко	нивo	и	за	афирмација	на	својата	
Македонија,	нејзината	вековна	култура	и	придонес	за	словенската	писменост,	за	
убавините	на	земјата	и	особено	за	македонската	литература.
	 На	 30	 август	 1975	 година,	 остварена	 е	 петдневна	 официјална	 посета	 на	
претседателот	 Сенгор	 во	 Југославија,	 при	 што	 претседаталот	 Тито	 го	 прими	 во	
резиденцијата	Брдо,	кај	Крањ,	каде	што	се	водени	корисни	разговори	околу	Самитот	
на	 неврзаните	 што	 тукушто	 заврши	 во	 Перу,	 за	 југословенскиот	 самоуправен	
систем,	борбата	за	независност	на	Ангола	и	за	омилената	тема	на	Сенгор:	културата.	
Во	вториот	дел	од	посетата	сенегалскиот	претседател	престојуваше	во	Македонија,	
каде	 меѓу	 другото	 му	 беше	 доделен	 Златниот	 венец	 на	 Струшките	 вечери	 на	
поезијата.	
	 Во	подготовките	на	оваа	посета	амбасадорот	Шопов	беше	ангажиран	како	
на	политички,	така	и	на	културен	план.	Тој	препеа	избор	од	поезијата	на	Сенгор	и	
го	напиша	предговорот	на	збирката	на	сенегалскиот	поет	промовирана	во	Струга.	
Истовремено	 работеше	 и	 на	 сопствената	 збирка	 “Песна	 на	 црната	 жена”	 (1976)	
инспирирана	од	Сенегал.



Број 9, 2020

60

	 Со	 својата	 преведувачка	 и	 поетска	
дејност,	 Ацо	Шопов	 на	 македонскиот	
читател	 му	 овозможи	 одблиску	 да	
ја	 запознае	 поезијата,	 а	 со	 тоа	 и	
животот	 на	 пријателскиот	 Сенегал	
и	 воопшто	 	 културата	 и	 богатата	
историја	 на	 земјите	 од	 Африка	 и	
негроафриканскиот	 свет.	 За	 „Песна	
на	 црната	 жена“,	 литературниот	
критичар	Милан	Ѓурчинов	во	освртот	
„Во	 прегратката	 на	 светот“,	 објавен	
во	Политика	(30.	10.	1976),	ќе	забележи	
дека	 збирката	 е	 „еден	 лирски,	
треперлив	 запис	 за	 едно	 длабоко	
проживеано	 патување	 низ	 широко	
отворената	врата	на	светот,	како	и	едно	
освојување	на	нови	поетски	сознанија	
во	 кои	 чувствителното	 се	 преплетува	
со	 сочувствителното,	 естетското	 со	
хуманистичкото,	 татковинското	 со	
светското	и	космополитското”.	
	 За	оваа	збирка	поезија	Ацо	Шопов	ја	

има	добиено	наградата	на	СВП	„Браќа	Миладиновци“,	при	што,	во	еден	разговор	со	
Алдо	Климан	(1976)	изјави:		eгзотика(та)	во	мојата	книга	„Песна	на	црната	жена”	е	
дадена	само	како	фон	врз	кој	се	случуваат	тешки	човечки	драми	и	се	прави	обид	да	
се	продре	во	најдлабоките,	најскришните	предели	на	човечкото	битие...	Престојот	
во	Црна	Африка	ме	увери	дека	моите	поетски	преокупации	(…)	не	се	ограничуваат	
само	 на	 нашиот	 животен	 простор,	 туку	 се	 протегаат	 и	 на	 другите,	 географски	
далечни	предели”.	

И	 за	 крај:	 По	 распадот	 на	 поранешната	 федерација,	 како	 и	 со	 престанок	 на	
функцијата	 на	 нејзините	 органи,	 стануваат	 помалку	 достапни	 документите	 за	
дипломатската	 активност	 на	 амбасадорот	 Шопов	 	 (впрочем	 како	 и	 за	 другите	
негови	 колеги	 и	 функционери	 од	 Македонија	 во	 сојузните	 органи).	 Поради	 тоа,	
при	 обидите	 да	 се	 	 направи	 осврт	 	 на	 нивната	 активност	 најчесто	мораме	да	 се	
послужиме	со	сеќавањата	на	нивните	блиски		и	колеги.	
	 Овој	 пат	 за	 тоа	 нека	 послужат	 сеќавањата	 на	 неговата	 сопруга,	 проф.	
Светлана	Шопова	 (во	 прилог	 на	 овој	 портрет),	 како	 и	 впечатоците	 на	 проф.	 д-р	
Лилјана	 Тодорова	 (1934-2017)	 за	 угледот	 што	 го	 имал	 и	 го	 оставил	 амбасадорот	
Шопов	 кај	 дипломатскиот	 кор	 и	 интелектуалните	 кругови	 во	 Западна	 Африка.	
Имено,	десетина	години	подоцна,		таа	беше	амбасадор	на	СФРЈ	во	Гвинеја	(од	1985-
1989	год.)	со	тоа	што	непосредно	беше	акредитирана	и	во	Гвинеја	Бисао	и	во	Сиера	
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Леоне.	Еве	дел	од	нејзините	впечатоци	објавени	во	книгата	„Влогот	на	книжевната	
комуникација”,	Скопје,	Детска	радост,	во	статијата	„Негро-африканскиот	свет	во	
поезијата	на	Ацо	Шопов“	(стр.279-285).	Цитираната	статија	Лилјана	Тодорова	ја	има	
напишано	во	1993	год.,	а	објавено	во	книга	во	2002	год.

„Имавме	посебна	 прилика	 во	 нашите	 лични	 разговори	 со	 повеќе	 значајни	
личности	 од	 културниот	 живот	 во	 Сенегал,	 посебно	 со	 професори	 од	
Универзитетот	 во	 Дакар	 и	 особено	 со	 сенегалскиот	 амбасадор	 Ибрахим	
Диенг,	кој	во	исто	време	со	нас	ја	вршеше	оваа	должност	во	Гвинеја,	да	се	
увериме	колку	силни	импресии	за	Ацо	Шопов	се	чуваат	во	овој	далечен	свет,	
и	по	повеќе	од	десет	години,	кај	сите	оние	што	имале	можност	да	се		сретнат	
или	да	му	бидат	пријатели.	Кај	самиот	Диенг,	кој	како	младински	раководител	
порано	 неколку	 пати	 учествувал	 во	 разни	 работни	 средби	 или	 младински	
манифестации	 во	 поранешна	 Југославија,	 многу	 беше	 свежо	 сеќавањето	
за	 неговиот	 „речит	 и	 сензибилен“	 собеседник,	 како	 и	 за	 пошироките	
средби	 што	 Ацо	 Шопов	 ги	 организирал	 (или	 во	 коишто	 учествувал)	 и	 на	
кои	оставил	впечаток	со	својата	комплексна	повеќеслојна	мисла	преку	која	
неговата	 интимна	 нота	 добиваше	 филозофски	 и	 хуманистички	 димензии.	
Кај	 	 овој	 	 човек	 од	 дипломатијата	 не	 помалку	 жива	 беше	 и	 претставата	
што,	благодарение	на	Ацо	Шопов,	ја	стекнал	и	за	Македонија	и	за	нејзината	
културна	историја,	при	што	не	е		без	значење	дека	Шопов	на	најубав	начин	ги	
афирмирал	и	нејзините	вредности.“

Редакцијата на Дипломатски  летопис  и авторот на овој портрет им се заблагодаруваат 
на  семејството на Ацо Шопов (сопругата Светлана и ќерката Јасмина Шопова),  како и 
на д-р Ирина Бабамова, ќерка на покојната амбасадорка проф. Лилјана Тодорова за многу 
полезната соработка.
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КУЛТУРАТА ГИ ОТВОРА ВРАТИТЕ НА ПОЛИТИКАТА

Сведоштво на Светлана Шопова, сопруга на Ацо Шопов

	 Дипломатската	 мисија	 на	 Ацо	 Шопов	 	 во	
Сенегал	траеше	од	мај	1971	до	септември	1975	год.	
Изборот	македонскиот	поет	да	ја	претставува	СФР	
Југославија	 токму	 во	 Сенегал	 не	 беше	 воопшто	
случаен.	Во	тоа	време	претседател	на	земјата	беше	
сенегалскиот	поет	Леополд	Седар	Сенгор	(Léopold	
Sédar	Senghor,	1906-2001).	Тој	беше	избран	за	прв	
претседател	по	независноста	на	Сенегал,	во	1960	
год.,	 и	остана	на	чело	на	државата	до	 1980	 год.,	
кога	одлучи	да	се	повлече	од	политиката.	
	 Од	 1963	 до	 1970,	 Сенгор	 беше	 воспоставил	
монокефален	 претседателски	 режим,	 со	 кој	 ги	

отстрани	 политичките	 непријатели,	 меѓу	 кои	 и	Мамаду	Диа	 (Mamadou	Dia,	 1910-
2009),	 дотогашниот	 премиер,	 којшто	 се	 залагаше	 за	 политика	 на	 самоуправен	
социјализам	по	примерот	на	Тито,	но	со	потенцирана	националистичка	нота.	
	 Уште	 на	 почетокот	 на	шеесеттите	 години	 на	 минатиот	 век,	 Мамаду	 Диа	
имаше	 воспоставено	 блиски	 врски	 со	 Југославија	 и	 најверојатно	 поради	 тоа,	
претходникот	на	Ацо	Шопов	во	Сенегал,	амбасадорот	Изток	Жагар	(1923-2007),	им	
давал	 премногу	 отворена	 подршка	 на	 приврзаниците	 на	 Мамаду	 Диа,	 така	 што	
Сенгор	имаше	резервиран	однос	кон	Југославија	кога	пристигнавме	во	Сенегал.
	 Да	се	потсетиме	дека	тоа	беше	време	на	Студената	војна	и	дека	во	западна	
Африка	 имаше	 две	 главни	 политички	 тенденции:	 едната	 беше	 прозападно	
расположена,	 а	 другата	 се	 заложуваше	 за	 рушење	 на	 „старите	 колонијални	
структури”	и	беше	блиска	до	источниот	блок.	Но	речиси	сите	државници	во	западна	
Африка,	со	исклучок	на	Секу	Туре	(Sékou	Touré,	1922-1984),	претседател	на	Гвинеја,	
беа	приклонети	кон	западниот	блок	и	негуваа	многу	блиски	односи	со	Франција,	
поранешната	колонијална	сила.
	 Главната	дипломатска	мисија	на	Шопов	се	состоеше	во	тоа	да	ја	пренасочи	
ситуацијата,	 да	 ги	 зајакне	 односите	 помеѓу	 Сенегал	 и	 Југославија	 и	 да	 го	 убеди	
Сенгор	за	поголемо	доближување	до	Движењето	на	неврзаните.	Сенгор	уживаше	
голем	 углед	 во	 целиот	 африкански	 континент	 и	 имаше	 многу	 големо	 влијание,	
особено	врз	политиката	на	Западна	Африка.	Затоа	беше	многу	битно	тој	конечно	
да	се	убеди	да	присуствува	на	следниот	Самит	на	неврзаните.	
	 По	 две	 години	 напорна	 дипломатска	 работа	 на	 Шопов,	 сенегалскиот	
Претседател	не	само	што	учествуваше	на	Самитот	во	Алжир	(5	-	9	септември	1973	
год.),	туку	ги	повлече	и	шефовите	на	сите	соседни	држави,	кои	исто	така	до	тогаш	
немаа	блиски	односи	со	Движењето	на	неврзаните.
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За	 успешната	мисија	на	Шопов	 голема	 улога	 одигра	Магат	Ло	 (Magatte	 Lô,	 1925),	
еден	 од	историските	 лидери	на	Прогресистичката	 сенегалска	 унија	 (која	 од	 1976	
год.	се	 	нарекува	Социјалистичка	партија)	и	многу	близок	соработник	и	пријател	
на	Сенгор.	Тој	живееше	на	неколку	чекори	од	 југословенската	резиденција,	 така	
што	Шопов	со	него	имаше	не	само	одлични	професионални,	туку	и	убави	соседски	
односи.	
	 Друга	политичка	личност	што	му	даде	голема	подршка	на	Шопов	беше	Шеик	
Леј	(Cheikh	Lèye,	1927-2010),	исто	така	многу	близок	соработник	на	Сенгор	и	негов	
шеф	на	протокол,	сè	до	1979	год.,	кога	беше	именуван	за	сенегалски	амбасадор	во	
Германија.	Се	сеќавам	дека	во	октомври	1977	год.,	кога	со	Ацо	дојдовме	во	Париз	по	
повод	првите	Денови	на	македонската	култура,	што	се	одржуваа	во	исто	време	кога	
и	официјалната	посета	на	Тито	во	Франција,	Шеик	Леј	беше	исто	така	во	Париз,	
дојден	како	член	на	делегација	предводена	од	тогашниот	сенегалски	премиер	Абду	
Диуф	(Abdou	Diouf,	1935).	Преку	нашата	амбасада	успеа	да	дојде	до	Ацо,	за	да	му	
каже	дека,	една	година	по	неговото	заминување	од	Дакар,	сè	уште	се	зборува	за	
него	 во	 суперлативи,	 како	 во	 политичките,	 така	 и	 во	 дипломатските	 кругови	 во	
Сенегал.

Во	врска	со	последниве,	
би	 сакала	 да	 споменам	
дека	 дипломатскиот	
живот	 во	 Дакар	 беше	
многу	 анимиран	 и	 дека	
ние	 речиси	 секојдневно	
се	 среќававме	 со	 сите	
амбасадори,	 од	 кои	
некои	 ни	 станаа	 и	
интимни	 пријатели.	 Но	
најблиски	од	сите	ни	беа	
Саад	Мортада	(Saad	Mor-
tada,	1923-2001)	од	Египет	
и	 Шаилен	 Хиралал	

Десаи	(Shailen	Hiralal	Desai,	1921)	од	Индија.	Тоа	пријателство	стана	легендарно	во	
Сенегал.	Тројцата	 толку	често	беа	 заедно,	што	другите	 амбасадори	почнаа	да	 ги	
нарекуваат	„Тито,	Насер	и	Нехру”!	
	 Но,	настрана	оваа	анегдота,	Мортада	и	Десаи	беа	дипломати	од	највисок	
ранг.	Пред	 да	 дојде	 во	Дакар,	Шаилен	 бил,	меѓу	 другото,	 амбасадор	 во	 Северен	
Јемен,	во	1966	и	1967	год.,	кога	беше	во	полн	ек	првата	граѓанска	војна	во	земјата,	
и	 во	 Чехословачка,	 од	 1970	 до	 1973	 год.,	 што	 ќе	 рече	 во	 најцрниот	 период	 на	
таканаречената	 „нормализација”	 по	 Прашката	 пролет.	 Инаку,	 дипломатската	
кариера	 ја	 започнал	 во	 1959	 година	 токму	 во	 Југославја,	 што	 сигурно	 многу	
придонесе	 за	 нашето	 зближување.	 По	 Сенегал,	 беше	 именуван	 за	 амбасадор	 во	
Бугарија,	од	1977	до	1979	год.	Во	тој	период	дојде	во	Скопје	да	нè	посети	со	сопругата.		
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Што	 се	 однесува	 пак	 до	 Саад,	 тој	 во	 Сенегал	 дојде	 по	 неговата	 амбасадорска	
мисија	во	Обединетитe	арапски	емирати,	а	потоа,	по	смртта	на	неговата	сопруга	
Алија	 (1976	год.)	 замина	за	Мароко.	Тоа	беше	токму	во	периодот	кога	во	Рабат	се	
одвиваа	тајните	израелско-египетски	преговори.	По	потпишувањето	на	мировниот	
договор	на	двете	непријателски	земји	во	1979	год.,	тогашниот	египетски	министер	
за	 надворешни	 работи	 Бутрос	 Бутрос	 Гали	 го	 повлече	 Мортада	 во	 Каиро	 и	 го	
назначи	за	директор	на	Одделот	за	врски	со	медиумите.	На	8	јануари	1980	год.,	сите	
медиуми	по	светот	ја	објавија	веста	за	именувањето	на	првиот	египетски	амбасадор	
во	Израел	-	нашиот	драг	пријател	Саад	Мортада!	
	 Пријателските	односи	што	Ацо	ги	воспостави	во	Сенегал	не	запираат	тука.	Од	
1971	до	1975	год.	врските	со	Сенгор,	коишто	започнаа	со	формално	примопредавање	
на	акредитиви,	се	претворија	во	меѓусебна	”братска	восхит”,	како	што	тоа	му	го	
напиша	Сенгор	на	Шопов,	посветувајќи	му	примерок	од	неговата	книга	“Песни”	на	
први	август	1975	год.	

	 Ако	 првите	 две	 години	 во	
Дакар	 Ацо	 ги	 посвети	 пред	 сè	
на	 прашањето	 на	 неврзаните,	
другите	две	години	ги	посвети	на	
билатералните	односи,	а	тој	негов	
труд	се	олицeтвори	со	петдневна	
посета	 на	 Сенгор	 во	 Југославија.	
На	 30	 август	 1975	 год.,	 Тито	 го	
прими	во	дворецот	Брдо	кај	Крањ	
во	 Словенија.	 Меѓу	 главните	
теми	на	разговорите	беа	Самитот	
на	 неврзаните,	 што	 тукушто	
заврши	 во	Перу,	 југословенскиот	
самоуправен	систем	за	кој	Сенгор	
истакна	дека	е	пример	како	треба	

да	се	развива	едно	социјалистичко	општество	и	борбата	за	независност	на	Ангола.	
Притоа	 Сенгор	 не	 ја	 изостави	 омилената	 тема,	 	 културата,	 потенцирајќи	 дека	
независноста	на	духот	е	неопходен	услов	за	сите	други	форми	на	независност	и	дека	
стремежот	кон	националниот	идентитет	поминува	преку	културниот	идентитет.
Оваа	 посета	 имаше	 голем	 одек	 во	 сенегалските	 медиуми	 коишто	 ја	 сметаа	 за	
посебно	важна.	 „Покрај	протоколарниот	аспект	и	покрај	 човечката	 топлина	што	
го	опкружуваше	претседателот	Сенгор	во	текот	на	неговата	посета,	битно	е	да	се	
истакне	дека	соработката	меѓу	двете	држави	е	зајакната”,	забележа	меѓу	другите	
весникот	L’Ouest	africain,	на	насловната	страница	на	изданието	од	5	септември.
	 За	 време	 на	 средбата	 со	 Тито	 се	 проектираше	 и	 филмот	 што	 Кирил	
Ценевски	 (1943-2019)	 го	 сними	 за	 Сенгор,	 бидејќи	 истата	 година	 нему	 му	 беше	
доделен	Златниот	венец	на	Струшките	вечери	на	поезијата.	
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	 Всушност,	 вториот	 дел	 од	 посетата	
на	Сенгор	 во	 Југославија	му	беше	посветен	
на	 поезијата,	 така	 што	 во	 текот	 на	 1974,	 а	
особено	1975	година,	Ацо	работеше	не	само	
на	 подготовките	 на	 средбата	 на	 Сенгор	
со	 Тито,	 туку	 и	 на	 изборот	 и	 препевот	 на	
неговата	 поезија,	 како	 и	 на	 поетскиот	
портрет	што	го	изговори	при	доделувањето	
на	 наградата	 во	 Струга.	 Истовремено	
работеше	 и	 на	 сопствената	 збирка	 „Песна	
на	црната	жена”,	што	излезе	од	печат	во	1976	
год.	Паралелно	ги	подготвуваше	и	Деновите	
на	 југословенскиот	филм	 во	 Дакар,	што	 се	
одржаа	во	јуни	1975	година.	
	 Два	 месеца	 подоцна,	 Ацо	 Шопов	
се	 врати	 од	 дипломатската	 мисија	 во	
придружба	 на	 Сенгор,	 којшто	 дојде	 со	
неговата	 сопруга	 Колет	 (Colette	 Hubert,	
1925-2019)	 и	 со	 синот	Филип	 (Philippe	 Seng-
hor,	1958-1981),	потенцирајќи	ја	на	тој	начин	
пријателската	димензија	на	неговото	патување	во	нашата	земја.	По	официјалниот	
дел	од	посетата,	заминавме	сите	за	Охрид	и	Струга.	

	 „Сенгор	 беше	 толку	 импресиониран	 од	
поетската	 вечер	 ‘Мостови’,	 што	 не	 пропушти	
ниедна	прилика,	а	да	не	го	истакне	својот	восхит	
дека	само	на	Охридското	Езеро	и	во	Црна	Африка	
имал	можност	да	види	толку	народ	кој	со	таков	
култ	и	љубов	му	пристапува	на	поетскиот	збор”,	
напиша	подоцна	Ацо,	во	написот	„Република	на	
поезијата”,	како	што	Тито	ја	нарече	Макeдонија	
кога	 го	 испраќаше	 Сенгор	 кај	 нас	 (Културен	
живот,	1977	год.)
	 А	 кога	 Драгослав	 Адамовиќ-Зира	 го	
интервјуираше	 за	 Политика	 во	 1976	 год.,	 Ацо	
изјави	 дека	 поезијата	 на	 Сенгор	 повеќе	 му	
кажала	за	Африка	отколку	купиштата	книги	што	
ги	прочитал	за	неа.	„Ако	човек	сака	подобро	да	
се	запознае	себе	си,	својата	земја,	својот	народ,	
тој	мора	добро	да	ги	познава	и	другите”,	заклучи	
тогаш	нашиот	амбасадор	и	поет,	укажувајќи	на	
тоа	во	колкава	мера	културата	е	способна	да	ги	
отвори	вратите	на	политиката.		
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ЕДЕН ПОГЛЕД КОН ПОСТСОВЕТСКАТА ДОБА
Кон книгата “Постсоветски меридијани” од Драган Јањатов 

Проф. д-р Иван ДОДОВсКИ

	 Книгата	 „Постсоветски	 меридијани“	 се	 занимава	
со	 прашањата	 на	 историјата,	 меѓународните	 односи,	
геополитиката	 и	 дипломатијата	 по	 распаѓањето	 на	
Советскиот	Сојуз	и	тоа	не	само	во	однос	на	земјите	што	
произлегоа	од	него,	туку	и	на	земјите	од	поранешниот	
Варшавски	 договор	 и	 од	 Балканот,	 како	 и	 во	 однос	
на	 советскиот	 ривал	 од	 времето	 на	 Студената	 војна	
–	 Соединетите	 Американски	 Држави.	 Според	 тоа,	
терминот	„постсоветски	меридијани“	не	е	синоним	на	
геополитичкиот	 поим	 „блиско	 соседство“	 дефиниран	
како	 сфера	на	влијание	во	новата	руска	надворешно-

политичка	 доктрина.	 Сепак,	 најголемиот	 дел	 од	 книгата	 на	 Драган	 Јањатов	 се	
однесува	 на	 анализа	 на	 промените	 во	 постсоветскиот	 простор	 и	 на	 односите	
на	 државите	 од	 некогашниот	 Варшавски	 договор	 со	 Руската	 Федерација	 како	
државен	 и	 политички	 сукцесор	 на	 Советскиот	 Сојуз.	 Јањатов	 ги	 разгледува	
развојот	или	стагнацијата	на	односите	на	овие	земји	со	Русија	во	светлината	на	
фактот	дека	повеќе	од	половина	век	 тие	делеле	иста	 „историска	и	идеолошко-
политичка	судбина“,	но	и	од	аспект	на	тоа	дека	самата	Руска	Федерација	како	нов	
државен	субјект	се	соочувала	со	континуирани	внатрешни	тешкотии	барајќи	го	
својот	меѓународен	легитимитет.	За	разлика	од	други	книги,	особено	од	западни	
автори,	 оваа	 на	 Драган	 Јањатов	 настои	 да	 ја	 разбере	 руската	 перспектива	 врз	
постсоветската	 ера	 и	 да	 ја	 објасни	 руската	 амбиција	 за	 враќање	 на	 нејзиниот	
статус	на	светска	сила	во	еден	нов	глобален	поредок.
	 За	да	се	разберат	таквите	надворешно-политички	цели	на	Русија,	Јањатов	
тврди	дека	треба	да	се	навратиме	и	на	претсоветската	империјална	доба.	Така,	
во	првото	поглавје,	кое	се	однесува	на	Русија	во	историјата	на	современа	Европа,	
тој	потсетува	на	клучните	историски	настани	и	влијанија	што	 ја	конституираат	
руската	 државотворна	 традиција	 и	 нејзината	 амбивалентна	 насоченост	 кон	
Европа.	Јањатов	ги	споменува	некои	од	клучните	идеологеми	што	ќе	ја	обликуваат	
руската	политичка	доктрина,	на	пример,	оние	за	Москва	како	Третиот	Рим	и	за	
рускиот	месијанизам,	како	и	за	тринитарната	формула	на	грофот	Сергеј	Уваров	
„православие,	 самодержавие,	 народност“.	 Вредно	 е	 да	 се	 напомене,	 иако	 тоа	
Јањатов	не	го	апострофира	експлицитно,	дека	некои	од	овие	идеи,	mutatis	mu-
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tandis,	повторно	се	јавуваат	во	рециклирана	форма	како	дел	од	тековните	руски	
дебати	за	рускиот	идентитет	и	за	улогата	на	Русија	во	светот.	Во	ова	прво	поглавје,	
Јањатов	уште	потсетува	на	улогата	на	императорот	Александар	Први	Романов	како	
„спасител	на	Европа“	и	на	Русија	како	„носител	и	гарант	на	мирот	и	безбедноста	
на	континентот“	за	време	на	Виенскиот	конгрес	во	1814	година	и	потоа.	Со	блага	
иронија,	Јањатов	имплицира	дека	тогашниот	таен	заговор	на	големите	европски	
земји	против	Русија,	во	време	кога	царот	Александар	Први	Романов	безрезервно	
инвестира	 во	 формирањето	 на	 „Светиот	 сојуз“	 од	 1815	 година	 како	 европски	
проект	par	excellence	за	траен	мир	и	благосостојба,	потсетува	на	„повторување	на	
историјата“	во	денешeн	контекст	кога	западниот	зазор	од	величината	и	моќта	на	
Русија	се	манифестира	во	„нови	сојузи	и	алијанси“	насочени	против	неа.
	 Во	второто	поглавје,	 Јањатов	ја	дискутира	генезата	на	руската	политика	
на	 Балканот	 од	 крајот	 на	 18	 век	 до	 денес.	 Меѓу	 другото,	 можеби	 без	 особена	
критичност,	тој	ја	констатира	руската	резервираност	во	поглед	на	македонското	
прашање	од	почетокот	на	20	век	и	за	време	на	балканските	војни.	Но,	интереснo	е	
неговото	согледување	дека	и	во	постсоветската	доба,	поради	ограничените	руски	
можности,	внатрешните	проблеми,	како	и	стратешката	определба	на	балканските	
земји	кон	Западот,	Балканот	не	е	во	фокусот	на	Русија.	Јањатов	се	разликува	од	
западните	аналитичари	според	тврдењето	дека	и	„последните	пројави	на	некаков	
нов	 пристап	 во	 руската	 балканска	 политика,	 најверојатно	 имаат	 дипломатско-
тактички	 карактер	 и	 се	 насочени	 кон	 одвлекување	 на	 вниманието	 од	 руските	
суштински	проблеми“.
	 Четвртото	 поглавје	 се	 однесува	 на	 руско-американските	 „средби	 на	
врвот“	меѓу:	Сталин	и	Рузвелт,	Хрушчов	и	Кенеди,	Брежњев	и	Никсон,	Горбачов	
и	 Реган,	 Елцин	 и	 Клинтон,	 Путин	 и	 Обама.	 Петтото	 поглавје,	 пак,	 целосно	 се	
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однесува	 на	 владеењето	 на	 Путин,	 кој	 –	 според	 констатацијата	 на	 Јањатов	 –	 е	
зачетник	на	нова	ера	за	Русија.	Во	својот	колку	објективен	толку	и	благонаклонет	
опис,	Јањатов	забележува	дека	во	оној	последен	ден	од	декември	во	1999	година,	
на	 преминот	 кон	 новиот	милениум,	 кога	 Борис	 Елцин	 се	 повлече,	 поверувајќи	
ја	власта	во	рацете	на	тогаш	малку	познатиот	Владимир	Владимирович	Путин,	
овој	наследи	огромен	товар:	Студената	војна	се	претвораше	во	„студен	мир“,	во	
Русија	 кулминираше	 транзициската	 корупција,	 газењето	 на	 човековите	 права	
и	 олигархиската	 анархија,	 а	 НАТО	 се	 ширеше	 кон	 Исток,	 фрлајќи	 бомби	 врз	
Југославија.	 Путин	 наследи	 беспомошна	 Русија,	 но	 дома	 доби	 висок	 рејтинг.	
За	 дваесет	 години,	 колку	што	 е	 на	 власт,	 како	 претседател	 во	 четири	мандати	
и	 во	 еден	мандат	како	премиер,	Путин	 –	 според	оцената	на	 Јањатов	 –	 успеа	да	
ја	стабилизира	Русија	внатрешно,	но	и	да	ги	врати	„некогашните	геостратешки	
позиции	на	Русија	како	светска	велесила	и	незаобиколен	меѓународен	фактор“.	Тој	
ја	нотира	и	определбата	на	Путин	за	Русија	како	„дел	од	западната	цивилизација“,	
што	е,	според	Јањатов,	одглас	на	„гигантскиот	циклус	на	прозападни	демократски	
и	економско-политички	реформи“	започнати	уште	пред	300	години,	во	времето	
на	Петар	Велики.	 Јањатов	кратко,	но	 сепак	нужно,	 се	осврнува	и	на	критиките	
за	авторитарниот	стил	на	владеење,	демократските	дефицити,	задушувањето	на	
слободата	на	медиумите	и,	пред	сé,	надворешно-политичките	одлуки	на	Путин	
што	доведоа	до	судир	со	западниот	свет.	Ова	последното,	пред	сé,	 се	однесува	
на	војната	во	Грузија,	на	кризата	во	Украина	и	на	анексијата	на	Крим.	Шестото	
поглавје	 од	 книгата	 е	 посветено	 токму	 на	 конфликтот	 во	 Украина,	 додека	 во	
останатите	 три	 поглавја	 Јањатов	 ја	 разгледува	 постсоветската	 историја	 на	
односите	 на	 секоја	 од	 поранешните	 советски	 републики	 со	 Русија	 –	 оние	 од	
Средна	Азија,	Кавказот	и	од	Балтикот.
	 Да	 заклучиме:	 Драган	 Јањатов	 напишал	 уште	 една	 од	 серијата	 негови	
книги	посветени	на	толкувањето	на	културата	и	историјата	на	Русија,	особено	на	
нејзината	дипломатска	историја.	Неговиот	публицистички	ангажман	е	драгоцен	
бидејќи	е	еден	од	ретките	македонски	автори	што	континуирано	се	занимаваат	со	
анализа	на	развојот	на	надворешната	политика	на	Русија.	Книгата	„Постсоветски	
меридијани“	 во	 преработена	 форма	 ги	 содржи	 неговите	 повеќегодишни	
фељтонски	написи	за	клучните	настани	и	околности	по	распадот	на	Советскиот	
Сојуз.	 Таа	 нуди	 многу	 информации	 и	 дава	 интересни	 согледувања,	 кои	 меѓу	
другото	можат	 да	 помогнат	 да	 се	 разбере	 и	 рускиот	 поглед	 на	 постсоветските	
процеси.	Јањатов	пишува	култивирано,	неговата	нарација	е	читлива	и	привлечна	
за	секој	читател.	Оваа	книга	е	неизоставна	литература	за	сите	сегашни	и	идни	
македонски	дипломати	упатени	на	мисија	на	некој	од	постсоветските	меридијани.
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Изданија и промоции

ПРОМОЦИЈА НА СТУДИЈАТА 
„ФЕНИКСОТ НА НЕПОКОРОТ” ОД ВИКТОР ГАБЕР

Јован ТеГОВсКИ

	 Драги	пријатели,
	 Дозволете	 ми	 на	 почетокот	 да	 му	 се	
заблагодарам	на	авторот	на	студијата	“Фениксот	
на	непокорот”,	колегата	-	амбасадор	Виктор	Габер,	
на	 укажаната	 доверба	 и	 привилегија	 да	 бидам	
еден	од	промоторите	на	неговиот	најнов	труд.
	 Амбасадорот	Габер	е	еден	од	најискусните	
и	 најдобри	 македонски	 дипломати	 и	 е	 добро	
позната	 личност	 не	 само	 во	 македонски,	 туку	 и	
во	 пошироки	 регионални	 и	 меѓународни	 рамки.	
Но	 тој,	 покрај	 по	 богатата	 професионална	 и	
успешна	 дипломатска	 кариера,	 е	 познат	 и	 по	
големата	 пасија	 за	 филателијата	 и,	 особено,	 по	
неговото	 книжевно	 творештво	 кое	 опфаќа	 теми	
од	разни	области,	пред	сè	оние	кои	се	однесуваат	
на	македонско	-	грчките	односи	и	дипломатијата.	
Денес,	пред	нас	се	наоѓа	неговото	најново	дело	од	

една	друга	област	од	извонредно	значење	за	нашите	сограѓани,	соседи	и	пријатели	
–	македонските	Евреи,	но	и	од	важност	за	современата	историја	на	нашата	држава.		
	 Напорот	и	огромниот	труд	што	авторот	го	вложил	со	цел	на	едно	место	да	
ги	систематизира,	обработи,	анализира	и	документира	историските	премрежија	и	
незамисливи	трагедии	низ	кои	поминале	Евреите	од	овие	географски	простори,	за	
предизвиците	со	кои	се	соочувале,	за	усилбите	и	нивната	истрајност	да	се	издигнат	
над	човечките	и	материјални	загуби	и	да	ги	сочуваат	и	негуваат	своите	традиции,	
обичаи	 и	 култура	 и	 секако	 за	 нивниот	 придонес	 во	 развојот	 на	 нашата	 држава	
заслужуваат	искрена	почит	и	највисоки	оценки.	
	 Морам	да	признаам	дека,	читајќи	ја	и	анализирајќи	ја	студијата,	не	можев	
да	 се	 оттргнам	 од	 длабоките	 впечатоци	 и	 емоционалните	 чувства.	 	 Со	 својот	
хуманистички	приод,	авторот	наведува	и	анализира	мноштво	историски	настани	
и	политичко	 -	економски	и	социјални	процеси,	посочува	на	голем	број	луѓе	и	на	
нивната	улога	во	различни	временски	периоди,	прикажува	индивидуални	човечки	
и	колективни		судбини.	
	 Насловот	 на	 делото,	 мошне	 внимателно	 и	 суптилно	 избран,	 ни	 испраќа	
јасна	порака	нам	и	на	идните	генерации	дека	непокорот	на	еден	народ	овозможува	
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да	 се	 надмине,	 но	 не	 и	 да	 се	 заборави	 и	 најстрашната	 и	 дотогаш	 непоимлива	
трагедија	што	му	се	случила,	и	да	почне	одново	да	се	гради	и	развива	нов	живот.
	 Преку	 три	 тематски	 поглавја,	 на	 	 пластичен	 и	 разбирлив	 начин,	 даден	
е	 преглед	 на	 најважните	 историски	 етапи	 од	 животот	 на	 Евреите	 пред	 сè	 на	
географскиот	простор	на	 територијата	на	денешна	Северна	Македонија,	 но	и	на	
поширокиот	 простор	 на	 Балканот,	 при	 тоа	 опфаќајќи	 подолг	 временски	 период	
некаде	од	VI	век	пред	нашата	ера,	па	сè	до	денес.	Ваквиот	приод	во	пишувањето	на	
студијата,	овозможил	таа	да	добие	сеопфатен,	мултидимензионален	карактер,	а	со	
тоа	и	нејзината	вредност	и	значење	дополнително	да	бидат	збогатени.
	 Во	оваа	пригода	не	би	сакал	поопширно	да	навлегувам	во	нарација	на	она	
што	е	содржано	во	студијата	бидејќи	мојата	улога	е	на	некој	начин	да	ве	поттикнам	
книгата	 да	 ја	 земете	 во	 свои	 раце	 и	 во	 овие	 долги	 зимски	 ноќи	 изворно	 да	 се	
запознаете	со	битисувањето	на	македонските	Евреи.	Сепак,	дозволете	ми	накусо	да	
се	осврнам	на	неколку	сегменти	коишто	ми	оставија	најдлабоки	впечатоци.
	 Првиот	е	делот	за	Холокаустот	на	македонските	Евреи,	нивното	насилното	
собирање		во	скопскиот	Монопол	во	март	1943	година	и	депортација	на	7.144	деца,	
жени	и	мажи	во	логорот	на	смртта	Треблинка	од	каде	што	ниту	еден	не	се	вратил	
жив,	а	којшто	е	обработен	со	длабоки	и	нескриени	емоции.
	 Вториот	 се	 однесува	 на	 улогата	 и	 придонесот	 на	 Еврејската	 заедница,	
но	и	на	низа	поединци,	меѓу	кои	се	истакнува	првиот	претседател	на	Еврејската	
општина	Ѓорѓи	Блајер,	во	обновата	на	еврејскиот	живот,	усилбите	за	решавање	на	
проблемите	и	предизвиците	со	кои	тие	се	соочувале,	односот	на	новата	власт	кон	
правата	и	потребите	на	Евреите.	
	 Третиот	сегмент	е	оној	посветен	на	животот	и	активностите	кои	Еврејската	
заедница	и	Меморијалниот	центар	на	Холокаустот	ги	реализираат	на	повеќе	полиња	
од	 општествениот	 живот.	 Во	 овој	 контекст,	 посебно	 би	 ги	 издвоил	 сеќавањето,	
образованието	 и	 истражувањето	 на	 Холокаустот,	 зачувувањето	 на	 историското	
наследство,	 негувањето	 на	 културните,	 религиозни	 и	 духовни	 традиции	 и	
вредности.	 Исто	 така,	 од	 голема	 важност	 е	 и	 нивниот	 ангажман	 во	 борбата	
против	 антисемитизмот,	 негирањето	 и	 искривоколчувањето	 на	 Холокаустот,	
дискриминацијата,	 нетолеранцијата	 и	 другите	 форми	 на	 кршење	 на	 човековите	
права.	
	 Остварените	резултати	на	сите	овие	полиња	се	највисоко	вреднувани	и	на	
домашен,	но	и	на	меѓународен	план	од	страна	на	бројни	личности	и	институции,	
пред	 сè	 Светскиот	 еврејски	 конгрес	 и	 Меѓународната	 алијанса	 за	 сеќавање	
на	 холокаустот	 –	 ИХРА.	 Токму	 од	 ИХРА	 е	 добиено	 и	 последното	 признание.	 На	
пленарните	 состаноци	 на	 организацијата	 одржани	 на	 почетокот	 на	 декември	
2019	 година	 во	Луксембург,	 земјите	 членки	 на	ИХРА	 донесоа	 едногласна	 одлука	
за	 подигнување	 на	 статусот	 на	 Северна	 Македонија	 од	 земја	 набљудувач	 во	
придружена	земја,	а	како	преодна	фаза	кон	полноправно	членство.	Го	нагласувам	
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овој	 факт	 бидејќи	 амбасадорот	 Габер	 беше	 првиот	 Национален	 координатор	 за	
ИХРА	и,	секако,	има	свои	заслуги	во	унапредувањето	на	статусот	на	нашата	земја	
во	оваа	престижна	меѓународна	организација	во	која	членуваат	34	држави	–	САД,	
земјите	членки	на	ЕУ,	Израел,	Канада,	Австралија	и	др.
	 Но,	да	се	вратам	на	студијата.	Сакам	да	посочам	дека	овој	труд	претставува	
богат	 извор	 на	 нови	 и	 веродостојни	 информации	 и	 е	 од	 исклучителна	 полза	 за	
сите	оние	што	професионално	се	занимаваат	и	ја	истражуваат	оваа	проблематика,	
но	 исто	 така	 претставува	 мошне	 интересно	 и	 полезно	 четиво	 и	 за	 пошироката	
публика.	Оттука	и	мојата	препорака	ова	вредно	дело	да	се	најде	во	рацете	на	што	
поголем	број	читатели,	а	секако	да	се	разгледаат	и	можностите	за	негово	соодветно	
ползување	 во	 рамки	 на	 образовниот	 процес,	 односно	 во	 наставните	 единици	 во	
коишто	се	изучуваат	темите	за	Јудаизмот	и	Холокаустот.
	 Благодарејќи,	помеѓу	другото	и	на	континуираниот	ангажман	на	Еврејската	
заедница,	 од	 завршувањето	 на	 Втората	 светска	 војна	 па	 до	 денес,	 успеавме	 во	
нашето	општество	да	изградиме	висок	степен	на	 генерална	култура	во	однос	на	
сеќавањето	 на	 трагедијата	 на	 Евреите.	 Оваа	 констатација	 се	 потврдува	 и	 преку	
бројни	конкретни	примери.	Би	ги	споменал	комеморативните	одбележувања	на	11	
март	-	денот	на	депортацијата	на	македонските	Евреи	и	27	јануари	–	Меѓународниот	
ден	 на	 сеќавање	 на	 холокаустот,	 поставувањето	 споменици	 и	 спомен	 -	 табли,	
вклучувањето	 на	 холокаустот	 и	 историјата	 на	 Евреите	 во	 наставните	 содржини,	
реализацијата	 на	 бројни	 едукативни	 семинари	 и	 вон	 -	 училишни	 проекти,		
именувањето	 улици	 и	 јавни	 институции,	 создавањето	 филмски	 и	 документарни	
продукции	и	секако	издавањето	книги,	зборници	и	студии.	
	 Последниот	 и	 мошне	 впечатлив	 пример	 е	 и	 „Фениксот	 на	 непокорот”,	
прекрасен	и	вреден	подарок	од	авторот	по	повод	75	годишнината	од	возобновувањето	
на	 Еврејската	 заедница	 во	 Северна	Македонија.	И,	 во	 овој	 контекст	 би	 сакал	 да	
се	осврнам	на	 	 хебрејскиот	поим	Мицва	или	во	превод	 заповед.	Но,	поимот	има	
и	пошироко	 толкување	 -	 она	што	 го	 правиш	не	 е	 заради	 тоа	што	некој	 ти	 рекол	
дека	мораш	да	 го	направиш,	 туку	 ти	самиот	 знаеш	дека	како	Евреин	тоа	мораш	
да	го	направиш.	Габер	не	е	Евреин,	но	сепак	ја	почувствувал	потребата	дека	мора	
да	 направи	 добро	 дело	 –	 во	 конкретниот	 случај	 студија	 за	 Евреите	 и	 Еврејската	
заедница,	без	притоа	некој	тоа	да	му	го	наложил	или	сугерирал.	Верувам	дека	не	
само	Евреите	од	нашава	држава,	туку	и	пошироко	ќе	можат	да	кажат	дека	неговиот	
труд	претставува	еден	вид	исполнување	на	Мицвата.
	 На	сите	членови	на	Еврејската	заедница	во	Република	Северна	Македонија	
од	 сè	 срце	им	 го	 честитам	 големиот	 јубилеј	 –	 75	 	 години	од	 возобновувањето	на	
Заедницата	 и	 им	 посакувам	 добро	 здравје	 и	 плодна	 и	 конструктивна	 работа	 во	
годините	пред	нас.
Ви	благодарам.
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ЗА  КИНА СО СИМПАТИИ

Проф. д-р Виктор УрУМОВ

	 При	крајот	на	минатата	година	во	скопските		книжарници	се	појави	книгата	
КИНЕСКИ	 МОЗАИК,	 чиј	 автор	 професорот	 д-р	 Виктор	 Урумов	 се	 претставува	
со	 	 една	 комплексно	 енциклопедиско	 видување	 на	 географските,	 историските,	
културни,	 научни	 и	 современи	 теми-	 од	 значење	 за	 подлабоко	 запознавање	 со	
пријателска	Народна	Република	Кина.	Потребата	од	вакво,	инаку	вонредно	вкусно	
уредено	издание,	според	авторот	произлегува	од	недостатокот	на	писани	изданија	
кај	 нас,	 со	 кои	 македонскиот	 читател,	 на	 мајчин	 јазик,	 ќе	 може	 да	 ги	 прошири	
своите	сознанија,	и	да	стекне	нови	познанства	со	оваа	голема	земја,	кои	понекогаш,	
(прелистувајќи	ја	книгата),	претставуваат	вистинско	изненадување.
	 Секако	дека	не	е	можно	во	една	книга	да	се	претстави	земјета	чија	историја	
надминува	 три	 милениума,	 прва	 во	 светот	 според	 бројот	 на	 населението	 и	 која	
денес	зазема	се	позначајно	 	место	во	светската	економија.	Особено,	тоа	е	тешко	
тоа	да	се		направи	на	помалку	од	300	страници	и	со	375	одредници,	повеќето	богато	
илустрирани	и	коментирани	со	краток,	но	разбирлив	јазик.
	 Ова	енциклопедиско	издание	–	прво	од	ваков	вид	во	нашата	земја	–	говори	
за	симпатиите	со	кои	еден	професор	по	физика	и	математика	го	свртува	своето	
(секако	и	вниманието	на	читателите)	кон	содржини	читливи	за	обичниот	љубител	
на	убавата	книга.	Несомнено	е	значењето	на	оваа	лектира	за	потецијалните	лица	
кои	 својата	 професионална	 –	 на	 пр.	 дипломатска	 и	 сл.),	 научна,	 или	 пак	 само	
туристичка	преокупација	ја	имаат	свртено	кон	Кина,	нејзините	знаменитости,	но	и	
современи	научно	–	технолошки		достигнувања.	
	 Би	 требало	и	на	овој	начин,	да	му	 се	оддаде	признание	 	на	 	професорот		
Виктор	Урумов	–	инаку		образуван	на	највисоките	научни	и	образовни	институции	
на	Исток	и	Запад-	 ,	својот	пензионерски	мир	да	и	го	посвети,	со	голема	љубов	и	
симпатии,	на	една	далечната		пријателска	земја	НР	Кина	,	со	која	РС	Македонија	
има	воспоставено	дипломатски	односи		уште	во	октомври		1993	година	(што	е	инаку,	
одбележено	во	книгата		КИНЕСКИ	МОЗАИК.
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Дипломати  и писатели

НА ПОГРЕШНАТА СТРАНА

Пајо АВИрОВИЌ

	 Спојот	 на	 дипломатот	 и	 писателот	
во	 една	 личност	 секогаш	 интригира.	
Бидејќи	 за	 широката	 публика	
дипломатијата	 има	 аура	 на	 некаква	
таинственост,	 читателот	 е	 поттикнат	
да	 ја	 бара	 нишката	 помеѓу	 овие	 две	
вокации	во	неговите	книги.	Кога	на	тоа	
ќе	 се	 додаде	 дека	 книгата	 е	 поезија,	
со	 сопствена	 загадочност,	 интересот	
дополнително	се	засилува.	
Издавачката	 куќа	 „Чудна	 шума“	
неодамна	 ни	 приреди	 токму	 такво	
пријатно	 изненадување.	 Нашиот	
колега	 амбасадорот	 Пајо	 Авировиќ	 со	
својата	 стихозбирка	 под	 наслов	 „На	
погрешната	 страна“	 го	 привлекува	
читателот	 да	 ги	 бара	 корените	 на	
насловот	 низ	 текстовите	 на	 песните.	
Уште	повеќе,	 да	 ја	 пронајде	 скриената	
порака	 на	 поетот	 амбасадор	 -	 која	 е	
погрешната,	 а	 која	 исправната	 страна,	
дали	во	професионалната	дипломатска	

кариера	или	во	трагањето	по	сопствената	животна	врвица.
	 И	при	промоцијата	на	книгата	„На	погрешната	страна“	промоторите	проф.	
Владимир	 Мартиновски	 и	 новинарот	 Ѕвездан	 Георгиевски	 верно	 го	 пренесоа	
своето	изненадување	од	содржината	на	понудените	стихови	и	од	контекстот	во	кој	
тие	се	појавувааат	пред	читателите.	Поентата,	нагласена	од	промоторите,	е	дека	
дипломатијата	 е	 вештина	 на	 преговарањето,	 додека	 пишувањето	 е	 преговарање	
на	 самиот	 со	 себе.	 Амбасадорот	 Пајо	 Авировиќ	 беше	 новинар,	 препознат	 со	
серија	 текстови	 во	неделникот	 „Пулс“,	 	 но	потоа,	 веќе	 како	дипломат,	 ја	 понесе	
престижната	награда	на	„Утрински	весник“	во	2005	година	за		романот	„Џахиз	и	
истребувачите	на	кучиња“.	
	 Редакцијата	 на	 „Дипломатскиот	 летопис“	 му	 пожелува	 да	 истрае	 во	
пронаоѓањето	на	исправната	страна,	на	рамнотежата	помеѓу	своето	вложување	во	
професијата	и	желбата	да	се	затвори	во	својот	внатрешен	свет,	па	потоа	одново	да	
не	изненади	со	свое	ново	дело.
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ЗЛАТНИОТ ЧАСОВНИК ШТО ГО ЗАПРЕ ВРЕМЕТО

Константин ДОрАКОВсКИ

	 Нашиот	 колега	 Константин	 Дораковски	 се	 појавува	 пред	 читателите	
со	 својот	 втор	 роман.	 Спомените	 од	 детството,	 во	 кои	 како	 драгоцени	 бисери	
се	 додадени	 јазичните	 изрази	 што	 детето	 ги	 запазило	 до	 денешен	 ден,	 го	
повикуват	читателот	да	не	 ја	испушта	книгата	од	раце.	Дипломатското	искуство	
на	 Дораковски,	 стекнато	 со	 повеќегодишни	 професионални	 активности	 среде	
македонските	иселеници	во	прекуокеанските	држави,	низ	страниците	на	романот	
се	прелева	во	долга	впечатлива	нишка	од	генерација	во	генерација.	Токму	онака	
како	што	брановите	на	иселувањата	се	одраз	на	околностите	на	конкретен	период	
од	минатото,	така	и	фабулата	со	примесите	на	локални	зборовни	особености,	ни	ја	
доловуваат	пораката	на	авторот,	но	и	нè	навраќаат	да	ја	осознаеме	големата	слика	
на	времето.	
	 Помалку	е	познат	податокот	дека	епизоди	од	неговиот	есеј	„Широк	сокак“,	
заради	богатиот	јазичен	израз,		се	преземени	како	студиски	текстови	во	учебник	по	
македонски	јазик	за	странци	издаден	во	Висконсин.	
	 Книжевната	 трага	 што	 Константин	 Дораковски	 ја	 постави	 со	 својот	 прв	
роман	 „Трите	 брега	 на	 душата“,	 збогатена	 со	 неколку	 драмски	 текстови	 во	 кои	
трагањето	по	сопствениот	идентитет	го	сместува	во	современ	политички	контекст,	
ни	најавува	дека	ќе	има	и	свои	природни	продложенија.	Дипломатот	Дораковски,	
сега	во	мирни	пензионерски	денови,	ги	сублимира	своите	искуства	и	спомени	од	
годините	 поминати	 	 на	 служба	 далеку	 од	 татковината	 и	 секако	 ги	 преточува	 во	
нови	страници	што	ги	очекува	читателската	публика.	

kон  дор

 Константин Дораковски , дипломат и  
 писател, во романот Златниот часовник  
 што го запре времето живописно не  
 пренесува во интересна романсирана  
 приказна за детството и младешките  
 години поминати во опкружувањето на  
 средината каде одраснал, и поврзувајќи  
 се со настани и ликови од минатите 
 бурни времиња и со опфаќањето на 
некои доживувања во далечни прекуокеански простори наративот се 
заокружува во една целина што опфаќа стотина години . 
   Спокојството, кое во странците посветени од секојдневието на 
неговата непосредна околина, се испреплетува со турбулентните 
периоди за времињата низ кои одминуваат животните патишта на 
повеќе ликови и се заокружуваат сеќавањата кои ги запрел 
“златниот часовник”.
   Романот, во еден дел секако е одраз на личните доживувања, 
видувања и импресии, но со нивното вклопување во поширок 
контекст на некои реални историски настани, се збогатува 
имагинацијата и нé внесува во возбудливи настани и ликови што ќе го 
задржат вниманието на читателот.
   Нарацијата збогатена и со локалните јазични особености од 
опкружувањето и од животните патишта на некои карактери само ја 
збогатува импресивноста и колоритноста на ликовите и настаните со 
кои се отсликува еден подолг период од нивното секојдневие што, 
како и времето, неповратно одминуваaт. 
   Возбудлив роман за спокојството и неспокојството на градот, за 
немирните времиња, за прекуокеанските хоризонти, за времето кое 
застанало во спомените.
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 Константин Дораковски , дипломат и  
 писател, во романот Златниот часовник  
 што го запре времето живописно не  
 пренесува во интересна романсирана  
 приказна за детството и младешките  
 години поминати во опкружувањето на  
 средината каде одраснал, и поврзувајќи  
 се со настани и ликови од минатите 
 бурни времиња и со опфаќањето  на 
некои доживувања во далечни прекуокеански простори наративот се 
заокружува во една целина што опфаќа стотина години . 
   Спокојството, кое во странците посветени од секојдневието на 
неговата непосредна околина, се испреплетува со турбулентните 
периоди за времињата низ кои одминуваат животните патишта на 
повеќе ликови и се заокружуваат сеќавањата кои ги запрел 
“златниот часовник”.
   Романот, во еден дел секако е одраз на личните доживувања, 
видувања и импресии, но со нивното вклопување во поширок 
контекст на некои реални историски настани, се збогатува 
имагинацијата и нé внесува во возбудливи настани и ликови што ќе го 
задржат вниманието на читателот.
   Нарацијата збогатена и со локалните јазични особености од 
опкружувањето и од животните патишта на некои карактери само ја 
збогатува импресивноста и колоритноста на ликовите и настаните со 
кои се отсликува еден подолг период од нивното секојдневие што, 
како и времето, неповратно одминуваaт. 
   Возбудлив роман за спокојството и неспокојството на градот, за 
немирните времиња, за прекуокеанските хоризонти, за времето кое 
застанало во спомените.



Дипломатски летопис

75

In memoriam

ФАхРИ КАЈА - ОПШТЕСТВЕНИК И ПИСАТЕЛ

салим КАДрИ ЌерИМИ

	 На	23	март	2020	година,	во	Истанбул,	на	90	
годишна	возраст,	почина	Фахри	Каја	(Fahri	Kaya),	
виден	 македонски	 општествено	 -	 политички	
работник,	републички	секретар	за	информации,	
пратеник	 во	 Републичкото	 собрание	 н	 член	
на	 Претседателството	 на	 СР	 Македонија.	 Тој,	
истовремено,	 беше	 еден	 од	 најзначајните	 и	
еминентни	 писатели,	 публицисти,	 новинари	 и	
културни	работници	на	Турците	од	Македонија	
и	Балканот,	член	на	Друштвото	на	писателите	
на	Македонија	и	на	Македонскиот	ПЕН	центар.	
	 Фахри	Каја	беше	роден	на	15	јуни	1930	година	
во	 Куманово.	 Заедно	 со	 неговите	 родители	 -	
мајка	 му	 Фатиме	 (Fatime),	 домаќинка	 и	 татко	
му	Мустафа	(Mustafa),	учител,	сé	до	1946	година	
живееле	во	Куманово.	Татко	му	бил	основач,	а	
извесен	 период	 и	 директор	 на	 Кумановското	

основно	училиште	на	турски	 јазик	„Işık“	 (“Светлост“).	Основното	образование	во	
Куманово	го	започнал	на	српски,	а	за	време	на	Втората	светска	војна	го	продолжил	
на	бугарски	јазик.	По	војната,	во	1946	година,	поради	работниот	ангажман	на	татко	
му	во	Скопје,	заедно	со	родителите	се	преселил	во	Скопје,	каде	што	останал	сé	до	
пред	крај	на	неговиот	живот.	
	 Поради	 дефицитот	 и	 големата	 потреба	 од	 наставен	 кадар	 на	 турски	
јазик,	 по	 завршувањето	 на	 тримесечниот	 учителски	 курс	 на	 16	 годишна	 возраст	
станал	 учител.	 Додека	 учителствувал	 во	 с.Јакимово,	Штипско,	 каде	што	 останал	
до	 1950	 година,	 вонредно	 го	 комплетирал	 своето	 средно	 образование.	 Високото	
образование	 го	 продолжил	 на	 Филолошкиот	 факултет	 во	 Белград,	 на	 	 Групата	
за	 ориентална	филологија.	 Како	 член	 на	 Клубот	 за	 литература	 на	 Белградскиот	
универзитет,	учествувал	на	разни	литературни	и	други	активности.	
	 За	 време	 на	 масовното	 иселување	 на	 Турците	 и	 другото	 муслиманско	
население	од	 Југославија/	Македонија,	 во	 50-те	и	 60-те	 години	на	минатиот	 век,		
кога	 во	 Турција	 се	 иселиле	 неговите	 родители,	 двајцата	 браќа	 и	 многу	 негови	
блиски	роднини	и	пријатели,	тој	одлучил	да	остане	во	Македонија.	Во	тој	период	
неколку	години	работел	како	наставник	по	турски	јазик	во	ОУ	“Tefeyüz“	(“Тефејуз“)	
и	 во	 Учителската	 школа	 “Никола	 Карев“,	 а	 потоа	 како	 вонреден	 професор	 на	
Педагошката	академија	во	Скопје.
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	 Претходно,	 во	 септември	 1954	 година,	Ф.Каја	 работно	 бил	 ангажиран	 во	
Радио	 Скопје	 -	 Редакција	 на	 турски	 јазик,	 каде	што	 подготвувал	 детски	 и	 други	
емисии	од	областа	на	културата.	Две	години	подоцна	неговиот	работен	ангажман	
продолжил	во	детските	списанија	на	турски	и	македонски	јазик	“Sevinç“	(“Севич“),	
“Tomurcuk“	(“Томурџук“)	и	“Детска	радост“,	каде	што	останал	сé	до	1958	година.	Од	
оваа	и	сé	до	1969	година	се	вработил	во	весникот	на	турски	јазик	“Birlik“	(“Бирлик“),	
каде	што	извесен	период	 ја	 вршел	и	должноста	 главен	и	одговорен	 уредник.	Во	
периодот	од	1958	до	1995	година,	Ф.Каја,	меѓу	другото,	подготвил	неколку	учебници	
за	училиштата	во	Македонија	и	Косово	со	настава	на	турски	јазик.
	 Во	 1969	 година	 Ф.Каја	 влегува	 во	 политиката.	 Првите	 две	 години	 се	
занимавал	 со	 прашања	 од	 областа	 на	 културата	 при	 Извршниот	 совет	 на	 СР	
Македонија.	Во	1971	година	бил	именуван	за	републички	секретар	за	информации,	
на	која	функција	останал	шест	години.	Кон	крајот	на	1974	година	Ф.Каја	стана	член	
на	ЦК	СКМ,	а	потоа	и	член	на	Претседателството	на	ЦК	СКМ.	Во	1982	година,	тој	
бил	избран	за	член	на	тогашното	седумчлено	Претседателство	на	СР	Македонија,	
на	која	функција	останал	до	своето	пензионирање	во	1990	година.
	 Судејќи	според	неговите	дела,	како	што	претходно	беше	нагласено,	Ф.Каја	е	
еден	од	најзначајните	литературни	дејци	на	турски	јазик	во	Македонија	и	пошироко	
на	 Балканот.	 Првите	 чекори	 на	 овој	 план	 ги	 направил	 додека	 учителствувал	 во	
с.Јакимово.	 Во	 1964	 година,	 на	 турски	 јазик,	 под	 наслов	 “İlk	 Adımlar“	 (“Првите	
чекори“),	ја	објавил	првата	своја	поетска	збирка	што	била	посветена	на	децата.	Ова	
била	прва	книга	со	детска	поезија	на	турски	јазик,	што	била	објавена	во	Југославија,	
и	четврта	книга	од	овој	жанр	на	турски	јазик	на	Балканот.	Ф.Каја	се	занимавал	и	
со	пишување	на	детски	раскази,	а	првата	збирка	од	таков	вид	ја	објавил	во	Анкара	
во	2001	година.	Покрај	за	децата,	тој	напишал	и	објавил	уште	неколку	други	збирки	
на	поезија	и	раскази	и	за	повозрасните.	Како	новинар	во	весникот	“Бирлик“	главно	
се	 занимавал	 со	 прашања	од	 областа	на	 културата,	 како	 литературен	и	 драмски	
критичар.
	 Ф.Каја	е	автор	и	на	неколку	антологии	и	голем	број	други	книжевни	дела	
на	турски	јазик,	од	кои	еден	дел	биле	преведени	на	македонски,	српско-хрватски,	
албански,	англиски	и	други	јазици.	Тој,	исто	така,	учествувал	на	повеќе	конгреси,	
книжевни	 и	 други	 културни	 манифестации	 во	 Турција,	 САД,	 Англија,	Франција,	
Германија,	Советскиот	Сојуз	и	други	земји.	
	 За	 време	 на	 својот	живот,	Ф.Каја	 подготвил,	 по	 	 „Првите	 чекори“	 (1952),	
повеќе	од	30	литературни	дела:	Звуци	од	селото	(1958),	Довидување	(1965),	Збогум	
-	детски	приказни	(1978),	Детски	сништа	(1991),	Антологија	на	македонската	детска	
поезија	 (1993),	 Одбрани	 прилози	 (1994),	 Антологија	 на	 современата	 бошњачка	
книжевност	 (1995),	Млада	дама-раскази	 за	деца	 (1997),	Попладневно	 сонце	 (1998),	
Антологија	на	југословенските	турски	приказни,	Виножито	-	одбрани	југословенски	
турски	писатели,	Турците	кои	остававиле	трага	во	Македонија	(2009),	Мугри	(2012),		
Ден	денешен	(2013),	Турске	Бајке	(српски)	(1953),	Еден	нов	свет	(македонски),	Ново	
старо	(македонски),	Копнеж	(македонски),	Разделби	(македонски)	и	др.
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