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Ни ко гаш не ко ја лич ност не 
сум ја на пад нал по ра ди неј
зе са ма та, па ду ри ни то гаш 
ко га би ла спом на та по име. 
Ко га би бил но ви нар, сво ја
та гор дост би ја за ло жил за 
тоа да пре ко рам не кој крал. 
Со ог лед де ка се пак се прес
ме ту вам со вре ва та на ко чи
ја ши те, ме га ло ма ни ја е ако 
са мо по е ди не цот се чув ству
ва ка ко по го ден. Ако спом
ну вам не ко го, тоа се слу чу ва 
са мо за што име то го зго ле му
ва пла стич но то дејс тву ва ње 
на са ти ра та. Мо и те жр тви 
по де сет го ди ни умет нич ка 
ра бо та би тре ба ло да би дат 
обра зо ва ни тоа да го сог ле да
ат и ко неч но да пре ста нат со 
ла мен ти ра ње то.

Карл Кра ус
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Сон

00
1.

Ни ко ла Гру ев ски ед наш имал сон. Си ле жел тој 
спо кој но на скоп ски от пло штад и бро ел об ла ци. 
Одед наш не бо то се за мра чи ло и пред Гру ев ски се 
по ја вил Але ксан дар Ма ке дон ски. „Трг ни се, ми го 
по пре чу ваш сон це то“, му ре кол Ни ко ла Гру ев ски 
на Але ксан дар Ма ке дон ски.

***
Друг пат Ни ко ла Гру ев ски на пло шта дот со нил цр-
ква и од цр ква та слуш нал глас: „Не свес но то да се 
до ве де до све ста - тоа е хе ро и зам. А свес но то да се 
по то пи во не свес но то - тоа е СК 014.“ 
По наг ло то бу де ње, це ли от об ле ан во пот, но не о-
бич но ис пол нет ка ко да до жи ве ал транс цен ден тал-
но искус тво, Гру ев ски вед наш го по ви кал Мартин 
Протоѓер да ја за пи ше мис ла та за (не)свес но то, за 
на тој на чин, во вре ме то, сим бо лич ки да се обе ле-
жи по че то кот на про е ктот СК 014.
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Ле го коц ки и ин јек ции

00
2.

Ко га бил мал Ни ко ла Гру ев ски обо жа вал да гра ди 
со ле го коц ки и да да ва ин јек ции. Ду ри ни бли ски те 
бра ту че ди Ми јал ко ви не зна е ле да ли ма ли от Гру-
ев ски по ве ќе са ка да гра ди или да да ва ин јек ции. 
Ди ле ма та ја раз ре шил чич ко то Михајло Маневски 
ко га ре кол: „Ма ли от Гру јо не е ро ден ни ту за ле го 
коц ки ни ту за ин јек ции, ту ку да му до не се иден ти-
тет на сво јот на род“.
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Дол го во но ќта

Ко га ќе се из гас не ле си те свет ла на Илин ден ска 
ББ, дла бо ко во но ќта, оста ну вал да све ти са мо ка-
би не то тот на пре ми е рот. То гаш ве ќе умор ни от 
пред вод ник, по на пор ни от ден, пос ле мно гу број-
ни те фр ле ни ло па ти и пре се че ни лен ти, ги ва дел 
ма ке ти те на објектите од про е ктот СК 014 и сѐ до 
утрин ски те ча со ви ги рас пре де лу вал спо ме ни ци-
те и згра ди те врз скоп ски от пло штад, ба рај ќи го 
оп ти мал ни от рас по ред. „Две во ан тич ки стил, две 
не ок ла си ци зам, две ба рок, две мо дер ни...“, за не се-
но си ше по тел авто рот, ка ко бла же но да се ус пи ва, 
то неј ќи во чу дес ни те све то ви на сво ја та чу дес но-
виш на фан та зи ја. 
Таа сли ка тол ку го раз неж ну ва ла це ли от пре ми ер-
ски ка би нет што, утро то, ко га ќе го за тек не ле пред-
вод ни кот спо кој но зас пан крај сво и те ма ке ти (ка ко 
де те крај олов ни вој ни чи ња или ге не рал над сво-
и те ша ре ни то по граф ски стрел ки), си те оде ле на 
пр сти и ти вко и ме ко, со пр ви те утрин ски ка фи ња, 
цр цо ре ле за по све те но ста и не у мор но ста на ед ни-
от и единс тве ни от во дач и автор на СК 014.
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Али Ба би ни те  
пе ште ри на пре род ба та
Не кои дру ги ве че ри поз на ти от автор на про е ктот 
СК 014, по на пор ни от ден, пос ле мно гу број ни те 
(фуд бал ски) шу то ви, фр ле ни ло па ти и пре се че ни 
лен ти, ги га сел си те свет ла на Илин ден ска ББ (ду ри 
и веч на та свет ли на на пре ми ер ски от ка би нет!; не, 
се за фр ка вам:) и за ми ну вал во спе ци јал ни те де поа, 
та ка на ре че ни те Али Ба би ни пе ште ри на пре род-
ба та, ка де што се чу ва ле ма ке тите на спо ме ни ци 
и згра ди, при стиг на ти од многуте ен ту зи ја стич ни 
ма ке дон ски умет ни ци и ар хи те кти кои ги пра ќа ле 
сво и те ма ко трп но изра бо те ни де ла за по каз и суд 
на нај вр хов ни от кон тро лор. И та ка, уште дол го во 
но ќта, сѐ до утрин ски те ча со ви, не у мор ни от пред-
вод ник за не се но ше тал ме ѓу ма ке ти те и без ми лос-
но пра вед но ги од би рал нај го ле ми те, најз дра ви те 
и нај ма ке дон ски те де ла од ио на ка се ма ке дон ски те 
ку пи шта чи ста пре род бе нич ка ду хов ност.
След но то утро (исто тол ку ка ко пред вод ни кот пра-
вед ни те и про ду хо ве ни) ко ми сии при Ми ни стерс-
тво то за кул ту ра ја ве ри фи ку ва ле (со по мош на та-
ка на ре че но то штик ли ра ње) вол ја та на ар би та рот и 
де мо крат ски ги об ја ву ва ле ре зул та ти те од што ту ку 
за тво ре ни те кон кур си за исто ри ски от про ект СК 
014.

00
4.
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Але ксан дри ја

00
5.

Во ка ра би на та на Му зе јот на ВМРО, крај за па лен 
оган, до дол го во но ќта, Паско Кузман му збо ру вал 
на Ни ко ла Гру ев ски за гра ди тел ски те по тфа ти на 
Але ксан дар Ма ке дон ски: „Тло цр тот на гра дот Але-
ксан дри ја е на пра вен спо ред об ли кот на ма ке дон-
ска та во е на на ме тка. Оби ко лу вај ќи ја ло ка ци ја та 
Але ксан дар лич но со кре да ги одре ду вал по зи ци-
и те на цен трал ни от па зар и при ста ни ште то, ка ко и 
по лож ба та на по ве ќе то хра мо ви по све те ни на еги-
пет ски те и грч ки те, пар дон ма ке дон ски те, бо го ви. 
Ед наш, не ка де око лу плад не, на ши от пре док оста-
нал без кре да, но не са кал да пре ки не со пла ни ра-
ње то. Лу ѓе то од при друж ба та му до не ле јачме ново 
браш но за да мо же да го за вр ши рас по ре дот на 
град ски те ѕи ди ни. Но, га ле би те вед наш му пис на-
ле на браш но то. Лош предз нак, воз не ми ре но по-
мис лил ца рот на Ма ке дон ци те...“
„И?! Што би ло по на та му?!“, не стрп ли во пра шу вал 
го ле ми от пла нер и ар хи тект на Скоп је, но Паско 
Кузман ве ќе ги со би рал тло цр ти те за СК 014, бр зај-
ќи од му гри да ја гра ди цр ква та на Ка ле. „Друг пат 
ќе ти до ра ска жам“, итал Па ско, а пре ми е рот, мал ку 
на та жен но се пак вос хи тен, од ка ра би на та на Му-
зе јот на ВМРО со цврст че кор трг ну вал на ра бо та, 
на кај Илин ден ска ББ.
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Кон курс

По по вод но во то откри ва ње на Але ксан дар Ве ли ки 
ка ко иден ти тет ска срж на со вре ме ни те Ма ке дон-
ци, вла дата на Ни ко ла Гру ев ски рас пи ша ла кон-
курс за ре пре зен та ти вен спо ме ник. При стиг на ле 
многу тру до ви, но во нај тес ни от из бор влег ле три 
про е кти:

00
6.

Иако првата награда заслужено (и не толку 
неочеку вано)  ја добил четвртиот спектакуларен 
труд под наслов Никола Груевски на рамењата на 
Александар, скромниот премиер сепак решил да го 
искористи сво ето дискреционо право и наградата 
да ѝ ја додели на Валентина Стефановска.

-АЛЕ КСАН ДАР СТОИ НА ВР ВОТ НА КО РАБ И 
ГЛЕ ДА ВО ДА ЛЕ ЧИ НА

-АЛЕ КСАН ДАР НА БУ КЕ ФАЛ, 100 МЕ ТРИ 
ГО ЛЕМ, НА ГРА ДЕЖ НО РАС ЧИ СТЕ НИ ОТ 
СКОП СКИ ПЛО ШТАД

-АЛЕ КСАН ДРИ ЈА, НОВ ГЛА ВЕН ГРАД НА РЕ-
ПУБ ЛИ КА МА КЕ ДО НИ ЈА
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По че то кот?

Ма ке дон ска та со вре ме на исто ри ја на умет но ста 
сѐ уште не ма од го вор на нај важ но то од си те пра-
ша ња: ко га за поч нал епо хал ни от про ект СК 014?! 
Спо ред на уч на та стру ја што ја пред во ди бор бе ни-
от Небојша Вилиќ, про е ктот сво јот сим бо ли чен 
ја вен по че ток го има на 28 март 2009 ко га око лу 
ил ја да фун да мен та ли сти-гру е ви сти ус пе а ле да го 
од бра нат глав ни от скоп ски пло штад од - според 
ТВ водителот Јанко Јадибурек - „збир шти на та геј 
и ате и сти“. 
Стру ја та, пак, што ја пред во ди скру пу лоз на та те-
о  ре ти чар ка Сузана Милевска твр ди де ка јав но то 
обе ло де ну ва ње на про е ктот се слу чу ва на 4 фе вру-
а ри 2010 со об ја ву ва ње то на ви део кли пот „Ви зу е-
ли за ци ја на цен та рот на Скоп је 2014“. 
За тоа вре ме, до де ка тра ат рас пра ви те, му дро мол-
чи единс тве ни от што го знае точ ни от од го вор на 
ова важ но исто ри ско пра ша ње.

00
7.
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Бу ку решт

Ко га Ни ко ла Гру ев ски, по го ле ми от по ли тич ки 
по раз на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во Бу ку решт, го 
пра ша ле зо што, до бо га, го ин тен зи ви ра лу дач ки-
от про ект на ан ти кви за ци ја та, тој уште ед наш го 
ци ти рал Карл Кра ус: „Нај го ле мо то од си те зла е 
при си ла та на над во реш ни те жи вот ни не шта кои 
би тре ба ло да пос лу жат за вна треш на та си ла да се 
рас прч ка ток му таа си ла“.
„Мо же уште ед наш, ше фе, но по бав но, да ги за пи-
шам збо ро ви ве за исто ри ја та“, пра шал Мартин 
Протоѓер, а Гру ев ски уште ед наш ре ши тел но пре-
се кол: „Гр до ста на се гаш но ста има ре тро а ктив на 
си ла“. 
На тие збо ро ви се ста пи сал ду ри и обич но по ке-
ра шки лад но крв ни от пре тсе да тел Бранко Црвен-
ковски.

00
8.
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28 март 2009

На 28 март 2009 пре ми е рот до шол на скоп ски от 
пло штад со ар но да им ука же на ар хи бри га ди ри те 
де ка гре шат: „Цр ква на пло штад мо ра да има, оти 
ми се по ја ви во сон!“, ре кол Гру ев ски. Но, отка ко во 
бли ски от парк ги ви дел Мирослав Грчев (во обид 
да се зат скрие зад чо век на лик на Митко Хаџи-
Пуља) и Владимир Милчин (за ма ски ран во огром-
но то ку че Ми ла), Гру ев ски сфа тил кол ку е са ат и 
де ка овој пат не тре ба со ар но. „Пу штај кр сто нос-
ци те...“, ре ши тел но про мр мо рил пре ми е рот во во-
ки-то ки то и исти от мо мент ба бач ки го ле ма гру па 
ико но бор ци и кр сто нос ци од пра вец на сто ков на та 
ку ќа се за да ла кон ар хи бри га ди ри те.

***
Друг пат, но исто на 28 март 2009, до шол Гру ев ски 
на скоп ски от пло штад со ар но да им ука же на ар-
хи бри га ди ри те де ка гре шат: „На Кен зо Тан ге во 
сон сум му за би вал гло гов ко лец! Кош ма рот мо ра 
да пре ста не!“, им ре кол пре ми е рот на на со бра ни те 
сту ден ти. Во тој мо мент од бли ски от парк (кај што 
Владимир Милчин че сто го мо чал сво е то огром но 
ку че Ми ла) до тр чал Зоран Ставрески и со до вер-
лив но си гу рен глас му со оп штил на сво јот шеф и 

00
9.
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кум де ка случ ка та на пло шта дот е дел од сце на ри о-
то „На деж“. Во исти от мо мент пре ми е рот мно гу се 
смра чил, ја пов ле кол сво ја та до бро на мер на по ну да 
кон на со бра ни те сту ден ти (мир но да се раз о ти дат 
по до ма) и ре кол де ка овој пат не тре ба со ар но: „Пу-
штај кр сто нос ци те...“
Вер ни от кум Зоран Ставрески исти от ден до бил 
уна пре ду ва ње, а ар хи бри га ди ри те ма ла дис ци-
плин  ска лек ци ја.
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Ова се ви стин ски те  
збо ро ви
Ед наш, ко га во ан тич ка ста туа ка муф ли ра ни от 
Никола Гелевски зас пал пред вла да та че кај ќи да го 
исп лу ка пре ми е рот, мно гу се из не на дил ко га над 
се бе го здог ле дал лич но слав ни от автор на СК 014!
„Це ло вре ме са кам да те пра шам“, по мир ли во ре-
кол Ни ко ла Гру ев ски, „имаш ли во це ла ва си ту а ци-
ја не што лич но?“
„Са мо се бе си“, ре кол Никола Гелевски и про дол-
жил да спие пред вла да та, мис леј ќи де ка со ну ва.

***
Друг пат Никола Гелевски, ка муф ли ран во Пан-
далф Вул кан ски, се уфр лил ме ѓу во соч ни те фи гу ри 
во Му зе јот на ВМРО, и му ре кол на Ни ко ла Гру ев-
ски: „Ако ве ќе мо ра ме да збо ру ва ме со дру ги збо ро-
ви - овие се ви стин ски те!“ 
Сѐ се слу чи ло тол ку бр зо што слав ни от автор на 
про е ктот СК 014 по мис лил де ка ха лу ци ни ра.

01
0.



22

Ин сти ту тот „Чу пов ски“

Во ин сти ту тот „Чу пов ски“, за да раз го ва ра ат за епо-
хал ни от про ект СК 014, се со бра ле: Ацо Станковски, 
Бранислав Саркањац, Елизабета Шелева, Данило 
Коцевски, Сло бо дан Жи вков ски, Ван гел Бо жи нов-
ски, Паско Кузман, Ели за бе та Ди ми тро ва, Алјоша 
Симјановски, Томе Аџиевски, Горазд Чаповски, 
Мацко Камиловски и Коки Јанев.
Зад ед нос мер но то стак ло, за да би де не вид лив и за 
да не соз да ва не по треб ни емо тив ни тен зии, се дел, 
гле дал, вни ма тел но слу шал и по ин те рес ни те мо-
мен ти ги за пи шу вал лич но авто рот на СК 014, го ле-
ми от Ни ко ла Гру ев ски.
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Сред ба кај  
гра до на чал ни кот
Ед наш, во ка би не тот на гра до на чал ни кот на оп-
шти на цен тар Владимир Тодоровиќ, се срет на-
ле пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски, ми ни стер ка та за 
кул ту ра Елизабета Канчевска-Милевска, сли ка рот 
Але ксан дар Стан ков ски, член на Со ве тот за кул ту-
ра, и фи ло зо фот Бранислав Саркањац, член на Со-
ве тот на град Скоп је. 
„Ка ко иде ле е ње то во Фи рен ца?“, пра шал Ни ко ла 
Гру ев ски, на што То до ро виќ поч нал да се пре по ту-
ва. Си ту а ци ја та ја спа сил Ацо Станковски кој на 
при сут ни те им рас ка жал ин те рес на анег до та за ле-
е ње то на ед на скулп ту ра на Ми ке лан џе ло. 
Сар ка њац на кра јот од сред ба та ре кол де ка во си те 
ва ри јан ти не по стои ни ка ков проб лем и де ка ра бо-
та та вр ви, бла го да ре ние на ви зи о нер ска та моќ на 
па сти рот и на опе ра тив на та бри ли јант ност на гос-
по ди нот Владимир Здравев, пре тсе да те лот на Со-
ве тот на Град Скоп је. 
На тој на чин пре ми е рот из ле гол за до во лен од уште 
еден ва жен со ста нок по све тен на СК 014. „Ос тва ру-
ва ме“, ре чи си лас цив но, бла го воз бу ден од до бри-
от тек на на ста ни те, му ре кол Мартин Протоѓер  
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на сво јот шеф, во ко ла та, до де ка си за ми ну ва ле од 
сред ба та со вер ни те лу ѓе. „Це ла та умет ност и фи-
ло зо фи ја се со сто јат во до бра та ка дров ска по ли-
ти ка“, зак лу чил Гру ев ски и го от тур нал од сво е то 
се ди ште по не ко гаш прем но гу ин тим ни от Мартин 
Протоѓер.
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72 де на маг ла

Владимир Тодоровиќ, гра до на чал ни кот на оп шти-
на Цен тар, не са кал мно гу да се ме ша во сопс тве на-
та ра бо та. „Има кој знае“, ве лел То до ро виќ, „и има 
кој мис ли; ме не остај те ме ра ат.“ Ед наш, пред не-
из држ ли ви те при ти со ци на злог лас но то друш тво 
„Пло штад Сло бо да“, То до ро виќ се пак се ос ме лил 
да ја изу сти од тој мо мент ле ген дар на та ре че ни-
ца: „Ако не сте зна е ле, ми ли де ца, од се га ќе зна-
е те: про сеч ни от го ди шен број на ве дри де но ви во 
Скоп је из не су ва 69 де на, до де ка при сус тво то на 
маг ла се про те га во ду ри 72 де на“.
„Ни оста ну ва са мо ве ра та во кли мат ски те про ме-
ни“, зак лу чу ва ле чле но ви те на „Пло штад Сло бо-
да“ и оде ле да про ба ат да го из мал тре ти ра ат Коце 
Трајановски.
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Лек ци ја по ма ки ја ве ли зам

„До бар си за ра дио рек ла ми; мно гу збо ру ваш, мал-
ку ка жу ваш“, му ре кол во ед на при го да фи ло зо фот 
Бранислав Саркањац, со вет ник во Со ве тот на Град 
Скоп је, на сво јот ко ле га од Со ве тот, прав ни кот 
Владо Поповски. 
„Ова го ка жу ваш ка ко след бе ник на чу де си и те на 
ма ки ја ве лиз мот или се оби ду ваш да ме под је ба-
ваш?“, пра шал ле ген дар ни от Владо Поповски
„Ка ко след бе ник“, кра тко и пре циз но од го во-
рил Сар ка њац, а од ќо шот се нас ме ал Владимир 
Здравев, нив ни от шеф и си ва та еми нен ци ја на про-
е ктот СК 014.

***
Друг пат, сре де сед ни ца на Со ве тот на Град Скоп је, 
ле ген дар ни от ми ни стер Владо Поповски шеп кај ќи 
му др жел пра ктич ни лек ции по ма ки ја ве ли зам на 
сво јот ко ле га и след бе ник, Бранислав Саркањац: 
„Со ог лед де ка жи ве е ме во опо жа ре но оп штес тво би 
ти пре по ра чал да го отво риш Карл Кра ус кој во сли-
чен кон текст ва ка ре кол: ’Ко га ќе се за па ли др ве ни-
от по крив не ма пол за ни од мо ли тва ни од по ле ва ње 
на по дот; но, мо ле ње то се пак е по пра ктич но’“. 
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Про ду хо ве ни от ди скре тен му а бет ме ѓу двај ца та 
вмров ски со вет ни ци го пре ки нал сту де ни от опе ра-
ти вец Владимир Здравев со збо ро ви те: „Зна чи, си-
те гла са ме за СК 014?“ Сар ка њац сра меж ли во пог-
лед нал во Владо Поповски, но ве ќе не ма ло по тре ба 
ни од збо ро ви ни од пог ле ди. Хар мо ни ја та би ла ре-
чи си со вр ше на. 
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Ед наш во ин сти ту тот „Чу пов ски“ за про е ктот СК 
014 збо ру ва ле Сло бо дан Жи вков ски - Цо бе, Мацко 
Камиловски и Бети Шелева. 
„Со вре ме на та ар хи те кту ра е бри ше ње на на ци о-
нал ни от иден ти тет“, истак нал ар хи те ктот Сло бо-
дан Жи вков ски - Цо бе и до дал: „Во ми на то то ко ри-
стеј ќи сти ло ви од ту ѓи на ци о нал ни гра ди телс тва 
се гра дел ју гос ло вен ски от иден ти тет на сме тка на 
на ше то на ци о нал но бо гат ство. А што се од не су ва 
до сти лот, зна е ме де ка Але ксан дар по диг нал 70 
гра до ви. Тоа е сти лот кој што го пра кти ци рал.“
Елизабета Шелева, про фе сор, рек ла: „За жал, се га 
ко га ќе ги ви ди ме пло шта дот и око ли на та, гле да ме 
ва ку ум, и тоа не са мо про стра на ис праз не тост, ту-
ку не ма ме ни ка ков иден ти тет. Пло шта дот се га ни 
ли чи на па лан ка, а про е ктот СК 014 е спас за си-
те до се га искон ски рам но душ ни суб је кти кон пло-
шта дот и кон око ли на та“. 
Мацко Камиловски сме тал де ка ба ро кот и кла си-
циз мот ка ко сти ло ви во гра де ње то прет ста ву ва ат 
кла сич ни вред но сти. „На нив се ко гаш се на вра ќа 
ко га се ста ва те мел на но во оп штес тво. Ма ке до ни ја 
ве ќе не ма вре ме за че ка ње, до вол но ѝ беа екс пе ри-
мен ти во пос лед ни ве 50-ина го ди ни.“
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Друг пат во ин сти ту тот „Чу пов ски“ збо ру ва ле 
Алјо ша Симјановски, Горазд Чаповски и Томе 
Аџиевски. 
Ре жи се рот Алјоша Симјановски во еден не вр зан 
раз го вор истак нал: „Шу тка не е Скоп је, Ма ри о во 
не е Ма ке до ни ја. Ра зо ча ран сум од тоа ка ко гра дот 
и др жа ва та се прет ста ве ни во фил мо ви те на Ку-
сту ри ца, Ман чев ски и Столе По пов. Ме не се ко гаш 
ми би ла жи вот на жел ба да игра глав на уло га во 
мој филм Ме рил Стрип. Но да ја по ка ниш Ме рил 
Стрип во не ка ков тро шен ам би ент, во не ко ја трош-
на при каз на, е страш но ри скант но.“
Не ко гаш ни от фронт мен на бен дот Ми зар, Горазд 
Чаповски, го ре кол след но во: „Про е ктот во оп што 
не е скап; две сто те ми ли о ни тре ба да се дуп ли ра-
ат; пло шта дот се га на ли ку ва на Ќу стен дил од 1968 
го ди на“.
И скулп то рот Томе Аџиевски не оста нал по кус од 
сво и те ело квент ни со го вор ни ци: „Си те ре ак ции се 
фан та стич ни, ори ги нал ни, уни кат ни. Да, се слу чу-
ва зем јо трес, би деј ќи ста ну ва збор за есте ти ка. Ме-
ѓу тоа, тоа е но ва пост мо дер ни стич ка есте ти ка ко ја 
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про ду ци ра хи пер мо дер ни об је кти, но и не о па ци-
фи стич ки об је кти. Про тив есте ти ка та се си те оние 
ре ци ди ви на со ци ја лиз мот кои до жи ве а ја те жок 
де бакл на јав на та сце на, а кои сѐ уште се актив ни. 
До кол ку се то пред ви де но до бро се вкло пи во еден 
ин те ре сен и не о би чен иде о ло шки си стем, со ма ли 
ко рек ции, про е ктот мо же да би де фан та сти чен, но 
и на дре а лен.“



31

„Ма ке до низ мот, кој всуш ност го ви ка ат ели ни зам, 
е пр ви от етаб ли ран ба рок, во оп што. Во тра ди ци ја-
та на ма ке дон ска та ар хи те кту ра ба ро кот е дла бо ко 
вко ре нет. На при мер, пло шта дот во ба ро кен израз 
пред нај го ле ма та ка то лич ка ка те дра ла ’Све ти Пе-
тар’ во Рим е ко пи ја на пло шта дот во Џа раш, из гра-
ден од ма ке дон ски ар хи те кти при по хо дот на Але-
ксан дар Ма ке дон ски“, им збо ру вал сце но гра фот 
Вангел Божиновски на вос хи те ни те Ни ко ла Гру ев-
ски и Паско Кузман, при ед на од слав ни те ве че рин-
ки во згра да та на Илин ден ска ББ ко га во не скрот-
ли ви от дух на пред вод ни кот се ра ѓа ле ни кул ци те 
на епо хал ни от ма ке до ни стич ки про ект, СК 014.
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Стол бот на смрт та

„Зна еш на што ми ли чи ва ши от про ект Скоп је 
2014?“, му ре кол ед наш поз на ти от скоп ски пи са тел 
Влада Урошевиќ на сво јот ко ле га Данило Коцевски, 
ко га се срет на ле на скоп ски от пло штад. „На Стол-
бот на смрт та на Дра го љуб Але ксиќ!“
То гаш Данило Коцевски си прис пом нал на слав ни-
от пред во ен акро бат кој на скоп ски от пло штад из-
ве ду вал вра то ло мии врз спе ци јал но за таа при го-
да по диг ну ва ни от столб ви сок осум ме три. До де ка 
Але ксиќ ги пра вел сво и те вос хи ту вач ки бра ву ри, 
ци ган ски от ор ке стар из ве ду вал Штра у со ви вал це-
ри, а ме ѓу за не се ни те гле да чи опе ри рал слав ни от 
џеб чи ја, Ша кир Аб ду ло виќ.
„Са мо ни ко гаш не ми се раз јас ни да ли Але ксиќ и 
Ша кир ра бо теа за ед но?! Што мис лиш ти, Да ни-
ло?!“, пра шу вал Уро ше виќ, а Ко цев ски уште дол го, 
на та жен, оста ну вал на пло шта дот, ка ко во сво јот ум 
да ја гле да одам на ис чез на та та цир ку ска атрак ци ја.
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Пе те лот во ДПМ

Ед наш во друш тво то на пи са те ли те на Ма ке до ни-
ја еми нент ни те скоп ски пи са те ли Влада Урошевиќ 
и Данило Коцевски има ле со ста нок со владиниот 
портпарол Ивица Боцевски. Отка ко на со ста но кот 
би ле за поз на е ни со нај но ви те епо хал ни про е кти на 
Преродбата, мла ди от Бо цев ски, на из ле гу ва ње од 
ДПМ, ва ка им ре кол на искус ни те кни жев ни вол ци: 
„Го гле да те ме тал ни ов пе тел? Тре ба да би де те ка ко 
не го: не скрот ли ви и во инс тве ни“. Влада Урошевиќ, 
осво ен од шар мант ни от Бо цев ски, то гаш при фа-
тил да би де член на ед на од из да вач ки те ко ми сии 
при вла да та, а Данило Коцевски са мо се на мур тил, 
не по ка жу вај ќи де ка збо ро ви те на Бо цев ски од не-
ка де му се поз на ти.
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Пав лов&Пав лов

Ед наш Веле Смилевски, во име на ДПМ, го за мо-
лил поз на ти от скоп ски пи са тел Влада Урошевиќ 
да одр жи ма ло пре да ва ње за ре ла ци и те ме ѓу пи са-
те ли те и умет ни ци те, во свет ли на на епо хал ни от 
про ект СК 014. Еве го транс крип тот на пре да ва ње-
то љу без но от ста пен од Уро ше виќ:
„Ко га бев мал мис лев де ка Иван Пе тро вич Пав лов, 
про у чу ва чот на ус лов ни те реф ле кси, и То дор До-
сев Пав лов, есте ти ча рот, се еден ист чо век. Ко га во 
учеб ни кот по би о ло ги ја го гле дав цр те жот на пе сот 
со сон да во сто ма кот низ ко ја ка пе же лу де чен сок, 
пак мис лев де ка тоа има не ка ква вр ска со есте ти-
ка та. По ра ди тоа, се ко гаш ко га ќе се спом не ше „те-
о ри ја та на одра зот“ јас за мис лу вав пи са тел кој, по 
пи со кот на свир ка та, поч ну ва да ла чи сѐ по вер ни и 
по вер ни одра зи на ствар но ста.“
Веле Смилевски тол ку се из нер ви рал од пре да ва-
ње то на Уро ше виќ што оти шол да му се по жа ли на 
Раде Силјан.
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Вр те ле шка на ве трот

Друг пат Влада Урошевиќ пред бун тар ски от ко ле-
ктив „Пло штад Сло бо да“ ја бра нел сво ја та опор-
ту ни стич ка оп штес тве на по зи ци ја по ви ку вај ќи се 
на страш ни те ве три шта што го ду ва ат Ан ге лот на 
исто ри ја та. „Ко га бев мал, ско кав во тру ба та прав 
што ќе се по ја ве ше низ су ва та ули ца, зад ста нич-
ни те скла до ви кај што про а ѓа ше авто бу сот. И ја 
бр кав таа ма ла вр те ле шка на ве трот низ скоп ски-
те ули ци. Еден ден ед на же на ми ја пре се че па ла-
во ста: ’Лу до де те. Тоа е нај о пас но. На јо пас но.’ Од 
то гаш не сум стап нал ни во нај ма ли от ви ор“, им се 
ис по ве дал Влада Урошевиќ на чле но ви те на гру па-
та „Пло штад Сло бо да“ кои са мо за не ме но, ре чи си 
по бож но, слу ша ле.
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Ко ран

„Зна еш ли ти, Да ни ло, де ка во Ко ра нот е за пи ша-
но де ка си те гра до ви на све тот ќе би дат сру ше ни, 
а гра ѓа ни те ќе би дат пре тво ре ни во мај му ни?“, го 
пра шу вал пи са те лот Ким Мехмети сво јот ко ле га 
Данило Коцевски.
„Сум слуш нал за та ква ра бо та“, прет паз ли во од го-
ва рал град ски от хро ни чар.
„Зна чи, на Скоп је пре род бе нич ки ра бо ти те спо ред 
Ко ра нот!“, се под би вал Ким Мехмети, а Данило 
Коцевски бр зо тр чал кај Паско Кузман, да се по жа-
ли на уште еден - до ду ша двос мис лен - ис ла ми стич-
ки атак врз епо хал ни от рис јан ски про ект СК 014.

***
Друг пат Данило Коцевски му ре кол на поз на ти от 
пи са тел Ким Мехмети: „Знам ка де се оста то ци те и 
ка ме ња та од град ба та на Бур ма ли џа ми ја та, но не 
ка жу вам“. Ким Мехмети мно гу се из нер ви рал и ре-
кол: „Зна еш ли ти, си тен апо ло ге ту на ми кро скоп-
ски от про вин ци ски фа ра он, де ка од Скоп је уште 
не е трг на та кле тва та на Ис ма ил Ха ки па ша, ни ко-
гаш тр го ви ја та да не проц ве та во шу га ви ов град?!“ 
Данило Коцевски мно гу се тре во жел од ра ди кал-
ни от Ким Мехмети, та бр зо за ми ну вал кај ле ко ви-
ти от из вор Ме дах ба ба, во ста ра та чар ши ја, да пив-
не мал ку од ајаз мо то и да се сми ри.
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Данило Коцевски му об јас ну вал на То ми Ос ман ли 
де ка глав ни от скоп ски пло штад про сто мо ра од-
но во да се на пол ни со об је кти: „Се ти се, То ми, на 
об је кти те на ули ца та Ор це Ни ко лов при неј зи ни-
от влез на пло шта дот: од дес на стра на беа па ла та та 
Ма цу ра, ап те ка та, по дру мот за то че ње ал ко хол, бу-
рек џил ни ца та, ли мо над џил ни ца та и  кро ја чот; од 
ле ва та стра на беа сла ткар ни ца та, Му зе јот, ки но то 
Мла ди на и Кук ле ни от те а тар...“
„Аха“, зак лу чу вал Ос ман ли, „ гру е ви стич ки те спо-
ме ни ци, зна чи, се за ме на за ап те ка та, по дру мот за 
то че ње ал ко хол, бу рек џил ни ца та, ли мо над џил ни-
ца та, кро ја чот, ки но то Мла ди на и Кук ле ни от те а-
тар.“
„Раз мис лу ваш ка ко ни хи лист, То ми“, на лу те но ве-
лел Данило Коцевски и за ми ну вал на кај па са жот 
Аро е сти, оти дла бо ко во се бе зна ел де ка об је кти те 
ис чез ну ва ат, но де ка не што од нив ни от здив и ми-
рис оста ну ва во се ти ла та.

***
И друг пат Томислав Османли се оби ду вал да го 
вра зу ми Данило Коцевски: „Скоп ја ни го са ка ат 
сво јот град на еден осо бен, мо же би па те ти чен, ду-
ри ме ло дра ма ти чен на чин. Не е ни чуд но. Тие ед-
наш ве ќе го за гу би ле.“ 
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„Не го из гу би ле ед наш, ту ку мно гу па ти... Ама ние 
не ру ши ме, ту ку гра ди ме!“, твр до од го ва рал Ко цев-
ски, го од ми ну вал на трап ли ви от ше тач и бр зо ка ко 
сен ка ис чез ну вал во на со ка накај Турска чаршија.
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Ха лу ци на ци ја

Ед наш сли ка рот Ацо Станковски се дел пред ка фе-
а на та Пе ли стер и гле дал ка ко пред не го, на цен та-
рот на пло шта дот, ере кти ра ма ке дон ски от иден ти-
тет.
Ко га ги ста вил очи ла та одед наш на вр вот на фон-
тан ски от столб се по ја вил Ни ко ла Гру ев ски со по-
диг нат сре ден прст.
Сли ка рот ги из ва дил очи ла та и Гру ев ски ис чез нал.
Сли ка рот од но во ги ста вил очи ла та и од но во на 
вр вот од стол бот се по ја ви ла џу џе ста та но мош не 
јас но вид ли ва фи гу ра со по диг на ти от сре ден прст.
„Ова тре ба да се нас ли ка, ка ко не вид ли во то е по-
при сут но од вид ли во то“, по мис лил пси хо де лич ни-
от скоп ски сли кар и по бр зал нај но ва ва па ра нор-
мал на случ ка да му ја рас ка же на Коки Јанев.
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На ју ба ви от пог лед

Гра ѓа ни те на Скоп је, по ур не кот на гра ѓа ни те на 
Вар ша ва згро зе ни од ста ли ни стич ка та Па ла та на 
кул ту ра та, си има ле раз ра бо тен виц: 
-Од ка де се пру жа нај у ба ви от пог лед на Скоп је?
-Од вр вот на спо ме ни кот на Але ксан дар Ма ке дон-
ски.
-Ка ко та ка?!
-Па, тоа е единс тве на та точ ка од ко ја што не се гле-
да спо ме ни кот на Але ксан дар Ма ке дон ски.
Ко га го слуш нал ви цов, авто рот на епо хал ни от 
про ект СК 014 ре шил да го гра ди па но рам ско то тр-
ка ло.
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Ри ше ље и бал са ми ра ње

„Лу кав си, ше фе, ко Ри ше ље зад за ве са“, му ре кол 
ед наш Мартин Протоѓер на Ни ко ла Гру ев ски. „А 
ти си ла ден на до пир ко жаб ји сто мак“, воз вра тил 
Ни ко ла Гру ев ски. То гаш во ка би не тот па нич но 
уле тал Коки Јанев из ви ку вај ќи: „Ко ро ди ра брон за-
та!!!“ Зад не го мир но уше тал ста ло же ни от и неск-
лон кон го ле ми ге сто ви скулп тор Жарко Башевски 
кој што ма ли от Коки Јанев без го ле ми дра ми го ра-
шу ти рал на кај мо стот Око.

***
Друг пат се сто пи ле во соч ни те фи гу ри во му зе јот на 
ВМРО. Ит но мо ра ле да до тр ча ат Ацо Станковски, 
Коки Јанев и Мацко Камиловски. Ни ко ла Гру ев ски 
бил тол ку из нер ви ран што уши те му чу ре ле. То гаш 
Ацо Станковски му ре кол на пре ми е рот: „Што не 
се оби деш со не ко ја по мир на ра бо та, да ре че ме со 
бал са ми ра ње?“ И ту ка Гру ев ски тол ку експ ло ди-
рал што на кло ци од згра да та на ВМРО на кај Устав-
ни от суд ги из не сол трој ца та не та ктич ни умет ни-
ци - и пре ку мо стот Око ги фр лил во Вар дар.
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До вол но до бра вер зи ја

Ко га Ни ко ла Гру ев ски на Томе Серафимовски му ја 
по ка жал фи нал на та вер зи ја на ки пот на Але ксан-
дар Ма ке дон ски, скулп то рот ре кол: „Ова е до вол но 
до бра вер зи ја. Мис лам, до бра е оти е прем но гу ло-
ша за да мо же да би де ви сти ни та.“
„То ме, пра виш дуп ка во мно гу те нок лед“, за ка ну-
вач ки ре кол Ни ко ла Гру ев ски.
„Тоа ме за гри жу ва ка ко 18% да нок на ну ла за ра бо-
ту вач ка“, ре кол поз на ти от ма ке дон ски скулп тор.
Та ка Гру ев ски сфа тил де ка си има ра бо та со тврд 
орев (а не со те нок лед) и вед наш дел од ра бо ти-
те за СК 014 пре фр лил кај еми нент ни от ака дем ски 
умет ник.
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Исе че ни ра це  
и гла ва од коњ
Поз на ти от ма ке дон ски скулп тор Александар Ива-
нов ски - Карадаре ни ка ко не са кал спо ме ни кот на 
Чен то да го гра ди во мер мер. „Мо же да го пра вам, 
но са мо во брон за“, упо рен бил Ка ра да ре. 
Еден ден нај пр вин ги исек ле ра це те на не го ви те 
же лез ни шмиз ли во град ски от парк. Ка ра да ре мно-
гу не се по тре сол и си оста нал на сво е то: „Чен то 
- брон за да, мер мер јок“. Но, ко га Ка ра да ре во по-
сте ла та на шол отсе че на гла ва од коњ, то гаш де фи-
ни тив но мо рал да по пу шти.
За тоа вре ме, за па мет на твр дог ла ви от Ка ра да-
ре, Чен то ве ќе му го да ле на мла ди от скулп тор 
Димитар Филиповски на ре чен „Ста ти ка“.

***
Друг пат, исто та ка на скоп ски от пло штад, им ги 
отсек ле гла ви те на поз на ти те му зи ча ри на слав ни-
от ма ке дон ски скулп тор Бла гој Чушков. 
„Нег де во Ма ке до ни ја ва си гур но има де по со си те 
отсе че ни спо ме нич ки гла ви“, му ре кол скулп то рот 
Александар Ивановски - Карадаре (ко му ги исек-
ле ра це те на же лез ни те шмиз ли) на сво јот при ја тел 
Чушков, кол ку да го уте ши. 
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„Мис лиш, по стои ка ко не ка ков рај за отсе че ни те 
гла ви на пар ти за ни те и на си те дру ги?!“, пра шу вал 
Чушков, но по ве ќе ре то рич ки, оти обај ца та зна е ле 
де ка не по стои ни ка ков рај за отсе че ни те гла ви.
Отка ко Ка ра да ре на бр зо по тоа во сво ја та по сте ла 
се раз бу дил со отсе че на гла ва на коњ, му се рас прс-
на ле и пос лед ни те илу зии. 
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Бра ни ја сла бо ста

Во ед на при го да Ни ко ла Гру ев ски, до де ка но ќе ги 
оби ко лу вал со скулп ту ри пре пол ни те тај ни ха ли-
ате љеа на вла да та, ѝ ре кол ед на не о бич на ра бо та 
на скулп тор ка та Валентина Стефановска, сто еј ќи 
пред неј зи ни от спо ме ник на Але ксан дар: „Та лен-
тот че сто е де фект на ка ра кте рот. А најс наж на та 
си ла не ја до стиг ну ва онаа енер ги ја со ко ја не кои 
од нас ја бра нат сво ја та сла бост“.
„Же на без ог ле да ло и маж без са мо свест - ка ко 
да се снај дат во све тот?“, шар мант но од го во ри ла 
Валентина Стефановска, тре пе реј ќи пред го ле ми-
те збо ро ви на на изг лед ма ли от чо век, авто рот на 
гран ди оз ни от про ект СК 014.
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Кро ко ди ли, фа лан ги  
и гра фи ти
„Да те изе дат кро ко ди ли те на Ане та Све ти е ва!“, ѝ 
до фр ла ле на Валентина Стефановска, поз на та та 
скулп тор ка, чле но ви те на оз лог ла се но то друш тво 
„Пло штад сло бо да“, ка муф ли ра ни ме ѓу ан тич ки те 
ста туи пред вла да та.
„А вас да ве изе бат фа лан ги те на Але ксан дар!“, гор-
до од го ва ра ла поз на та та автор ка на нај поз на ти от 
спо ме ник и бр зо вле гу ва ла во згра да та на Илин-
ден ска ББ.

***
Друг пат, за вре ме Ве лиг ден, не мир на та член ка на 
„Пло штад Сло бо да“, Ива на Дра гшиќ, са мо и ни ци ја-
тив но врз ѕи дот на згра да та на Ми ни стерс тво то за 
кул ту ра на пи ша ла мош не нез го ден гра фит: МА КЕ-
ДОН СКИ ТЕ УМЕТ НИ ЦИ ФАР БА АТ ЈАЈ ЦА!
След ни от ден, одеј ќи на со ста нок со ми ни стер ка та 
за кул ту ра по све тен на про е ктот СК 014, по крај ѕи-
дот по ми на ле умет ни ци те Томе Аџиевски и Мацко 
Камиловски и мно гу се на вре ди ле. 
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Тран сот на во да чот

Ед наш ко га Вангел Божиновски, Паско Кузман и 
Ацо Станковски би ле на со ста нок кај Ни ко ла Гру-
ев ски (да раз го ва ра ат за не го ви от автор ски про-
ект, СК 014), слав ни от пре ми ер из вел еден мно гу 
не о би чен гест. За случ ка та по све до чил Мартин 
Протоѓер, кој оста вил бе ле шка од со ста но кот: „Не 
знам што се слу чи со Пре свет ли от, мно гу ре тко 
Мрач ни от - ’Злат ни от-Цр ни от’ ка ко што по тен ци-
јал но суб вер зив но го на ре ку ва со ро со и дот Ге лев-
ски - но, искре но ре че но, бла го се шо ки рав. Баш 
ко га Ацо Станковски му об јас ну ва ше на Паско 
Кузман де ка низ Ка ле тре ба да се про бие огро мен 
ту нел во фор ма на пич ка, а це ло то бр до над ту не-
лот (со се Му зе јот на со вре ме на умет ност!) да се об-
ли ку ва во спе кта ку ла рен жен ски акт - Ма ли от-Го-
ле ми от, Пре свет ли от наш Ар хи тект ста на, се приб-
ли жи до Стан ков ски и се заг ле да во точ ка та по ме ѓу 
не го ви те очи, но не на на чин де ка тоа е единс тве-
но то не што што со не го за ед но се на о ѓа во со ба та 
(ка ко си те ние да не по сто и ме!), ту ку по ве ќе ка ко 
да ба ра ше не што што бе ше мно гу да ле ку, мо же би 
пла ни на та од дру га та стра на на на ша та таж на кот-
ли на, мо же би ка ко да го ба ра ше не јас ни от крај на 
ту не лот... Ме не ме по ла зи ја мор ни ци.“
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По транс от

„Бу нар стар 900 го ди ни, во не кој за мок. Мо жеш во 
не го да фр лиш ка мен и да че каш. Да ос луш ну ваш 
и че каш, да се отка жеш од че ка ње то, да се нас ме-
еш, а по тоа, баш ко га се спре маш да си за ми неш, ќе 
слуш неш сла би чок, ти вок пли скот, тол ку да ле чен 
што ед вај би по ве ру вал де ка та ков бу нар по стои... 
Тол ку дла бо ки, ка ко бу на рот, беа очи те на Ни ко ла 
Гру ев ски ко га се заг ле да низ Але ксан дар Стан ков-
ски“, во сво ја та бе ле шка од со ста но кот за пи шал 
Паско Кузман.

***
„Бе тон ски ѕид по те шко ќе го под не се ше мо јот за-
пре па стен пог лед од Ар хи те ктот во мо мент на 
транс“, му ре кол до вер ли во Ацо Станковски на 
Мартин Протоѓер, бла го шо ки ран од од не су ва ње-
то на Ни ко ла Гру ев ски, отка ко за вр шил со ста но кот 
на кој раз го ва ра ле за СК 014. „Еба го, Мар тин, сед-
нав крај не го чув ству вај ќи се ка ко леш од ви со ко 
друш тво што на ода рот го из ло жил по греб ник со 
до бар вкус“, ре кол Стан ков ски, а Протоѓер дис цип-
ли ни ра но со ста вил бе ле шка.
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Не пос луш ност

„Тој е чо век кој мо же во са ми от се бе да се заг ле да 
со долг, тврд пог лед и да ви ди што има та му. Тоа 
не е во о би ча е на дар ба. По ве ќе то лу ѓе одат низ жи-
во тот тро шеј ќи по ло ви на од сво ја та енер ги ја на 
тоа да го бра нат до сто инс тво то кое ни ко гаш не го 
има ле. Еве, на при мер, Паско Кузман...“, се оби ду-
вал Мартин Протоѓер на Ацо Станковски да му ги 
об јас ни чуд ни те ге сто ви на Ни ко ла Гру ев ски.
„Не ми збо ри за Паско Кузман“, му ре кол Стан ков-
ски на Протоѓер, „ни ту за кој би ло член од ва ша та, 
про сти, по сра на фа ми ли ја. Мо јот дру гар Ге лев ски 
за жал има ка жа но ед на точ на ра бо та: ’Ме ѓу лу ѓе то 
од Фа ми ли ја та на и ду ва те на ти по ви кои со се ма ви 
ја уни шту ва ат илу зи ја та де ка ку пи шта па ри мо жат 
од не ко го да соз да дат лич ност.’ Про сти ми, Мар-
тин чо, ама изг леа де ка па сти рот во ме не раз бу ди 
не кои не пред вид ли ви дуг ми ња, и не знам ка ко ми 
из ле та ова, те мо лам не го ста ај у тво и те бе ле шки.“
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Не пос луш но ста се пла ќа

„Ти изг ле да, Стан ков ски, не си ја чи тал пре род ба та, 
ко га ва ка си доз во лу ваш да кри ти ку ваш еден про-
се чен член на Фа ми ли ја та. Пре род бе ни кот го ра бо-
ти она што ќе му се на ре ди, и тоа го ра бо ти мош-
не до бро ако му ре чеш со ко ја но га тре ба да трг не 
и кол ку че ко ри тре ба да по ми не во ко ја на со ка и 
слич ни сит ни ци.“
„Знам еден по ли ца ец од Фа ми ли ја та спо со бен 
да фа ти кра дец на ко ко шки, ко га би го ви дел де-
ка кра де ко ко шка и ако ти пот тр чај ќи би пад нал 
и би удрил од не што со гла ва та, па сам се бе би се 
исфр лил од игра“, му воз вра тил Ацо Станковски 
на Мартин Протоѓер, ко му од бес уши те му се за-
чу ри ле.
„Ќе ти за бра нам дру же ње со прок ле ти от со ро со-
ид Ге лев ски, ти неб ла го да рен не ра ни мај ко!“, ре кол 
Протоѓер, а бе ле шка за сце на та со ста вил из не на де-
ни от Ни ко ла Гру ев ски кој та ман трг нал од че кал-
на та да ги вик не Коки Јанев и Мацко Камиловски.

03
4.



51

„Ах, ско то ви од врат ни!“

Клуч ни от ар гу мент на Ацо Станковски за што е 
до бар про е ктот СК 014 е не го ва та бли скост до на-
ро дот. „До ста ви ше во ше е сте го ди ни со ци ја ли зам 
се соз да ва ше не на род на умет ност!“, твр дел Ацо 
Станковски, осо бе но ко га ќе се из нер ви рал од пре-
дав ни ци те и ЕУ кур ви те кои на га ле но ги ви кал „са-
у ро сид ни те лор до ви“.
Но, ед наш екс пре сив ни от ма ке дон ски сли кар мно-
гу се из не на дил, во о би ча е но вле гу вај ќи во ед но 
скоп ско та кси, ем на ма ла еко па тро ла низ гра дот, 
ем да го ос луш не, не ли, пул сот на на ро дот. Отка ко 
та кси стот раз брал де ка Стан ков ски е сли кар бли-
зок до на род ни от гру е ви зам, ва ка му ре кол на сли-
ка рот: „Кул тур ња ци, зна чи! Ад, да ви ебам ма ма та, 
ли гу ши ед ни... Са мо ја де те гом на, им ги ли же те јај-
ца та нас по ли ти ча ри те и мла ти те па ри! Ах, ско то ви 
од врат ни!“, за вр шил та кси стот, а Ацо Станковски 
до тој сте пен се шо ки рал што ит но мо рал да за ми-
не кај Љубиша Георгиевски и Цветан Грозданов, 
сво и те ко ле ги од Со ве тот на ми ни сте рот за кул ту-
ра, за уште ед наш струч но да ги разг ле да ат ха ва-
ри и те што врз здра ви от на ро ден умет нич ки ген ги 
оста ви кле ти от ко му ни стич ки мо дер ни зам.
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Во ате ље то во Авто ко ман да

Ед наш Ни ко ла Гру ев ски тај но оти шол да го по-
се ти ате ље то на кон тро верз ни от сли кар Ацо 
Станковски. Ко га ги ви дел ко ли чес тва та екс пре-
сив  ни  го ли те ла, хра бри те по зи, ра ди кал ни от пре-
плет ме ѓу кла сич но то, мо дер но то и пост мо дер но-
то, пре ми е рот скром но го пра шал сли ка рот: „Се то 
ова вие го на пра ви вте?“ Ацо Станковски во тој 
мо мент се се тил, кој знае за што, на од го во рот на 
Пи ка со во слич на при го да, и бес но ре кол: „Не, се то 
тоа вие го на пра ви вте!“ 
Слав ни от автор на про е ктот СК 014 не зна ел ка ко 
да ре а ги ра, па мно гу бр зо си за ми нал, пред да го 
ви ди про чу е ни от цик лус „Хит ле ри“.
„По лу ду вам, ко не кој друг да збо ри низ ме не“, си 
про мр мо рел Стан ков ски, за се бе, отка ко си за ми-
нал збу не ти от пре ми ер.
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Аген ци ја та „Ре пуб ли ка“

„Ки пот на А. Ма ке дон ски при па ѓа на пло шта дот 
ка ко ка ко лук во ово шен куп или ка ко Тар зан да го 
ста виш во го лем цр вен ро мо бил“, му ре кол Никола 
Гелевски на Ни ко ла Гру ев ски, кој тол ку се из нер-
ви рал од спо ред би те што оти шол да се по жа ли во 
мар ке тинг аген ци ја та „Ре пуб ли ка“.
„Нар ко за - ра ни без бол ки; не вро сте ни ја - бол ки без 
ра ни. Ба та ли го со ро со и дот, тој е не вро сте ник. Др-
жи се до на ша та ане сте тич ка про гра ма“, му рек ле 
на Ни ко ла Гру ев ски во аген ци ја та „Ре пуб ли ка“, по 
што тој бла же но се сми рил.
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Стра те ги ја

„Со вит лив сум. Не сум ки пот на Але ксан дар Ма-
ке дон ски“, му ре кол Михајло Маневски на пре ми-
е рот, оби ду вај ќи се да го смек не ше фот пос ле уште 
еден од сво и те без број ни га фо ви.
„Ма нев ски, не знам да ли до те бе е дој де на над гра-
де на та ПР стра те ги ја од аген ци ја та ’Ре пуб ли ка’, но 
не би би ло ло шо да ја пог лед неш“, ре кол пре ми е-
рот и му ја фр лил на сво јот раз и гран ми ни стер за 
прав да нај но ва та вер зи ја на стра те ги ја та.
„Со ши ро ки нас ме вки на ли ца та и со ра ши ре ни 
ра це по са ку ва ме до бре дој де, со по еден ка мен во 
се ко ја ра ка“ - Ма нев ски бр зо ја про чи тал зби е на-
та стра те ги ја и со ши ро ка нас ме вка во очи те топ ло 
го пог лед нал сво јот шеф, мен тор и па стир, не ко гаш 
ма ли от а се га тол ку го ле ми от Ни ко ла Гру ев ски. И 
са ми от пре ми ер бил трог нат од пог ле дот на ми ни-
сте рот за прав да.
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Ис чез на то то сон це  
од Вер ги на
Атанас Ботев, поз на ти от сли кар на на ци стич ко то 
грч ко зна ме, ед наш го пра шал Коки Јанев, поз на-
ти от скулп тор на ла во ви те: „Еј, Ко ки, кај оти де Вер-
гин ско то сон це од рел је фот под ла во ви те?!“ 
За сре ќа, пред да експ ло ди ра Коки Јанев, ту ка се 
на шол Ацо Станковски со сво и те лу ка ви збо ро ви: 
„Ви ди, Бо тев, и са ми от зна еш, ние ка ко јав ни ра бот-
ни ци, умет ни ци, се ко гаш се су ди ра ме со ди ле ма та 
да ли мо же да се жи вее од прин ци пи те“, ре кол нај-
го ле ми от ан дер гра унд умет ник во исто ри ја та на 
Ма ке до ни ја.
За не сре ќа, на исти от мост во исти от мо мент по-
ми нал и проб ле ма тич ни от Никола Гелевски кој ре-
кол: „Ди ле ма та не е да ли мо же да се жи вее од прин-
ци пи те, ту ку да ли мо же да се жи вее без прин ци пи“.
Коки Јанев се збу нил во тој вкр стен оган од по ра ки 
и се пак ре шил преку мостот да го фр ли без о браз-
ни от Атанас Ботев.
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Коч ни чар во  
ва гонре сто ран
„Мо ја та банк но та сјај но изг ле да ше. Соз да ва ше 
не ка кви сопс тве ни сон че ви зра ци.“ Со таа за јад-
ли ва ре че ни ца, отка ко го при мил со лид ни от хо-
но рар за ли ков но ре ше ние на огра да та на мо стот 
кај Хо ли деј ин, му се обра тил Мацко Камиловски 
на Коки Јанев кој, пак, бил крај но не за до во лен од 
хо но ра рот за ла во ви те. То гаш Коки Јанев тол ку 
се из нер ви рал што про бал да го пре вр ти Мацко 
Камиловски пре ку огра да та на мо стот кај Хо ли деј 
ин, но за сре ќа се по ја вил Ацо Станковски кој ги 
иша ма рал двај ца та алч ни умет ни ци и ги од нел до 
мо стот Око, да ги сми рат нер ви те во умет но ста.

***
Друг пат, до де ка се рас пра ва ле око лу хо но ра ри-
те од СК 014, из нер ви ра ни от Коки Јанев гру бо 
му ре кол на аро гант ни от над-Ма ке до нец Мацко 
Камиловски: 
 „Го зна еш ва го нон на ста ра же лез нич ка, што не ко-
гаш бе ше ре сто ран, од ма до Гра фич ко то ате ље на 
Атанас Ботев, слав ни от сли кар на грч ко-на ци стич-
ко то зна ме?! Е, ти си та ков фра ер што би мо жел да 
ра бо тиш ка ко коч ни чар на тој ва гон!“
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Пос ле таа ре че ни ца ле та ле пер ду ви на си те стра-
ни, ду ри ни иску ли ра ни от Ацо Станковски не мо-
жел да ги сми ри двај ца та де ко ра тив ци на Го ле ми от 
(т.е. Ма ли от) Ар хи тект.
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Крај ре ка та Вар дар се дев  
и пла чев
Иро нич ни от кемп умет ник Гоце Смилевски ед-
наш ги на че кал на куп че Бети Шелева, Данило 
Коцевски и Ацо Станковски, град ски те фа ци поз-
на ти по ка та стро фал ни от кни же вен вкус (Па о ло 
Ко е љо, на при мер) и уште по ка та стро фал ни от ли-
ко вен вкус (трој ца та би ле љу би те ли на гру е ви стич-
ки те спо ме ни ци).
„Ако не кој на пи ше кни га за СК 014 таа ќе се ви ка 
’Крај ре ка та Вар дар се дев и пла чев’“, им ре кол фри-
вол ни от Гоце Смилевски на сво и те поз на ни ци, но 
ни кој не се нас ме ал.
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Ди на мит

Небојша Вилиќ, исто ри чар на умет ност, во ед-
на при го да во ка фе то Ро ма, се деј ќи на ма са со 
Бранко Тричковски, но ви нар, му ре кол на Вангел 
Божиновски, сце но граф, кој се дел на спро тив на та 
ма са за ед но со порт па ро лот Але ксан дар Би чик-
ли ски, де ка со ди на мит тре ба да се диг не не са мо 
ку ќа та на Мај ка Те ре за, отс про ти, ту ку и по го ле-
ми от дел од об је кти те од СК 014. Иа ко и Бранко 
Тричковски по ка жал ен ту зи ја зам око лу иде ја та на 
Ви лиќ (по диг ну вај ќи го, па тем, и сред ни от прст 
кон авто рот на ин кри ми ни ра на та ку ќа), Вангел 
Божиновски на про во ка ци и те оста нал ла ден ка ко 
шпри цер, про дол жу вај ќи на мла ди от и не ук Би чик-
ли ски да му об јас ну ва де ка спо ме ни ци те се нај до-
бар лек ка ко за ду ша та, та ка и за нер ви те. 
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Пи ко ло ми ни&Ни ко ло ми ни

Мирослав Грчев и Небојша Вилиќ че сто се рас пра-
ва ле ко ја ка та стро фа е по го ле ма: ог но ме тот на Пи-
ко ло ми ни 1689 го ди на или СК 014 на Ни ко ло ми ни. 
Ед наш им се при дру жил и Данило Коцевски по-
тсе ту вај ќи ги де ка во 1908 го ди на Ста ра та чар ши-
ја пре тр пе ла стра шен по жар во кој из го ре ле око лу 
700 ду ќа ни. „За тоа за пис оста вил Бра нис лав Ну-
шиќ“, ре кол Данило Коцевски, без ус пеш но оби ду-
вај ќи се да ги па ци фи ку ва гнев ни те про фе со ри.

***
Друг пат ко га Гр чев и Ви лиќ пак же сто ко се рас-
пра ва ле ко ја ка та стро фа е по го ле ма, ог но ме тот на 
Пи ко ло ми ни 1689 го ди на или СК 014, Ко цев ски 
сми ре но ги по тсе тил раз же ште ни те про фе со ри де-
ка Скоп је до жи ве а ло три го ле ми зем јо тре си, 518, 
1555 и 1963 го ди на. Но, ни тоа не по ма га ло. „Ни што 
не мо же да се ме ри со Ни ко ло ми ни“, ве лел Гр чев, 
„т.е. со Пи ко ло ми ни“, за би бе ру вал Ви лиќ, по што и 
сми ре ни от Ко цев ски ди гал ра це и за ми ну вал на кај 
Ку ќа та на мај ка Те ре за, мал ку да се сми ри.
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***
Трет пат Ви лиќ и Гр чев се рас пра ва ле око лу раз ли-
ки те ме ѓу по и ми те „ка та стро фа“ и „не сре ќа“. „Еве, 
да ре че ме, ко га Скоп је би го удрил зем јо трес, тоа 
би би ло ка та стро фа“, ре кол Гр чев. „Но, ко га при 
уда рот би се сру ши ле са мо згра ди те и спо ме ни ци-
те од про е ктот СК 014, тоа се ка ко не би би ло не сре-
ќа, за рем не?!“, ре то рич ки пра шу вал Ви лиќ.
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Спо ли ја ци ја

Ед наш на Небојша Вилиќ, до де ка се дел пред Пе ли-
стер и очај но гле дал пред се бе ка ко ба бри иден ти-
те тот на ма ке дон ски от на род, му тек на ла ге ни јал-
на иде ја: spolia. „Спо ли ја му е мај ка та!“, вик нал оду-
ше ве ни от Ви лиќ, прив ле ку вај ќи го вни ма ни е то на 
ар хи те кти те од со сед на та ма са, Митко Хаџи-Пуља 
и Минас Бакалчев. „Ќе го рас ту ри ме спо ме ни кот 
на Але ксан дар и од не го ќе на пра ви ме ил јад ни ци 
ма ли реп ли ки, ка ко што Фран цу зи те на пра ви ја со 
ур на ти ни те на Ба сти ља!“ 
На смрт но преб ле де ни от Ха џи-Пу ља ста ло же ни от 
Ба кал чев му об јас ну вал, кол ку да го сми ри: „Спо ли-
ја ци ја е вгра ду ва ње на де ло ви од ста ра град ба или 
спо ме ник во нов об јект, и во европ ска та исто ри ја е 
при сут на од ста ри от век до де нес...“
„Ах, мил Ми нас, на ла тин ски spolia зна чи и одра на 
ко жа, а спо ли ја ци ја та е гра беж и де ре ње“, мрач но 
мр мо рел Ха џи-Пу ља, до де ка Ви лиќ ве ќе го ва дел 
лап-то пот за да по ну ди ин те грал но ре ше ние за це-
ли от про ект СК 014.
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Кри сто

„Дру го ре ше ние е да го вик не ме умет ни кот Кри-
сто и сè да за па ку ва ме. Да го пре кри е ме со плат но 
це ли от про ект СК 014 и да го со кри е ме од очи те на 
лу ѓе то. Ем ре зи лот не ма да се гле да, ем на Кри сто 
ќе му овоз мо жи ме уште еден спе ктакл“, му пред-
ла гал Небојша Вилиќ на Мирослав Грчев, до де ка 
се де ле пред Пе ли стер.
„Не се сог ла су вам. Јас сум за дис ло ка ци ја. Пра вец 
Па љур ци це ла та брон зе но-мер мер на ме на же ри ја“, 
ну дел но во ре ше ние ар хи те ктот Гр чев. „Во еден за-
ба вен и еду ка ти вен ет но-парк фи но ќе мо же ме да 
ги сме сти ме не са мо об је кти те од СК 014, ту ку и 
нив ни те на ра ча та ли! Паско Кузман мо же да би де 
ди ре ктор на пар кот, Ми ле Ја на ки ев ски од го во рен 
за ма ла та же лез ни ца за разг ле ду ва ње, а Ни ко ла 
Гру ев ски, се знае, ќе ги ус лу жу ва лу ѓе то на вле зот 
во го ле мо то па но рам ско тр ка ло во Па љур ци, од 
кое не са мо што ќе пу ка пог лед врз це ли от ет но-
парк, ту ку и Со лун ќе мо же да се ви ди!“
„Ло шо то искус тво вре ди по ве ќе од до бар со вет“, 
за до вол но зак лу чу вал Небојша Вилиќ.
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Ет но парк

04
6.

Сле деј ќи ги актив но сти те на не при ја те ли те на пре-
род ба та што бам бо ре ле сè и се што дре меј ќи пред 
Пе ли стер, агил ни от Сашо Мијалков, ше фот на 
ДБК, ед наш му пред ло жил на сво јот про чу ен бра-
ту чед: „Имам до бра иде ја за нов биз нис. Кај Три-
ум фал на та ка пи ја тре ба да по ста ви ме нап лат на 
рам па за влез во на ши от ве ли чес твен ет но-парк на 
ма ке до низ мот.“ 
„Од па ри те ќе тре ба не што да се од вои и за на ша 
Ва лен ти на, не?!“, су ге ри рал по ма ли от бра ту чед. 
Со пог лед спо со бен да ти ги пре брои па ри те од па-
рич ни кот во зад ни от џеб Сашо Мијалков са мо сту-
де но про це дил: „Тоа се по драз би ра“, и за ми нал да 
се за ни ма ва со по важ ни ра бо ти од ин фан тил ни от 
про ект СК 014.
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Со нот на ар хи те ктот

Митко Хаџи-Пуља, уг лед ни от член на ко ми си и те 
при Ми ни стерс тво то за кул ту ра, на сво јот дру гар 
Минас Бакалчев му рас ка жал еден свој воз не ми ру-
вач ки сон:
„Крај не кој ба зен се дат Љубчо Георгиевски и Ни ко-
ла Гру ев ски и раз го ва ра ат за ар хи те кту ра. Во еден 
мо мент Гру ев ски му ве ли на Георгиевски: ’Она што 
ме не ќе ми го на пра ват по по вод СК 014, не е ни 
на лик на би ло чии сни шта за ле тен од мор’. За жал, 
низ при ду ше на та рум ба му зи ка, ме ѓу ис па ру ва ња-
та на ба зе нот (мо же би бе ше са у на или не ка ков пе-
кол?!), гла сот на Гру ев ски ед вај се про би ва ше на кај 
Георгиевски, ка ко ло па та низ снег, та ка што би вши-
от пре ми ер мир но си го до вр ши ко кте лот, без да се 
освр не на бол ни те збо ро ви на сво јот ми ни стер за 
фи нан сии, мо же би раз мис лу вај ќи за го ле ми те ар-
хи те ктон ски до стре ли на Јован Стефановски Жан 
и Вангел Божиновски.“
„Ми тко, со сем си од ле пил слу жеј ќи ја Елизабета 
Канчевска-Милевска. А ка ква е тво ја та уло га во тој 
кош ма рен сон?!“, пра шал Ба кал чев, а Ха џи-Пу ља 
му дро од мол чел.
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Хит лер и Шпер

Ар хи те кти те Минас Бакалчев и Митко Хаџи-Пуља 
на сту ден ти те им про же кти ра ле ин те ре сен до ку-
мен та рен филм од 1934 го ди на, ка де се срет ну ва ат 
слав ни от ар хи тект Ал берт Шпер и не го ви от по ли-
тич ки мен тор, Адолф Хит лер. Фил мот ги по ка жу ва 
Шпер и Хит лер ка ко нај пр во до а ѓа ат на гра ди ли-
ште. Пр во збо ру ва Шпер, го об јас ну ва про е ктот. 
По тоа на ред до а ѓа Хит лер. Ги ста ва очи ла та, ги 
зе ма бло кот и мо ли вот. Ста вај ќи го бло кот на ко ле-
но, поч ну ва да ски ци ра. Шпер, со спу ште ни ра це, 
го гле да учи те лот. „Та ка ова се пра ви, Шпер“, ве ли 
фи ре рот и му го пре да ва бло кот на ар хи те ктот. Во 
тој мо мент на Ха џи-Пу ља му се сло ши ло и наг ло 
си за ми нал, та ка што Ба кал чев сам мо рал да им об-
јас ну ва на сту ден ти те кол ку по тен ци јал но е опас на 
вр ска та по ме ѓу по ли ти ка та и ар хи те кту ра та.
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Ма ла ри ба

04
9.

Ко га ма ке дон ски те умет ни ци слуш на ле де ка бу џе-
тот за ви тра жот во Му зе јот на ВМРО из не су ва пет-
сто ил ја ди евра, на ста на ла ви стин ска јаг ма по идеј-
ни ре ше ни ја. Лич но мар кант ни от ар хи тект Ми тко 
Ха џи Пу ља до шол кај ми ни стер ка та за кул ту ра за 
да ја пра ша кол кав ќе би де автор ски от хо но рар за 
идеј но то ре ше ние за ви тра жот.
„Ну ла“, рек ла Ели за бе та Кан чев ска Ми лев ска, „оти 
на мис ле ње сме де ка е го ле ма чест да се би де автор 
во Му зе јот на ВМРО. По ло ви на та ми ли он евра се 
на ме не ти за изра бо тка на ви тра жот.“
„Што ве ли те, Ели за бе та, па ри не ма? Са мо бру ка?!“, 
ре кол ре зиг ни ра ни от Митко Хаџи-Пуља. 

***
Друг пат, ко га ма ке дон ски те умет ни ци слуш на ле 
де ка вла ди ни от бу џет за спо ме ни кот на Але ксан-
дар и за Три ум фал на та ка пи ја из не су ва 15 ми ли о ни 
евра, на ста на ла ви стин ска јаг ма по идеј ни ре ше-
ни ја. Из ле гол пре ми е рот лич но и со оп штил де ка 
Валентина Стефановска ќе ги ра бо ти клуч ни те 
об је кти на СК 014. Ко га Митко Хаџи-Пуља, мар-
кант ни от ар хи тект и чле нот на не кол ку ко ми сии 
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при пре род бе нич ко то Ми ни стерс тво за кул ту ра, се 
оби дел да про те сти ра про тив из бо рот на па сти рот, 
овој сту де но ре зи ми рал: „Упра ву ва ње то со др жа ва-
та е ка ко пр же ње ма ла ри ба; ако прем но гу ја пре-
вр ту ваш, таа ќе се рас пад не“. На тој ме та фо ри чен 
на чин и бла го да ре ние на го ле ма та му дрост на па-
сти рот, Митко Хаџи-Пуља сфа тил де ка е ма ла ри ба 
сре де го ле ма та пре род ба.
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Ра сте ње на иден ти тет 
во жи во
Данило Коцевски, Паско Кузман и Вангел Божино-
в ски се де ле пред Пе ли стер и гор до гле да ле ка ко 
рас те спо ме ни кот на Але ксан дар. По ми нал ма-
ли  от Анастас Вангели - Вуна и др ско им ре кол на 
еми нент ни те пре род бе ни ци: „Гле да те ка ко се којд-
нев но рас те иден ти те тот? Ма ша ла! Тре ба ов де и 
три би ни да по диг не те, на род ужи во да гле да ка ко 
иден ти тет ба бри ко ква сец!“ 
„Остај те го ма ли от, Влав, од пар ти зан ско се мејс тво, 
што знае де те што се три ста то на Ма ке до ни ја!“, ле-
жер но од го ва рал Паско Кузман и про дол жу вал да 
гле да ка ко по ле ка ере кти ра фас ци нант ни от спо ме-
ник на ма ке до низ мот.
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Жи вот је мер ди ван

Друг пат пред Пе ли стер се де ле Данило Коцевски, 
Паско Кузман и Вангел Божиновски и си ка жу ва ле 
скоп ски по го вор ки од што ту ку из ле зе на та нај но-
ва кни га за Скоп је, од поз на ти от хро ни чар Данило 
Коцевски. „Ко га имаш па ри, се кој за та тко те са ка“, 
ре кол Бо жи нов ски. „Сос па ри чо ек цар ска вра та 
отво ра“, ре кол Куз ман. „Па ри од топ се по сил ни!“, 
ре кол Ко цев ски.

***
„Ај сеа да свр ти ме уште еден круг со пос ло ви ци те 
што жи вот зна чат“, им пред ла гал Ко цев ски, се деј ќи 
пред Пе ли стер, на сво и те пре род бе нич ки при ја те-
ли, Куз ман и Бо жи нов ски, и ја ва дел сво ја та нај но-
ва кни га за Скоп је. „Ко ја ми ме си ко ла че, та ја ми је 
те тка“, ре кол Куз ман. „Ако имаш, ќе ти за ви дат, ако 
не маш, ќе те зап лу ка ат“, ре кол Ко цев ски. „Жи вот 
је мер ди ван, еден сла га, друг се ка чуе“, ја за вр шил 
шар мант на та игра за тој ден Вангел Божиновски.
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Во ја ма та на вуј ко волк

Ед наш пред Пе ли стер по ми на ле Томе Серафимов-
ски и Жарко Башевски. Во ка фе а на та ве ќе си се де-
ле стан дард ни те Данило Коцевски, Паско Кузман 
и Вангел Божиновски. „Ја чи тав ме тво ја та нај но ва 
кни га за Скоп је“, му рек ле Се ра фи мов ски и Ба шев-
ски на Ко цев ски. „И, за што се рас ка жу ва во кни-
га та?“, итро мант ски Ко цев ски ја ко ри стел фин та та 
на Пе тре М. Ан дре е ев ски. „Па, ва ка“, ре кол Се ра-
фи мов ски: „Ви кај на ву кот ’вуј ко’ до де ка си му у ја-
ма“. А Ба шев ски ва ка ре кол: „На чи ја се ко ла во зиш, 
таа пес на ќе ја по јаш“. „Еве ед на и од ме не!“, ра дос-
но се при дру жил и Куз ман: „Ка ко ту пан ќе ти чу ка, 
та ка оро ќе играш“. Та ка Данило Коцевски сфа тил 
де ка при ја те ли те се пак му ги чи та ат кни ги те.

***
„Еј, Да ни ло, со де ца на ба ња не иди!“, му ве лел 
Томислав Османли, по ми ну вај ќи пред Пе ли стер, 
на Данило Коцевски кој тие де но ви бил во фил мот 
де ка Вар дар оди на го ре а ма га ри ња та ле та ат со све 
др ва. „Не ма ве зе, То ми, сви ња са ка ти ња“, таж но 
од го ва рал поз на ти от скоп ски хро ни чар и, ка ко да 
гле да во одам на ис чез на ти от „стуб смр ти“ на акро-

05
2.



72

ба тот Але ксиќ, про дол жу вал втрен че но да зја па, 
сре де глав ни от пло штад, во фас ци нант ни от столб 
врз кој ќе тре ба да се из ви ши су шти на та на ма ке-
донс тво то.
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Ца рот е гол

Данило Коцевски вер но ги из вр шу вал си те на ред-
би на Ни ко ла Гру ев ски. Еден ден по са кал и лич но 
да го ви ди па сти рот и тво ре цот на гран ди оз ни от 
про ект СК 014. „Мо раш да ми обез бе диш влез кај 
ви зи о не рот и пред вод ни кот“, при ја тел ски и до вер-
ли во му ре кол Данило Коцевски на Паско Кузман, 
кој на бр гу до го во рил при ем.
За не сре ќа, ток му ко га вле гол во пре ми ер ски от ка-
би нет Ко цев ски бил при ну ден да го слуш не же сто-
ки от го вор на пре ми е рот кој тие де но ви бил по себ-
но из нер ви ран од стил ска та не уск ла де нот на СК 
014: „Им ре ков! Два пу та два пу та два! Две ба рок, 
две не ок ла си ци зам, две ан ти ка! Мо ра ат сѐ да ми 
ми ни ра ат! И пос ле прог ла су ва ат ’ан ти кви за ци ја’! 
Пре дав ни ци! Што ба раш бе, ти ту ка, пе зе венк ни-
за е ден?!“, ус пе ал го ле ми от пре ми ер, отка ко ја спу-
штил слу шал ка та, да го здог ле да сту тка ни от скоп-
ски хро ни чар со бра да.
„Се из ви ну вам, но вие ве ќе до бро ме зна е те, тол ку 
ра бо та за вр шив, со Па ско та...“
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„Аха. Те знам ка ко отфр ле на но вин ска стра ни ца. 
Пре ду пре ди ме за да не ти за ста нам на гла ва“, од-
го во рил прос ла ве ни от тво рец на СК 014, на што 
Ко цев ски тол ку се на лу тил што оти шол бе сот да го 
ис праз ни во за пе ча те ни те тај ни бу на ри во Ста ра та 
скоп ска чар ши ја. 
„На бу на ри те ќе им ре чам де ка ца рот е гол“, си ре-
кол во се бе поз на ти от хро ни чар на Скоп је, Данило 
Коцевски.
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Низ ка та ком би те на Ка ле

Ко га во сво ја та ре зи ден ци ја на Ка ле, вед наш до 
про чу е на та Аме ри кан ска ам ба са да, ар хи е пи ско пот 
Сте фан се дел со сво јот ве рен при друж ник Паско 
Кузман, не мо жел а да не се по жа ли на страш ни-
от факт: во Скоп је има 113 џа мии и са мо 112 цр кви. 
„Цр ква та на пло шта дот ми ја сру ши ја не вер ни ци, а 
цр ква та на Ка ле ино вер ци те! Ка де да го ба рам спа-
сот!?“, сне мо ште но за по ма гал гос по дин гос по дин 
Сте фан, а Паско Кузман во тие мо мен ти, не мо жеј-
ќи да ги из др жи очај нич ки те ле ле ци на пр ви от вла-
ди ка, за ми ну вал, пре ку ви нар ски от по друм на ре-
зи ден ци ја та, кон најд ла бо ки те ка та ком би на Ка ле-
то. „Дла бо чи на та на оваа све та зем ја не ка ме изе де 
ако на па сти рот и де до то лич но со но кти не им ја 
отко пам сто и три на е сет та та цр ква!“, гор до ве ту вал 
Па ско, на што де до Сте фан ги за тва рал вин ски те 
по друм ски пор ти и му ве лел на вер ни от Па ско да 
про ба да го нај де из ле зот од скоп ски от ла ви ринт 
или низ по дру ми те на Аме ри кан ска та ам ба са да 
или низ, гос под да чу ва, Фран цу ски те гро би шта. 
Ве лат де ка пре род бе нич ка та страст на вибрант ни-
от ар хе о лог се оче ли чи ла ток му со дис цип лин ски-
те мер ки на ар хи е пи ско пот.
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Амин

Ко га Ни ко ла Гру ев ски го пра шу вал ар хи е пи ско пот 
Сте фан што мис ли за цр ква та на скоп ски от пло-
штад, овој прет паз ли во од го ва рал: „Не мо жам да 
ти ре чам ни да ни не“.
„Кол ку што ме не ми е поз на то, ар хи е пи ско пот не 
тре ба да ка же ни да ни не, ту ку са мо амин!“, ре ши-
тел но го за вр шу вал раз го во рот слав ни от автор на 
про е ктот СК 014.
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Иден ти те тот ка ко страв

Ед наш от пад ни кот од Ис лам ска та вер ска за ед-
ни ца, Рамадан Рамадани, му ре кол на мла ди от и 
плаш лив вла ди ка Кли мент: „Иден ти те тот е ист ка-
ко стра вот: во сре ди на та е шуп лив, а по ра бо ви те 
го не ма“.

***
Мла ди от и плаш лив вла ди ка Кли мент по сто ја но се 
мо лел, во пог лед на цр ква та на пло шта дот, Гос под 
да му ги отво ри очи те на нај моќ ни от чо век во Ма-
ке до ни ја.
„Што не про баш со за тво ре ни очи?“, му пред ло жил 
ед наш на вла ди ка та, гле дај ќи ги не го ви те без ус-
пеш ни мо ли тви, ра ди кал ни от Рамадан Рамадани.
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Кар тон ски коц ки

Ед наш чле но ви те на хо рот „Рас пе а ни Скоп ја ни“ 
ста ви ле кар тон ски коц ки врз гла ви те и трг на ле во 
про те стен марш кон ба ра ки те на гра до на чал ни-
кот на Скоп је. Под кар тон ски те коц ки се на бу та ле 
и поз на ти те суб вер зив ци Ар тан Гру би, во да чот на 
здру же ни е то „Раз бу ди се“, и от пад ни кот од Ис лам-
ска та вер ска за ед ни ца, Рамадан Рамадани. 
„Што би се рек ло, под кал др ма та - пла жа!“, ве се ло 
му ре кол Гру би на Ра ма да ни. „Сѐ до мо мен тот до-
де ка кар тон ски те коц ки од кал др ма та ве ќе не ма да 
вр шат ра бо та, па ќе тре ба да се зе ме не што по ре-
а ли стич но“, скеп тич но од го во рил кон тро верз ни от 
Ра ма да ни.
Се раз би ра, под коц ки те би ле и агил ни те аген ти на 
пре род ба та, та ка што по тен ци јал на та ма ке дон ско-
ал бан ска за ве ра про тив епо хал ни от про ект СК 014 
вед наш би ла де ма ски ра на, а учес ни ци те во про те-
стот би ле да де ни на пра вед ни те и ре фор ми ра ни 
су до ви на Михајло Маневски.
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Др жав на тај на

На поз на ти от про тест на кар тон ски те коц ки пред 
ба ра ки те на гра до но чал ни кот на Скоп је еден од 
про те стан ти те ја иско ри стил мож но ста и отво ре но 
(бо жем ано ни мен под кар тон ска та коц ка) го ка жал 
сво е то мис ле ње за во да чот: „Тој мо же би збо ру ва 
ка ко иди от, мо же би и изг ле да ка ко иди от, но тоа не 
тре ба да ве за ла же: тој ствар но е иди от!“
Се раз би ра, агил ни те аген ти на пре род ба та, исто 
та ка ма ски ра ни со го ле ми те коц ке сти гла ви, бр зо 
го де ма ски ра ле суб вер зи ве цот, а ре фор ми ра ни те 
су до ви на Михајло Маневски ја до не ле единс тве на-
та мож на пра вед на од лу ка: три не де ли за твор по-
ра ди на вре да и кле ве та и пет на е сет го ди ни ро би ја 
по ра ди пре да ва ње на др жав на тај на.
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Ми ле ни ум ски от крст

Јован Стефановски Жан, авто рот на Ми ле ни ум ски-
от крст, мно гу се нер ви рал по ра ди ло ша та освет ле-
ност на кр стот. Та ка во ед на при го да, из нер ви ри-
ран од ди ја бо лич ни те сја е ња на сво е то свет лин ски 
ма са кри ра но те ло (т. де ло, кр стот го чув ству вам ко 
свое те ло, ве лел Јован Стефановски Жан), авто рот 
на Ми ле ни ум ски от крст во афект, пред све до ци, 
ре кол де ка пре род ба та што не знае да ги освет лу ва 
сво и те же лез ни ко ре ни тре ба да за вр ши во пла ме-
нот на Ни ко ло ми ни! Све до ци те при ја ви ле кај што 
тре ба, но тој пат на Јован Стефановски Жан му 
про сти ле, из др жа ла пре род ба та и по го ле ми но жо-
ви в грб.
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Го ле ма та уста

„Не си ти во оп што го лем, го ле ма ти е са мо уста-
та“, му ре кол ар хи те ктот Јован Стефановски 
Жан на сво јот род ни на, драм ски от пи са тел Горан 
Стефановски, чи ја пак уста, зјап на та од из не на ду-
ва ње, са ма та се бе ќе се срет не ла не ка де на ти лот, 
да не би ле уши те. 
Го ле ми от драм ски пи са тел и ака де мик се пак бр зо 
се со зе мал и на сво јот род ни на по ет ски му ре кол 
што мис ли за акту ел ни те ма ке дон ски со стој би: 
„Кра тко: ќе из ги не те по не кои дуп ки. Про ши ре но: 
Лу та те низ жи во тот кон гро бот ка ко ис па ру ва ња 
што на ле тот на ве трот ги те ра на зад кон мо чу ри-
ште то“.
Јован Стефановски Жан оста нал ста пи сан, а Горан 
Сте фа нов ски уште до пол ни тел но на лу те но пре су-
дил де ка шест ме се ци Ма ке до ни ја не ма да го ви ди, 
за каз на.
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Те мел на та он то ло шка  
ре че ни ца 
Ко га од Кен тер бе ри до а ѓал во Скоп је Горан 
Стефановски со са а ти сто ел на ули ца та Ор це Ни-
ко лов во Де бар Ма а ло и втрен че но гле дал во не-
по сто еч ка та ку ќа на де до му. Мо рал да до а ѓа 
Мирослав Грчев и да му про да ва бас ми на не до вер-
чи ви от Горан Стефановски: „Томислав Османли 
има ре че но де ка те мел на та он то ло шка ре че ни ца 
на Скоп је е онаа на Ди ми тар Со лев: ’Не ни со ну-
ваш де ка, иа ко во ист, ќе жи ве еш во друг град’”. 
Но, Го ра на Сте фа нов ски ни бул до жер не мо жел, во 
та кви мо мен ти, да го по мрд не од ре сен ти ма нот во 
кој се гу бел. 
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Ма ке до ни ја веч на

Ни ко ла Гру ев ски, Елизабета Канчевска-Милевска 
и Мартин Протоѓер отиш ле на сни ма ње на рек-
лам ни от спот „Ма ке до ни ја веч на“ на Милчо 
Манчевски. „Кај си бе, ММ!“, не фор мал но пре ми-
е рот го поз дра вил слав ни от ре жи сер, кој исти-
от мо мент го на пу штил сни ма ње то. „Што му ста-
на на Мил чо та наш?!“, збу не то пра шал Мартин 
Протоѓер. Ми сте ри ја та ја раз јас ни ла ми ни стер ка-
та ко ја об јас ни ла де ка Џон Ке не ди сво ја та љу бов-
ни ца Мер лин Мо нро ја ви кал ММ. „Ммммм“, ре кол 
Мартин Протоѓер, си те се нас ме а ле и му го про сти-
ле га фот на Милчо Манчевски.
**
Друг пат на сни ма ње то на фил мот „Ко ски“ пак до-
шол Гру ев ски. „Кај си бе, ММ!“, љу без но ре кол пре-
ми е рот, но ре жи се рот овој пат оста нал при бран. 
„Сно шти гле дав еден филм, Го ле ми от Ком бо. И 
мно гу ми се до пад на ед на ре че ни ца што ја ка жу ва 
ше фот на ма фи ја та: Пр ви от е на пр во ме сто, вто ри-
от е ни кој и ни што“, ре кол Гру ев ски и се нас ме ал. 
Милчо Манчевски тој ден бил по себ но то ле ран тен 
(Ма ри на Ко сто ва баш му со оп шти ла де ка ден та 
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сла ват го лем ју би леј: 14 го ди ни од сни ма ње то на 
Пред Дож дот), та во оп што не се из нер ви рал од 
за кач ки те на сво јот по кро ви тел; но не му оста нал 
дол жен: „Во мо јот, пак, оми лен филм од исти от пер-
и од, Мал те шки от со кол, има ва ква ре че ни ца: Кол-
ку е по лош газ да та тол ку се по го ле ми шап ша ли те 
око лу не го.“ 
Пос ле тие збо ро ви двај ца та уг лед ни ма ке дон ски 
ма жи зна чај но се пог лед на ле, за мо мент вжа ру вај-
ќи го влаж ни от скоп ски воз дух по ме ѓу нив ни те 
очи, а по тоа се гуш на ле.
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Убис тве ни от виц

Еден ден лич но пред во да чот се по ја вил со вет ни-
кот во Гра дот Скоп је, Бранислав Саркањац, со цел 
на по ли тич ко-фи ло зоф ски на чин да го обра ни не-
од бран ли ви от про ект СК 014.
„Глеј те ва ка, па сти ру, из лез на та стра те ги ја за на ши-
от епо ха лен про ект, осо бе но на над во реш но-по ли-
тич ки план, се ви ка: killing joke. Фин та та ја зна е те 
од фил мот Мон ти Пај тон. Да по тсе там, за вре ме на 
Пр ва та свет ска вој на, со цел ма сов но уни шту ва ње 
на гер ман ска та жи ва си ла, спе ци јал ни те бри тан-
ски служ би раз ви ва ат тај но оруж је: смр то нос ни от 
виц. Бри тан ски от вој ник нa фрон тот, од без бе ден 
зак лон, кол ку што мо же пог лас но, го дек ла ми ра ви-
цот, кој што, пак, за не го е без бе ден, оти не раз би ра 
гер ман ски. Ра зор на та си ла на ур не бес на та ше га, 
der britische zenze of humour, кај кру ти те те втон-
ски не при ја те ли ќе пре диз ви ка по мор. Поч на вте 
да коп ча те, па сти ру?! СК 014 со сво јот рас ко шен 
но збу ну вач ки ан тич ки во ка бу лар кај на ши те ар-
хи не при ја те ли, Гр ци те, мо же да пре диз ви ка по мор, 
а кај дру ги ве ЕУ ми вки са мо бе ниг ни нас ме вки 
на не раз би ра ње“, на ку со го об јас нил Бранислав 
Саркањац сво јот стра те шки пред лог.
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Па сти рот са мо ку со ре кол: „Она што во спор тот се 
на ре ку ва пад на кон цен тра ци ја та кај те бе, Сар ка-
њац, се на ре ку ва - бла да ње“. 
Бр зо при тр чал Мартин Протоѓер и дур се рек ло 
„пикс ла“ во ка би не тот на пре ми е рот ве ќе не ма ло 
ни кој.
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„Из ви ни, мис лев де ка си 
кук ла“
Жарко Трајаноски, поз на ти от бо рец за чо веч ки 
пра ва, ка ко млад имал фин та: ко га во сто ков на ку-
ќа ќе ви дел де вој ка што му се до па ѓа се за ле ту вал 
во неа и ѝ ве лел: „Из ви ни, мис лев де ка си кук ла“.
Исто то го на пра вил ко га гру е ви сти те го за гра ди-
ле глав ни от скоп ски пло штад за да гра дат цр ква. 
Тра ја но ски фа тил за лет од Пе ли стер и со се та си ла 
бап нал од огра да та. Огра да та се сру ши ла, а Жарко 
Трајаноски, по оби чај, го од не ле Ал фи те, за учес тво 
во тол па што ќе из вр ши кри вич но де ло и на пад и 
уни шту ва ње на при ва тен или ја вен имот на оку пи-
ра на те ри то ри ја. Со ог лед на го ле мо то прав но зна-
е ње поз на ти от бо рец за чо ве ко ви пра во бр зо са ми-
от се ос ло бо дил од ше пи те на Ал фи те.
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Свет ло нос ци

Жарко Трајаноски, поз на ти от ко лум нист и бо рец 
за чо веч ки пра ва, и Жарко Јордановски, поз на ти-
от но ви нар, би ле про чу е ни ноќ ни скит ни ци кои го 
шпар та ле Скоп је ка ко ви стин ски лон дон ски фла-
не ри од 18 век. Тоа и им го збо ру ва ле на агил ни те 
спе ци јал ни по ли ци ски еди ни ци Ал фи, кои на ве чер 
че сто ско ка ле од гр му шки те ба рај ќи лич на кар та: 
„Го до жи ву ва ме Скоп је ка ко Лон дон во 18 век ко-
га из ле гу ва ње то по мрак прет ста ву ва ло опас ност 
по жи вот. За тоа то гаш би ло ко рис но да се из нај ми 
свет ло но сец или лу чо но ша. Жар ко е мо јот свет ло-
но сец“, ве ле ле Жар ко&Жар ко, раз о ру жу вај ќи ги, 
со та кви от ин те ле кту а лен при стап, Ал фи те, и про-
дол жу вај ќи да го шпар та ат мрач ни от, грд и опа сен 
град.
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Жит но по ле со гар ва ни

Ед наш пи са те лот Ефтим Клетников го срет нал 
опас ни от ге маш Жарко Трајаноски и на ли це ме-
сто му одр жал пла ме на бе се да за за гро зи те на ма-
ке донс тво то: „И то гаш пред ме не во епи фа ни ска 
свет ли на се ја ви суд бин ска та сли ка на Ма ке до ни-
ја ка ко жит но по ле со гар ва ни, над кое се над не ле 
зло коб ни те цр ни пти ци, го твеј ќи се да го искол ва ат 
жи то то и свет ли на та до пос лед но зр но. Де нес тоа, 
и та кво по ле, е на ше то Име. И тоа де нес, слич но на 
злат но то жи то на Ван го го ва та сли ка, е на пад на то 
од тем ни гар ва ни, ка ко ни ко гаш до се га во исто ри-
ја та, и од над вор и од на тре. И тоа во де мо крат ска 
Евро па, ко ја сè уште се дво у ми да го трг не од нас и 
од неа тој зло ко бен црн об лак. (...) Нам де нес, ка ко 
ко лум ни сти или гра ѓа ни за европ ска Ма ке до ни ја 
(!?), или под дру ги ма ски, ни др жат ча со ви за тоа 
што е иден ти тет, тие на кои ни што не им е све то 
кај нас и кои сѐ де са кра ли зи ра ат, пра веј ќи ги ду ри 
и хе ро и те, мар ти ри те на на ше то оп сто ју ва ње пи ја-
ни ци.“
„Та тко ви на та е са мо би вак во пу сти на“, фи ло-
зоф ски од го во рил Жарко Трајаноски и за ми нал 
да се срет не со сво јот ко ле га по ака ње то, Жарко 
Јордановски.
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Тро цев ски

„Ле та ма га ре то, Иви ца?“, го пра шу ва ле но ви на ри те 
то гаш ни от порт па рол на вла да та, Бо цев ски. „Ле та, 
ле та, за ед но со Дам бо, дво кат ни те цр ве ни авто бу си 
и ба ло нот ’Invest in Macedonia’, над Скоп је“, ста ло-
же но од го ва рал лад но крв ни от глас но го вор ник. 
„Пр цаш во мо зок, Бо цев ски!“, из ви ку вал од гру па-
та но ви на ри поз на ти от бо рец за чо ве ко ви пра ва, 
Жарко Трајаноски, и го те рал порт па ро лот да пог-
лед не во не бо то над згра да та на вла да та. „Ги не ма 
ни Дам бо, ни ма га ре то, ни ба ло нот, ни авто бу си те“, 
бес но ре зи ми рал Тра ја но ски, ама твр дог ла ви от 
порт па рол си оста ну вал на сво е то и не ја по ди гал 
гла ва та. 
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На та же ни те спин до кто ри

06
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Ед наш но ви на ри те лич но пред пре ми е рот и це ла та 
не го ва сви та си ги со бра ле ка ме ри те и отиш ле во 
најб ли ска та бир ти ја. Мартин Протоѓер и Мартин 
Мартиновски би ле шо ки ра ни и со де но ви не со-
зе ме ни од ира ци о нал ни от гест на транс ми те ри те 
на по ра ки те на па сти рот. „Се пов ле коа од ше фот 
ка ко под нос да им ста вил си па уло ве на пред ед на 
не де ла во Со лун, а не уште еден бри ли јант но сро-
чен прес“, ја ди ку ва ле Мартин Протоѓер и Мартин 
Мартиновски, та ка што Зоран Ставрески за след на-
та го ди на мо рал да го дуп ли ра бу џе тот за ПР. „Се га 
за до вол ни сте?“, ги пра шу вал Ста вре ски мла ди те 
а ве ќе прос ла ве ни спин до кто ри, на што овие низ 
сол зи-бла го дар ни ци од го ва ра ле со „да“.

***
Ина ку, за Зоран Ставрески, ка си е рот на епо хал ни-
от про ект СК 014, во сто же рот на пре род ба та кру-
же ле при каз ни де ка е сту ден ка ко пар че ко ко шка 
во же ла тин. „Деч ко то е тол ку ла ден што ни топ че 
сла до лед не мо же да се исто пи врз не го ви те гра ди“, 
шу шка ле ма ло број ни те пу ша чи-пре род бе ни ци, во 
па у зи те, до де ка се мрз не ле на те ра са та на пре род-
ба та. Но, ко га ќе се вра те ле вна тре, во сто же рот, сè 
бр зо се за бо ра ва ло и пре род ба та про дол жу ва ла ру-
тин ски да те че.
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Црв во кон зер ва за мам ци

„Ја гле дам ва ка пре род ба ва, ре трос пе ктив но, и 
изо де ни от пат ми на ли ку ва на па тот што го изо дел 
дож до вен црв во кон зер ва за мам ци“, му ре кол ед-
наш Љубчо Георгиевски на Ни ко ла Гру ев ски, а овој 
из нер ви ран со свир ка ја вик нал це ла та ци ци бан 
вла да, за со ар но да му об јас нат на би вши от пре ми-
ер де ка не е баш та ка. „Имам и ка ра тист ме ѓу ци-
ци бан ци ве“, ре кол Ни ко ла Гру ев ски, на што поз на-
ти от бр цач на но же ви во грб мо рал да се пов ле че.
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Три те вдо ви ци што пи јат 
чај
„Воз ду хот ов де ви е за сто ен, по тсе ту ва на три вдо-
ви ци што пи јат чај“, му ре кол ед наш Ни ко ла Гру ев-
ски на Бранко Црвенковски, ко га до шол да го по се-
ти на ули ца Би ха ќка и да му об јас ни де ка про е ктот 
СК 014 е без вре мен ски, т.е. не пар ти ски. 
За бе ле шка та за три те вдо ви ци не му се до пад на ла 
на пре тсе да те лот на СДСМ, но оста нал ми рен ка ко 
ка мен ѕид на ме се чи на. 
„Не ма ве зе, Гру јо! Не го, ’се осе ќам ко осу ше на до-
ли на на смрт та’, ко што ве лат во еден ро ман на Реј-
монд Ченд лер“, ре кол Цр вен ков ски и го по ну дил 
со ви ски сво јот нај го лем по ли тич ки кон ку рент. 
За бе ле шка та за до ли на та на смрт та Гру ев ски ја 
раз брал ка ко кон ста та ци ја-про во ка ци ја за акту ел-
на та кул тур но-по ли тич ка си ту а ци ја и вед наш на-
вре де но ја на пу штил згра да та на СДСМ.
„Ни ко му ве ќе не об јас ну вам што е и ка ко е СК 014. 
Не ма ве ќе праз ни му а бе ти, тре ба да се гра ди!“, ре-
ши тел но му ре кол Ни ко ла Гру ев ски, ве ќе во ко ла-
та, на пат кон вла да та, на сво јот се кре тар Мартин 
Протоѓер.
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Ог ле да ло

„Ва ше то гру бо од не су ва ње смр ди“, им ре кол Ни-
ко ла Гру ев ски на чле но ви те на гру па та „Пло штад 
Сло бо да“, кои пре пра ве ни во во соч ни фи гу ри се 
со кри ле во ка ра би на та на му зе јот на ВМРО, за да 
го из не на дат слав ни от пре ми ер при ед на од не го-
ви те ноќ ни аџи лак-про ше тки низ све ти и те на пре-
род ба та.
„Вие ко га го ве ли те тоа, зву чи уште по же сто ко“, 
воз вра ти ле сло бо дар ци те. 
То гаш Гру ев ски тол ку се из нер ви рал што Мартин 
Протоѓер мо рал да го од не се сво јот шеф во ку ќа та 
на Мај ка Те ре за, да иску ли ра. 
Во ку ќа та се на шол и Вангел Божиновски кој, из не-
на ден од гле тка та, ре кол: „Вие мом ци баш сте сла-
тки, ка ко пар из гу бе ни топ чи ња за голф“.

***
Друг пат поз на ти те акти ви сти од здру же ни е то 
„Пло штад Сло бо да“ домк на ле ед но џи нов ско ог-
ле да ло (зе ме но од им по зант но то ате ље-ха ла на 
Валентина Стефановска, автор ка та на спо ме ни кот 
на Але ксан дар Ма ке дон ски) и му го при не ле ог ле-
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да ло то на Ни ко ла Гру ев ски: „Оваа вер зи ја на те бе 
е со се ма до бра, оти е прем но гу ло ша за да мо же да 
би де ви сти ни та.“ На што Гру ев ски тол ку се на лу-
тил што ре шил да го ин тен зи ви ра гра де ње то на СК 
014.
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Пер фор манс со пи ја ви ци

Под ми ло ста на до бра та и пра вед на власт, Ацо 
Станковски сво ја та веч но ма ло лет на дру жи на „Зе-
ро“ во 2011 го ди на ја од нел во Ве не ци ја, на умет-
нич ко то би е на ле.
По тој ра до сен по вод умет нич ка та гру па „Сви ра-
чи ња“ на пра ви ла спе ци ја лен пер фор манс на ре чен 
Скоп ски те же ни хра бро вле гу ва ат во Вар дар и со
би ра ат пи ја ви ци. Двој но ма ски ра ни, ем ка ко скоп-
ски же ни, ем ка ко чле но ви на гру па та „Зе ро“, Сви-
ра чи ња та об лек ле га ќи и чо ра пи од де бе ло плат но 
и, ток му ка ко скоп ски те же ни пред сто ти на го ди-
ни, влег ле во Вар дар да ло ват пи ја ви ци. 
Ка ко што по све до чил хро ни ча рот Данило Коцев-
ски, во тие дам неш ни вре ми ња (се га ожи ве а ни 
пре ку спе кта ку лар ни те „Сви ра чи ња“) пи ја ви ци те 
би ле ба ра ни на да ле ку, ду ри во Ви е на, Трст и Ве не-
ци ја. А ста ри те скоп ја ни ве ле ле: „Ќе од не се ме пи ја-
ви ци, ќе се вра ти ме со зла то!“
Та ка Сви ра чи ња та, со умет нич ки пер фор манс, гор-
до ја ис пра ти ле во Ве не ци ја гру па та „Зе ро“.
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Шле пер со це ра да

На гра де на од др жа ва та по ра ди до бро то и па три от-
ско по ве де ние на сво јот во дач, Але ксан дар Стан-
ков ски, гру па та „Зе ро“ влег ла во спе ци јал но изра-
бо те ни от ма ке дон ски шле пер и трг на ла кон Ве не-
ци ја, на умет нич ко то би е на ле. 
„До де ка стиг не ме та му ќе тре ба да ја ис цр та ме це-
ра да та, од на тре, за таа одра на ко жа пос ле да ја пре-
вр ти ме, ка ко ра ка ви ца, и да ја из ло жи ме ка ко што 
Ми ке лан џе ло се бе си се из ло жи низ одра на та ко жа 
на све ти Бар то ле меј ко ја ка ко пер га мент ја др жи 
све ти Је ро ним...“, им ре кол Ацо Станковски на сво-
и те при ја те ли и уче ни ци. 
„Иде ја ва ко фо рен зи ча рот-уби ец Дек стер да ја 
смис лил“, бла го се по жа лил поп-умет ни кот Игор 
Тошевски, упа тен во со вре ме на та филм ска про дук-
ци ја.
„А да го вик не ме и Коки Јанев, мал ку да ни ја из ми-
кса ти по гра фи ја та на це ра да та?“, пред ло жил Зла-
тко Трај ков ски - Хин ки.
И то гаш пр ва та цр тка врз ин три гант на та ма ке дон-
ска це ра да ја вре жал Игор Тошевски: 
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„Не ка мо ја та прет ста ва 
би де ва ши от свет!“ 
Ко га за епо хал ни от про ект СК 014 раз го ва ра ле (ах, 
„раз го ва ра ле“; раз ме ну ва ле при ја тел ски оган) , Ацо 
Станковски на Никола Гелевски че сто му ја ци ти-
рал ре че ни ца та на Ге белс: „По ли ти ка та е ли ков на 
умет ност на др жа ва та“. И вед наш пре ми ну вал, за 
да ги до об јас ни бла го род ни те ар хи те ктон ски ви-
зии на па сти рот, кон по ли тич ко-сце но граф ска та 
иде ја на Хит лер: „Не ка мо ја та прет ста ва би де ва-
ши от свет!“ 
„Во ед на сце на од ’Со нот на лет на та ноќ’ Ти та ни ја 
сле по се вљу бу ва во Бо том без да за бе ле жи де ка со 
ма ги ја гла ва та му е за ме не та со ма га ре шка“, од го-
ва рал на чи та ни от Ге лев ски, без - за про ме на - да се 
нер ви ра по ра ди про во ка ци и те на Ацо Станковски.
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Мај мун на вергл 

„Она ка ка ко што на То ска ни ни му зву чи мај мун на 
вергл, та ка на нор ма лен чо век му изг ле да ат ва ши-
те скулп ту ри“, му ре кол поз на ти от умет ник Ѓоле 
Јовановиќ на Коки Јанев. „Ха чу тур јан во фа бри-
ка за тра кто ри“, до дал Владимир Лукаш, член на 
умет нич ка та гру па „Сви ра чи ња“. „Вие тоа го на-
ре ку ва те ви о лин ски кон церт. Јас тоа би го на ре-
кол ра шти ман вен ти ла тор“, за вр шил со обра ќа ње-
то тре ти от член на гру па та Сви ра чи ња, Љубиша 
Камењаров, на вре де но го фр лил дле то то и оти шол 
од но во да ра бо ти со Томе Серафимовски, до ста ви-
ше се за е ба ав со глу пи те ла во ви.

***
„Ва ши те збо ро ви би расп ла ка ле и ко за одг ле да на 
на бод ли ва жи ца“, им воз вра тил Коки Јанев (до ду-
ша, под ја ко вли ја ние на Ацо Станковски) на трој-
ца та аро гант ни Сви ра чи ња. „Ва ши те збо ро ви ќе го 
из де при ми раа ду ри и нас ме а но то ма га ре, тол ку да 
про гу га по таж но од оса ме на гу ла би ца.“
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Пес на од вал ка на ка да

„Тво е то де ло зву чи ка ко пес на. Пес на од вал ка на 
ка да“, му ре кол Томе Серафимовски на Коки Јанев, 
до де ка три те Сви ра чи ња (за ед но со при друж ни от 
член, Ма теј Бог да нов ски) со длет ца та ти вко ги дел-
ка ле им по зант ни те сло вен ски фи гу ри на Се ра фи-
мов ски и се ки ко те ле. „Тво и те ла во ви се истак ну ва-
ат ка ко фрак на сто чен са ем. Ла во ви те врз мо стот 
се ка ко шкор пи он врз шам пи та“, за вр шил Се ра фи-
мов ски, а из нер ви ра ни от Коки Јанев наг ло из ле-
тал и оти шол да му се по жа ли на Ацо Станковски.

***
По со ве ту ван од Ацо Станковски, из нер ви ра ни от  
Коки Јанев не на деј но уле тал кај слав ни от скулп тор 
Томе Серафимовски (до де ка Љубиша Камењаров, 
чи ра кот на го ле ми от ма ке дон ски скулп тор, за пре-
па сте но гле дал), ре кол: „То ме, расп на то во Исус че 
ти е ко бог!“, и си за ми нал.
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Па сент

Ед наш бер лин ски от умет ник Јован Балов му ре кол 
на Војдан Запров, скулп то рот на спо ме ни кот на 
Кар пош: „Од де сет ме три де ло то ти изг ле а ше па-
сент. Но, од три ме три изг ле да ше ка ко соз да де но за 
гле да ње од де сет ме три.“ 
На тие збо ро ви Војдан Запров тол ку се на лу тил 
што Ацо Станковски мо рал да се за ме ша и да го 
спа су ва Јован Балов.
„Ај сеа гит ла од ту ка, иди у Бер лин да про да ваш 
шаш ми“, ви кал За пров зад Јован Балов кој ле жер-
но од ми ну вал по Ка ме ни от мост, не ни спо ме ну-
вај ќи го пра ша ње то на пла ги ја тот, ду ри то гаш ќе 
ле таа пер ду ви, „сре ќа што ва ка за вр ши“, го сми ру-
вал Стан ков ски мла ди от скулп тор по ка жу вај ќи му 
ја ве ле леп на та згра да на Устав ни от суд, „ба та ли го 
про во ка то рот Јован Балов“.
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Тре та та ва ри јан та

„Си бил ед наш еден вла да тел кој имал са мо ед-
на но га и бил гр бав и ќо рав. На ра чал пор трет од 
нај поз на ти от сли кар во зем ја та. Сли ка рот се исп-
ла шил, ја нас ли кал и но га та што не до ста су ва ла, 
не ја нас ли кал гр ба та, а очи те све те ле од уба ви на. 
Вла де те лот ре кол де ка сли ка рот му се ру га и на ре-
дил да го по гу бат. Друг сли кар кој ја при мил иста-
та на рач ка, по у чен од искус тво то на прет ход ни кот, 
го нас ли кал на ра ча те лот ре ал но: грд, ед но ног, ќо-
рав и гр бав. Вла де те лот се згро зил над сли ка та и 
на ре дил сли ка рот да го по гу бат. Тре ти от сли кар 
го на шол спа со нос но то ре ше ние. Тој го нас ли кал 
вла де те лот од про фил ка ко ја ва коњ со пу шка на-
со че на кон ди ва сви ња. Та ка раз мис лу вај ќи са кам 
да ги ра бо ти те спо ме ни ци те и рел је фи те на на-
ши от епо ха лен про ект СК 014!“, им збо ру вал Ацо 
Станковски на вос хи те ни те умет ни ци Коки Јанев 
и Мацко Камиловски.
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Цр но то сон це

Цветан Грозданов, во ед на од па у зи те на со ста но-
ци те на Со ве тот за кул ту ра, му ре кол на Љубиша 
Георгиевски: „Отка ко те знам, кру жиш око лу цр но-
то сон це на иде о ло шка та моќ, ка ко Икар“. 
Георгиевски мно гу се за мис лил и се се тил на еден 
му а бет со фа моз ни от ми ни стер за прав да, Михајло 
Маневски.
„Ма нев ски, имаш до бри се дум де сет, по точ но ло-
ши се дум де сет, и се пра шу вам ко ја е тај на та?! Ка ко 
тол ку зло и пиз ма ус пе ваш со де це нии да ги за др-
жиш све жи?“, го пра шал Георгиевски фа моз ни от 
ми ни стер за прав да. 
„Ќе ти ја ка жам тај на та“, ре кол Ма нев ски. „По ве ќе-
то лу ѓе мра зат сил но а кра тко. Фин та та е да мра-
зиш сил но и мра зиш дол го.“
„Не знам да ли ти од го во рив“, му ре кол Љубиша 
Георгиевски на се га за мис ле ни от ака де мик Цветан 
Грозданов.
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Во Ар хе о ло шки от му зеј

Ацо Станковски, чле нот на Со ве тот на ми ни сте рот 
за кул ту ра, во ед на при го да им рас ка жал на сво-
и те ко ле ги од Со ве тот, Цветан Грозданов, Паско 
Кузман и Љубиша Георгиевски, ед но свое не о бич-
но искус тво: „Че кај ќи да дој де ви со ка та де ле га ци-
ја во ру тин ска кон тро ла, се шу ткав низ мрач ни те 
одаи на Ар хе о ло шки от му зеј, оп кру жен со ку пи шта 
обезг ла ве ни ста туи, но ќе, ко га одед наш слу шам 
цврст и ра пав глас, ка ко ко га не кој би че ко рел на 
вр во ви те од пр сти те врз куп луш пи од јај ца: ’Па ско-
о оо - Ку у у уз ма а ан - го о ом на - да ја а а а де е ее...’, ви ка 
гла сот, она ка мор ни ча во, ко стра шен поп (мис лам, 
не ко мо јот при ја тел Поп-Ду чев или, скра ја да е, 
не че сти ви от Мир ко По пов, ту ку ка ко пра вос ла вен 
поп од МПЦ). Низ гр бот во тој мо мент ми про ле та 
сту де на кап ка, ка ко не кој ле ден ин сект да се лиз-
нал низ рбет но то то бо ган че“.
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Ноќ ни га ле ри ски искус тва

За вре ме на ед на од па у зи те при со ста но ци те 
на пре род бе нич ки от Со вет за кул ту ра, за сво и-
те не о бич ни ноќ ни га ле ри ски искус тва раз го ва-
ра ле Цветан Грозданов, Паско Кузман и Љубиша 
Георгиевски.
 „Се ше тав но ќе низ ед на га ле ри ја, ка ко не ка ков 
лу на тик, ко га одед наш свет ли на та што не на деј но 
блес на од ед на сли ка на Ди ми тар Пан ди лов ме за-
ко ва врз ѕи дот ка ко згме че на му ва!“, ре кол Гроз да-
нов. 
„До де ка ед наш но ќе се шу ткав ме ѓу мал ку уф ле-
ка ни те и бла го на лик на изг ни е ни жи во тин ски 
ле ше ви сли ки&сце но гра фии&ол та ри на Вла до 
Георгиевски се приб ли жив до фи гу ра та на Исус 
и не го ви те очи ми се ви доа дуп ки во снег“, ре кол 
Георгиевски. 
„Ед наш ко га со па сти рот ру тин ски па тро ли рав ме 
низ ка та ком би те на Ка ле, та ра шкај ќи низ ар хе о ло-
шки те сло е ви за цр но на бе ло да ви ди ме што е на-
ше а што е нив но, во еден мо мент се по чув ству вав 
ка ко да сум бал са ми ран! И то гаш на па сти рот му 
дој де иде ја та за во со чен му зеј, на што искре но ми 
се заб ла го да ри“, ре кол Куз ман.
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Свет ли на та на Цр ни от  
гу сар
И поз на та та те о ре ти чар ка на ли те ра ту ра та, Елиза-
бета Шелева, има ла дла бо ко ноќ ни га ле ри ски 
искус тва. Ед наш, во со стој ба на не ре зон ско до ве ру-
ва ње, му се обра ти ла на поз на ти от мра зи тел на ан-
ти кви за ци ја та, не пред вид ли ви от Никола Гелевски.
„Во ед на при го да се шу ткав ме ѓу сли ки те на Миро-
слав Масин, исто но ќе (прст пред око не се гле да-
ше, одев ка ко лил јак, ка ко же на-мач ка, да не ре чам). 
Ко га, ни две ни три, на ле тав лич но на сли ка рот! 
’Ја гле даш ли, Бе ти, свет ли на ва...’, ми сте ри оз но ми 
ре че Мирослав Масин“, му рек ла Бети Шелева на 
Никола Гелевски.
„Мирослав Масин знае кај е свет ли на та от при ли-
ка онол ку кол ку што знае Вла до Георгиевски, т.е. 
вку пом зна ат онол ку кол ку што Цр ни от гу сар знае 
кај го за ко пал сво е то бла го, т.е. кол ку што Стив 
Бу ске ми во фил мот Фар го, сре де не прег лед на та 
снеж на пу сте ли ја, пам ти ка де ги за ко пал па ри те“, 
гру бо ре кол Никола Гелевски, а на вре де на та Бети 
Шелева отиш ла да му се по жа ли на ле жер ни от 
Сашо Прокопиев.
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Рас па ра на цр тка на нај лон 
чо ра па
„Ах, ти па лав Ге лев ски, го сле диш, зна чи, она што 
Џорџ Стај нер го ре че, де ка нај до бра та умет ност на 
20 век е онаа што ли чи на про ше тка во му зеј пред 
за тво ра ње“, рек ла слав на та те о ре ти чар ка на умет-
но ста Сузана Милевска пред де ли кат но (и ни ка ко 
не не про мис ле но!) да му се до ве ри на ди се ми на-
то рот на спле тки: „Тоа поп лад не со се ма на ив но 
трг нав на из лож ба на Вла до Георгиевски. Ве лам, 
не бе ше ноќ, ама од ужас ни те ол та ри&сце но гра-
фии из би ва ше та ков мрак што изг ле да ше ка ко да е 
ноќ. И вед наш на ле тав на сли ка рот, кој мол не ви то 
го ви де мра кот во мо и те очи, та и тој се сне ве се-
ли, му згас наа, што се ве ли, сон ца та на гра ѓан ски те 
ма ни ри. ’Ќе би де ова сту де на ве чер’, си по мис лив. 
Чув ству вај ќи се што ту ку кид на та од пре тен ци оз-
ни от Георгиевски, на ле тав на мла ди от ге ниј Ѓоле 
Јовановиќ. И тој, ни пет ни шест, ме про стре ли со 
еден од оние пог ле ди по ра ди кои рбе тот се чув-
ству ва ка ко рас па ра на цр тка на нај лон чо ра па. 
Вед наш сфа тив де ка Јо ва но виќ е љу бо мо рен за-
што сум за ста на ла со Вла до Георгиевски“, му рек ла 
Сузана Милевска на Никола Гелевски.
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Скулп то рот Му со ли ни

Мла да та исто ри чар ка на умет но ста, Јованка Попо-
ва, исто та ка пред Никола Гелевски оста ви ла све-
дош тво за ед на сво ја га ле ри ска по се та: „Спо кој но 
си одев на из лож ба на флам бо а јант ни от скулп тор 
Томе Аџиевски. Ама уште до де ка до а ѓав на кај Му-
зе јот на град Скоп је, имав не ка кво прет чув ство, 
но не јас но, ка ко тре пе ре ње на вжа рен воз дух над 
плоч ник. (Иа ко, на пом ну вам, нит бе ше ноќ нит бе-
ше вре ло скоп ско ле то ко га си те сли ки ти се то пат 
пред очи и - ма кар за мо мент на бе скрај на сре ќа 
- пред те бе ис чез ну ва це ла та ужас на скоп јан шти-
на, ко исто пен сла до лед.) До де ка при све че но то 
отво ра ње збо ру ва ше ед но ли це од вла да та на РМ (а 
се спре ма ше да збо ру ва и Митко Хаџи-Пуља, ко го 
всуш ност са кав да го слуш нам), во уши те не сфат-
ли во ми бам бо ре ше Бе ни то Му со ли ни: ’Ко га ма си-
те се ка ко во сок во мо и те ра це или ко га ќе се по-
ме шам со нив и ко га ре чи си ќе ме здро бат, то гаш 
најм но гу чув ству вам де ка сум дел од нив!’. Бр зо 
из ле гов од та му, це ла та за ше ме те на, ка ко не кој да 
ми под мет нал по гре шен титл под по греш на сли ка“, 
до вер ли во му рек ла Јованка Попова на поз на ти от 
спле ткар Никола Гелевски.
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На вре да

Ед наш чле но ви те на гру па та ГЕМ (из нер ви ра ни од 
про е ктот СК 014) му рек ле ед на изра зи то гру ба ра-
бо та на Ни ко ла Гру ев ски: „По сто јат сто и де ве де сет 
на чи ни да ста неш гад, и ти ги зна еш си те по ред“. 
Во тој мо мент фа ца та на Гру ев ски се искри ви ла во 
та ква страш на гри ма са од ко ја се исп ла шил ду ри и 
обич но лад но крв ни от најб ли зок аси стент, Мартин 
Протоѓер: „Одед наш нас ме вка та на не го во то ли-
це ста на бе ско рис на ка ко не ис прав на ста пи ца за 
глув ци. Се сто пи це ли от во со чен сјај на мо јот шеф“, 
за пи шал Протоѓер во сво ја та служ бе на бе ле шка.

***
„Ра зу мен му а бет врз те бе де лу ва ка ко во да та врз 
нај го ле ма та бра на на све тот: ни мал ку“, му рек ле 
друг пат чле но ви те на гру па та ГЕМ на Ни ко ла Гру-
ев ски, на што овој тол ку се раз лу тил што ре шил 
про е ктот СК 014 да го про ши ри и над гра ди со уште 
ил ја да гран ди оз ни ( 25 ме три ви со ки и ед на то на 
те шки) зна ми ња рас по ре де ни на стра те шки ло ка-
ции низ це ла та зем ја. „Освен тоа, за пи ши, Мар тин, 
ла во ви те ќе ги на пра ви ме дуп ло по го ле ми од лон-
дон ски те.“
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Со ро со и ди во му зеј

Чле но ви те на гру па та ГЕМ го пра ша ле ед наш пре-
ми е рот кол ку му чи ни брон за та за спо ме ни ци те. 
Гру ев ски ре кол: „Сто евра по ки ло“. Ге ма ши те гру-
бо воз вра ти ле: „Нам ов де ни смр ди на сто ки ла за 
евро, ко ла жен пар фем.“ То гаш Гру ев ски тол ку се 
из нер ви рал што Коки Јанев и Мацко Камиловски 
ед вај го спре чи ле пре ми е рот шест те со ро со и ди да 
ги бал са ми ра на ли це ме сто за сво јот му зеј на во-
соч ни фи гу ри. „Ка ко бе, ше фе, со ро со и ди у вмров-
ски му зеј?!“ бил кру ци јал ни от ар гу мент на Ацо 
Станковски, со кој би ле по ште де ни ко жи те на аро-
гант ни те чле но ви на гру па та ГЕМ.

08
6.



111

Че тво ри ца во вла да та

Ед наш Вла тко Ѓор чев, до де ка низ Вла да та (низ чи-
и што одаи, ка ко ве чен пар ла мен та рец, не се сна-
о ѓал) го ба рал Ан то нио Ми ло шо ски за да му ги 
истег не уши те, слу чај но на ле тал на Ни ко ла Гру ев-
ски и Мартин Протоѓер. Пар ла мен та ре цот се при-
та ил (зад фи ку сот) пред сво и те пар ти ски и на дре-
де ни ко ле ги, но на бр зо го зас лу шал му а бе тот и бил 
шо ки ран (тоа е благ збор) од со др жи на та на раз го-
во рот. Ток му за ра ди шо ки ра но ста Ѓор чев оста вил 
бе ле шка (ко ја ја за ве штал, до ду ша, со на ред ба да се 
отво ри сто го ди ни по не го ва та смрт, што очиг лед-
но не би ло ис по чи ту ва но). Еве што слуш нал Ѓор чев 
(спо ред не го ви те бе ле шки): 
Гру ев ски: „Про тив при род ни от блуд со жи вот ни е 
за бра нет. Ко ле ње то жи вот ни е доз во ле но. За рем 
не се раз мис лу ва ло де ка и тоа би мо же ло да би де 
убис тво од ужи ва ње?“
Мартин Протоѓер: „А да ли ма зо хиз мот е нес по соб-
ност да се ужи ва по и на ку освен во бол ка, или спо-
соб ност од бол ки те да се изв ле че ужи ва ње?“
То гаш во ка би не тот не на деј но се по ја вил и Ан-
то нио Ми ло шо ски, по ра ди што Ѓор чев мо рал да 
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ја про гол та не са мо бу ба та за прис лу шку ва ње ту-
ку це ла та апа ра ту ра, со се жи ци те, што се пак не 
го спре чи ло да со ста ви бе ле шка (за ид ни те по ко-
ле ни ја) за би зар ни те раз го во ри ме ѓу Гру ев ски и 
Протоѓер. Зго ра на сѐ, отка ко го откри ле зад фи ку-
сот, на мла ди от Ѓор чев уши те му ги истег на ле си те 
трој ца: Гру ев ски, Протоѓер и Ми ло шо ски.
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Ке чи ња

Зи ма та 2011 на вр на ло тол ку снег што на но во по-
ста ве ни те спо ме ни ци на Кли мент и На ум, од таа 
стра на на Ка ме ни от мост, врз гла ви те им се фор-
ми ра ле ре чи си со вр ше ни бе ли ке чи ња! Пр во 
Владимир Тодоровиќ мо рал ит но да се на цр та кај 
Коце Трајановски, а по тоа двај ца та смер но за ми на-
ле на ша ма ра ње кај пред вод ни кот. „До не се те ми го 
и скулп то рот Жарко Башевски што пра ви гла ви ко 
чи нии“, бес но ши штел ли де рот, шпар тај ќи го пре-
ми ер ски от ка би нет ка ко на лу тен лав. „А да го ви-
кне ме про фе сор Бал та зар?“, не у мес но се оби дел да 
се по ше гу ва Мартин Протоѓер, по што го каз ни ле 
со нај те шка та дис цип лин ска мер ка: три де на не-
под ви жен да чу чи ме ѓу ан тич ки те скулп ту ри пред 
вла да та и да го дем не до а ѓа ња то на шпи у ни те од 
гру па та „Пло штад сло бо да“.
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Од не се ни от мост

Зи ма та 2011 во ја ну а ри Вар дар тол ку мно гу по рас-
нал што ги од нел со се бе за поч на ти те во до ско ци и 
мо стот Око. На ра порт кај авто рот на СК 014 исти-
от мо мент мо рал да се на цр та Коста Мангаровски, 
авто рот на мо стот Око. „Слу шај, Ко ста“, сми ре но 
ре кол пред вод ни кот. „Во жи во тот ме ра ко во ди ед-
на му дра мис ла: Кој на дру ги от не му ко па ја ма, са-
ми от упа ѓа во неа. За што ја ма та на мо стот Око не е 
до вол но дла бо ка, Ко ста?!“
Во тој мо мент низ гла ва та на ар хи те ктот Ман га ров-
ски про стру и ле страш ни сли ки, од што поч нал да 
тре пе ри. 
Во да чот не са кал да го гле да по ни жу ва ње то на ар-
хи те ктот, па го за мо лил Мартин Протоѓер да го из-
не се од пре ми ер ски от ка би нет ста пи са ни от Ман-
га ров ски.
„Це ла сре ќа што не ни беа по ста ве ни два е сет и 
де вет те скулп ту ри на мо стот“, уте ши тел но ре кол 
ше фот на ка би не тот и неж но го фа тил ар хи те ктот 
Ман га ров ски под ра ка.
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Па ри и за Ал бан ци те

Пре до бри от во дач на пре род ба та и авто рот на епо-
хал ни от про ект СК 014 ко неч но им се со жа лил на 
Ал бан ци те и од др жав ни от бу џет за 2011 го ди на од-
во ил 240 ми ли о ни де на ри, „за и вие да си на пра ви-
те не кое спо ме ни че“.
„Фа ла, ше фе, ама да не се мно гу 240 ми ли о ни?“, 
пра шал мош не де ли кат ни от чу вар на све та та ко а-
ли ци ја, Али Ахмети.
„Не се мно гу. Со тоа мо же те да на пра ви те уште 50 
Скен дер-бе га!“, ре кол да реж ли ви от пре ми ер.
„Но тоа се пак не е ни по ла од па ри те за го ле ми от 
ма ке дон ски фа лус на пло шта дот“, се за ме шал и Џе-
вад Аде ми, пре ве ду ва чот на Ах ме ти.
„Тоа не е ва ша ра бо та, ка ко ни име то на све та та ни 
зем ја“, лад но ре кол ре ши тел ни от во дач на си те Ма-
ке дон ци и ги оста вил ли де ри те на ДУИ да се мис-
лат ме ѓу „зе ми“ и „оста ви“.
„Па, ко га сѐ ќе се зе ме пред вид, не ма ме го лем из-
бор“, ре кол Ах ме ти.
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Кол ку чи ни?

Ед наш Али Ахмети се ос ме лил да го пра ша Сашо 
Мијалков (чи сто да не го оп то ва ру ва со три ви јал-
но сти бра ту че дот-пред вод ник) ка ко тоа спо ме ни-
кот на Скен дер бег, со си те ни ша ни, чи ни 70.000 
евра, а ре чи си се кој по кру пен спо ме ник од пре род-
ба та е на кај еден ми ли он евра?
Со пог лед што би смрз нал и што ту ку ис пе чен ком-
пир еле гант ни от шеф на ДБК са мо го про стре лил 
во да чот на ДУИ, пу штај ќи не у мес но то пра ша ње да 
пад не на по дот, врт ло жеј ќи се ка ко из вал ка но пер-
је.
На из ле гу ва ње од вла да та сим па тич ни от и ди-
скрет ни от Мартин Мартиновски љу без но го по у-
чил во да чот на ДУИ де ка не тре ба да се чеп ка во 
све ти те ма ке дон ски ра бо ти од ти пот име и иден-
ти тет.

09
1.



117

Робија

Ед наш Владимир Тодоровиќ - Ти некс, гра до на чал-
ни кот на оп шти на Цен тар, и Елизабета Канчевска-
Милевска, ми ни стер за кул ту ра, со бра ле си ла и 
отиш ле кај Гордана Јанкуловска и Сашо Мијалков 
да им ка жат де ка не пла ни ра ат да одат на ро би ја 
по ра ди про е ктот СК 014.
„До ку мен та ци ја та за про е ктот е на си гур но?“, ја 
пра шал ше фот на ДБК сво ја та по ли ци ска ко ле шка.
„На си гур но е ка ко што се на си гур но Дек сте ро ви-
те тру по ви“, од го во ри ла ми ни стер ка та за по ли ци ја.
„То гаш не ма шан си да по пи е те ро би ја, за ро би-
ја тре ба па пи ри“, уте ши тел но им ре кол Сашо 
Мијалков на за гри же ни те ко ле ги.
„Ду ри и ако мал ку ве про тре сат љу бо мор ни те и 
осве то љу би ви те сдсма ши, за воз врат за пре тр пе-
на та бол ка мо же ме да ви из гра ди ме, ка ко фа ми ли-
ја, спо ме ни ци, до ду ше од по ма ли те, оти сте жи ви“, 
шар мант но пред ло жи ла Јанкуловска.
Та ка, охра бре ни од по ви со ки те ин стан ци, Влади-
мир Тодоровиќ - Ти некс и Елизабета Канчевска-
Милевска удар нич ки про дол жи ле да ра бо тат на 
епо хал ни от про ект СК 014.
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Од вар варс тво во  
де ка ден ци ја
Со ча ша ви но крај се бе, Никола Гелевски му об јас-
ну вал на Ацо Станковски де ка то та ли тар на та ар-
хи те кту ра има три глав ни функ ции: сим бо лич ка, 
те а трал на и ди да ктич ка. „Ко га Му со ли ни ги ре но-
ви рал и кон зер ви рал ста ри те рим ски спо ме ни ци, 
тоа го пра вел за да ја во сто ли чи но ва та сим бо ли ка 
на фа шиз мот ка ко по ре док кој се пот пи ра на ил-
ја да го диш на тра ди ци ја. Му со ли ни не са мо што се 
оби ду вал да ги со чу ва  зна ци те на слав но то ми на-
то, ту ку на не кој на чин тие оста то ци ги му зе а ли зи-
рал и те а тра ли зи рал за да ја ле ги ти ми ра сопс тве-
на та власт.“
Ацо Станковски не са кал да се рас пра ва, ту ку фри-
вол но го ци ти рал Оскар Вајлд, де ка Аме ри ка од 
вар варс тво то пре ми на ла ди рект но во де ка ден ци ја-
та, за о би ко лу вај ќи го пер и о дот на ци ви ли за ци ја та. 
„Што па и Ма ке до ни ја да не го на пра ви исто то?!“, 
ре то рич ки пра шу вал Стан ков ски.
Ре зиг ни ра ни от Ге лев ски во та кви мо мен ти при бе-
г ну вал кон сво ја та здра ви ца: „Да жи ве е ме, ама не 
ва ка!“ 
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Мај мун ла ци*

Ед наш Никола Гелевски на Але ксан дар Стан ков-
ски му ре кол де ка Иво Ан дриќ во ед но пис мо За-
греб го опи шал ка ко „по мо чан аква рел“. 
И ту ка поз на ти от скоп ски сли кар се скр шил и ко-
неч но приз нал: „Ах, при ја те ле, ка ко не би зна ел!  
’Во ла ви рин ти те на го ле ми от град, ду ри и ужа сот 
не кои вол шебс тва криѐ, пе е ше Бод лер! Бор хес 
со Бу е нос Аи рес бе ше спо ен ’не со љу бов ту ку со 
страв’! Се раз би ра де ка об је кти те од СК 014 се пу-
сти мај мун ла ци на из ви то пе рен ум!“

*Мај мун ла ци се без о пас ни ма ли ви ње ти из ве де ни во ди на ми-
чен и ха о ти чен стил; по ка жу ва ат ка ко „гро теск но то“ тран зи ти-
ра кон „ху мо ри стич но то“, а ова по тоа кон не кој по тре сен ин-
трос пе кти вен ен дек на све ста. (де фи ни ци ја на Ацо Станковски)
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Пер фор ман сот на Ла кан

Ед наш ур ба ни те ди вер зан ти од гру па та „Пло штад 
Сло бо да“ во тај на ноќ на ак ци ја врз гла ва та на спо-
ме ни кот на Го це Дел чев ста ви ле праз на кон зер ва 
сар ди ни. След ни от ден, вра ќај ќи се од ГЕМ клу бот 
во Ста ра чар ши ја, при вр вот на Ка ме ни от мост, 
Никола Гелевски на Але ксан дар Стан ков ски со 
прст му по ка жал кон спо ме ни кот и му ре кол: „Гле-
даш ка ко не што све тка врз гла ва та на Го це? Ја гле-
даш ку ти ја та? Е па, таа те бе не те гле да!“ Во тој мо-
мент, ста ну вај ќи све сен за не/вид ли во ста на уште 
ед на под ла ди вер зи ја спре ма епо хал ни от про ект 
СК 014, сли ка рот Стан ков ски се се тил што од го во-
рил слав ни от пси хо а на ли ти чар Ла кан во слич на 
при го да: „Во одре де на смис ла, ку ти ја та се пак ме 
гле да. Таа ме гле да на ни во то на свет ла та точ ка, ка-
де што е се то она што ме гле да, а ова не е ме та фо-
ра“, ре кол ми стич ни от сли кар и ја пре че ко рил за-
мис ле на та сре ди на на Ка ме ни от мост, ту ка не ка де 
кај Стра жар ска та ку ла.
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Но ка ут со Карл Кра ус

Никола Гелевски - Ко ља про сто обо жа вал да му го 
ци ти ра Карл Кра ус на го ле ми от под др жу вач на 
про е ктот СК 014, Ацо Станковски - Рем брант:
„Што се од не су ва до цел та, при ја те ле, единс тве ни 
сме. И јас во ср це то ја но сам рај ска та гра ди на и ре-
ши тел но ѝ да вам пред ност во од нос на ули ца Ма ке-
до ни ја, но не знам ни ка ков друг пат за да стиг нам 
до та му“. Сѐ уште из не на ден од пр ви от ци та то ло-
шки удар Стан ков ски ве ќе при мал нов: „Ко га умет-
ни кот пра ви от стап ки, не по стиг ну ва по ве ќе од пат-
ни кот кој што во странс тво со ло ши от ма ке дон ски 
се оби ду ва да би де по раз бир лив“. По тре ти от удар 
Стан ков ски обич но оста ну вал на па то сот: „Вие се 
отка жу ва те од умет но ста што рас те од зем ја та и го 
це ни те са мо она по што се коп нее на пло шта дот“, 
за вр шу вал Ге лев ски, а Ацо Станковски пре кри ен 
со пе шки ри бр зо го из не су ва ле пре род бе нич ки те 
бра ќа, Паско Кузман и Вангел Божиновски.
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Еским ски оби чај

Ед наш ко лум ни стот Никола Гелевски го наш ле ка-
ко оди пе шки на пру га та кај Зе ле ни ко во. „За што 
сте без ва ши от то чак и тол ку да ле ку од Скоп је?“, го 
пра ша ле ме шта ни те поз на ти от скоп ски уред ник. 
Ва ка од го во рил Ге лев ски: „Ко га Ески мот е об зе мен 
од бес тој се оби ду ва та ква та емо ци ја да ја исфр ли 
од се бе че ко реј ќи низ про сто рот, во пра ва ли ни ја, 
сѐ до де ка не го сов ла да сво јот гнев; на ме сто то кај-
што гне вот поч ну ва да стив ну ва Ески мот за бо ду ва 
стап кој тре ба да све до чи за си ли на та, од нос но за 
дол жи на та на бе сот. Јас сум гне вен од про е ктот СК 
014 и си пе ша чам та ка око лу Скоп је, да нај дам ме-
сто за за бо ду ва ње на ста пот.“

***
Ко га збу не ти те ве ле ша ни сре де пру га та во сво јот 
град го за тек ну ва ле поз на ти от скоп ски ко лум нист 
Никола Гелевски ка ко нер воз но ше та (сле деј ќи ги 
еским ски те оби чаи, т.е. ба рај ќи дуп ка да го за бо де 
ста пот на нез гас ли ви от гнев од про е ктот СК 014), 
тој им ве лел: „Ќе пе ша чам сѐ до де ка бож ји от на род 
не се ос ло бо ди од фа ра о ни те! Ток му ка ко што ре-
кол Мар тин Лу тер Кинг под го тву вај ќи се за еден 
од нај го ле ми те мар шо ви во бор ба та за чо веч ки 
пра ва!“ 
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И про дол жу вал да шпар та низ пру га та, на кај При-
леп, Никола Гелевски, те шеј ќи се со пе шач ки от 
бунт на Ма хат ма Ган ди кој изо дел 200 мил ји во 
слав ни от Марш на сол та 1930 го ди на.
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Пси хо ге о гра фи ја

Никола Гелевски че сто го хра брел Пан далф Вул-
кан ски де ка фла не рот, град ски от ше тач, е нов вид 
чо век: „Тол па та е не го во то царс тво, ка ко што воз-
ду хот е царс тво на пти ца та, а во да та царс тво за ри-
ба та“, му ве лел Ге лев ски на Вул кан ски, ци ти рај ќи 
го Бод лер. 
„Фла не рот го бо та ни зи ра асфал тот“, од го ва рал 
Вул кан ски со збо ро ви те на Бен ја мин.
„А зна еш за па ра фра за та на Брод ски: Не мо жеш 
два па ти да за ста неш на ист асфалт“, се нас ме ал 
Ге лев ски. „За фла не ри те до ста се пи шу ва ло во фи
зи о ло ги и те, по пу лар ни те град ски бе де ке ри од 19 
век чи ја цел би ла стран ци те да ги на пра ват по раз-
бир ли ви за чи та те ли те; но тоа го пра ве ле кла си фи-
ку вај ќи ги ту ѓин ци те ка ко ви до ви што мо жат да се 
раз ли ку ва ат по изг ле дот, на лик на пти ци или цве-
ќе“, ве лел на чи та ни от Ге лев ски, а Вул кан ски ве ќе 
во мис ли те ја оцр ту вал сво ја та фла нер ска кни га за 
скоп ја ни те-пти ци и скоп ја ни те-цве ќи ња.

***
„Час пеј заж, час со ба, ка ко Бен ја мин низ Па-
риз, пеш низ Скоп је“, го об јас ну вал Пан далф 
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Вул кан ски сво јот пси хо ге о граф ски кон цепт. „Пси-
хо ге о гра фи ја та го гле да про сто рот ка ко про ник ну-
ва ње по ме ѓу пси ха та и пре де лот, пред ме тот и вре-
ме то. Таа ре ши тел но ја од би ва се ко ја ге не ра ли за-
ци ја за ме сто то и илу зи ја та за не го во то пот пол но 
поз на ва ње. Таа го акти ви ра ур ба ни от про стор не 
доз во лу вај ќи му да би де са мо про ста гле тка на ак-
ци ја.“
„На ма ли го до жи ву ва ње то, Вул кан ски!“, до ви ку вал 
Никола Гелевски, од то чак, на што Вул кан ски без-
ми лос но и не го го ста вал во те фте рот.
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Пес ноп ле ти

„Мо ја ва кни га е не што ка ко пес ноп лет“, му об јас-
ну вал Пан далф Вул кан ски на Никола Гелевски. 
На чи та ни от Ге лев ски то гаш си прис пом ну вал де ка 
songlines (пес ноп ле ти) е по ве ќез на чен по им кој се 
ко ри сти да го оз на чи сло же ни от од нос кон зем ја-
та на ав стра ли јан ски те Або ри џи ни. Зем ја та, спо-
ред нив на та ми то ло ги ја, е пре кри е на со не вид ли ви 
па те ки кои се про те га ат долж це ли от кон ти нент, а 
кои всуш ност се со сто јат од сти хо ви на пес ни за на-
ста но кот на све тот. Нив на ри ту ал на долж ност е да 
ја оби ко лу ва ат зем ја та пе еј ќи ги пес ни те на пред-
ци те.
„Пес ноп ле ти те се нај поз нат при мер за сто пу ва-
ње на фи зич ко то про странс тво и на ра тив на та по-
стап ка. Пес ноп ле ти те се ин стру мент со по мош 
на кој Або ри џи ни те се сна о ѓа ле во пу стин ски те 
про странс тва, до де ка при род ни от пеј заж, од дру-
га стра на, слу жел ка ко мне мо тех нич ко средс тво за 
по лес но да се за пом ни при каз на та; со дру ги збо ро-
ви, при каз на та ја со чи ну ва ма па та, а при род ни от 
пеј заж на ра ци ја та“, ве лел Вул кан ски, а Ге лев ски за-
пи шу вал, за про ме на.

09
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Во школ ка  оке ан од кал

Пред Пелистер ед наш се де ле (а тоа би ло тол ку ре-
тко!, ка ко ко га се ку бат за ко са ја зи кот и жи во тот!) 
Никола Гелевски и Пан далф Вул кан ски и раз го ва-
ра ле за Карл Кра ус, ма ла та инс пи ра ци ја тие де но-
ви.
Ва ка му ре кол Ге лев ски на Вул кан ски: „Си те зву-
ци на вре мен ско ста ка ко да се за ро бе ни во тво јот 
стил. Тоа  го пра ви фру стран тен за тво и те со вре-
ме ни ци. Но по доц неж ни те ќе го др жат на уво ка ко 
школ ка во ко ја му зи ци ра оке а нот на кал та.“
А Вул кан ски до об јас нил: „Во ме не се бун ту ва са-
ми от ја зик, но си те лот на нај бун тов на та жи вот на 
со др жи на, про тив таа со др жи на. Ја зи кот се ру га 
са ми от од се бе, кре шти и се тре се од гна се ње. Ја-
зи кот и жи во тот се вле чат за ко са сѐ до де ка не се 
иску бат, а кра јот е не ар ти ку ли ран ме теж, ви стин-
ски от стил на вре ме во.“
На со сед на та ма са се дел и Љу бо мир Фрч ко ски, кој 
се пре поз нал во ре че ни ца та на Ге лев ски: „Ка ко го 
ре че она, школ ка во ко ја му зи ци ра оке а нот на кал-
та?! Тој сум!“

10
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На по ме на на авторот

Ра ска зи те „Пав лов&Пав лов“ (20) и „Вр те ле шка на ве-
трот“ (21) се па ра фра зи на рас ка зи те „Не за бе ле жи ва 
опас ност“ и „Суб је кти вен одраз на об је ктив на та ствар-
ност“ од Вла да Уро ше виќ; „Ха лу ци на ци ја“ (24) е па ра-
фра за на рас ка зот „Оп тич ка из ма ма“ од Да нил Хармс.

Сво е вид ни „ре ди меј ди“ се рас ка зи те: „Про стра на ис-
праз не тост“ (15), „Фан та стич но, но и на дре ал но“ (16), 
„Ма ке дон ски от ба рок“ (17) и „Жит но по ле се гар ва ни“ 
(66). 
Из во ри за тие рас ка зи беа извештаите во вес ни ци те: 
„Утрин ски вес ник“, 12.02.10. (15), „Днев ник“, 09.02.10. 
(16), „Но ва Ма ке до ни ја“, 10.02.10. (17) и „Днев ник“, 31.10. 
09. (66)
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 � Карл Кра ус - 1 (Не свес но то...), 29 (Та лен тот...; Же на 
без ог ле да ло...), 37 (нар ко за - ра ни без бол ка...), 89 
(Про тив при род ни от блуд...; А да ли ма зо хиз мот...), 100 
(Си те зву ци на вре мен ско ста...; Во ме не се бун ту ва са-
ми от ја зик...)

 � Реј монд Ченд лер - 10 (Ако ве ќе...), 27 (Ова е до вол-
но...), 32 (Бу нар стар...; Ка ко леш од ви со ко друш тво...), 
33 (Тој е чо век...), 34 (Знам еден по ли ца ец...), 38 (Со 
ши ро ки нас ме вки...), 40 (Мо ја та банк но та...), 47 (Она 
што ме не ќе ми го на пра ват...), 53 (Те знам ка ко отфр-
ле на...), 68 (Деч ко то е тол ку ла ден...), 70 (Воз ду хот 
ов де ви е за сто ен...), 75 (Она ка ка ко што на То ска ни-
ни...), 76 (Тво е то де ло...), 83 (Му згас наа сон ца та...), 85 
(По сто јат сто и де ве де сет на чи ни...; Нас ме вка та на 
не го во то ли це...), 86 (Нам ов де ни смр ди...),

 � Ацо Стан ков ски - 35 (Ах, ско то ви од врат ни...)

 � Пол Ва ле ри - 44 („Ло шо то искус тво...)

 � Лао Це - 49 (Упра ву ва ње то со др жа ва та...)

 � Гру чо Маркс - 48 (Тој мо же би збо ру ва ка ко иди от...)

 � Гу став Ме јринк - 60 (Лу та те низ жи во тот кон гро-
бот...)

 � Емил Сиоран - 66 (Татковината е бивак...)

 � Бра нис лав Ја ков ље виќ - 98 (Пси хо ге о гра фи ја та го 
гле да про сто рот...)

Ци та ти
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Из бор од ко ри сте на та 
ли те ра ту ра
 � Raymond Chandler, Long Goodbye, Vintage,1988
 � Raymond Chandler, Farewell, My Lovely, Vintage 1988
 � Karl Kraus, Pro domo et mundo, Disput, 2006
 � Rebeka Solnit, Lutalaštvo, Istorija hodanja, Geopoetika, 

2010
 � Politički vic, Matica Srpska, 1995
 � Данил Хармс, Случаи, Темплум, 2004
 � Данило Коцевски, Го сакам Скопје, Дирекција за 

култура и уметност, 2000
 � Влада Урошевиќ, Седмата страна на коцката, Магор, 

2010
 � Милан Бошкоски, Скопје и скопската област..., 

Македонска реч, 2009
 � Никола Гелевски, Архитортура и гробализација, 

Темплум, 2010
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Абдуловиќ, Шакир  32
Адеми, Џевад  115
Александар Македонски 11, 15, 16, 28, 31, 40, 

42, 45, 46, 67, 69, 94
Алексиќ, Драгољуб  32, 72
Андрееевски, Петре М.  65
Андриќ, Иво 119
Ахмети, Али  115, 116
Аџиевски, Томе  22, 29, 46, 108
Бакалчев, Минас 62, 65, 66
Балов, Јован  101
Балтазар, професор  113
Бартолемеј, свети  97
Башевски, Жарко  41, 71, 113
Бенјамин, Валтер 124
Бичиклиски, Александар  59
Богдановски, Матеј  100
Бодлер, Шарл  119, 124
Божиновски, Вангел 22, 31, 46, 59, 65, 69, 70, 

71, 94, 121
Борхес, Хорхе-Луис  119
Ботев, Атанас  55, 56
Ботом (лик кај Шекспир)  98
Боцевски, Ивица  33, 90
Бродски, Јосиф  124
Бускеми, Стив  106
Вајлд, Оскар  118

Индекс на имиња
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Вангели, Анастас  69
Вилиќ, Небојша  17, 59, 60, 61, 62, 63
Вулкански, Пандалф  21, 124, 125, 126, 127
Ганди, Махатма  123
Гебелс  98
Гелевски, Никола  21, 47, 49, 50, 53, 55, 98, 106, 

106, 108, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127

Георгиевски, Љубиша  51, 103, 104, 105
Георгиевски, Љубчо  65, 92
Грозданов, Цветан  51, 103, 104, 105
Груби, Артан  78
Груевски, Никола  11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 31, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 
63, 65, 73, 76, 83, 92, 93, 94, 95, 109, 110, 111, 
112

Грчев, Мирослав  19, 60, 61, 63, 82
Декстер  97
Димитрова, Елизабета  22
Драгшиќ, Ивана  46
Ѓорчев, Влатко  117, 112
Запров, Војдан  101
Здравев, Владимир  23, 26, 27
Живковски, Слободан  22, 28
Ивановски-Карадаре, Александар  43
Јанакиевски, Миле  63
Јанев, Коки  22, 41, 50, 55, 56, 97, 99, 100, 102, 

110
Јадибурек, Јанко  17
Јанкуловска, Гордана  117
Јероним, свети  97
Јовановиќ, Ѓоле  105, 107
Јордановски, Жарко  88, 89
Камењаров, Љубиша  99, 100
Камиловски, Мацко  22, 28, 41, 46, 50, 56, 102, 

110
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Канчевска-Милевска, Елизабета  23, 65, 83, 117
Кенеди, Џон  83
Клетников, Ефтим  89
Климент  77, 113
Коељо, Паоло  58
Костова, Марина  83
Коцевски, Данило  22, 32, 33, 36, 37, 38, 58, 60, 

69, 70, 71, 73, 74, 96
Краус, Карл  5, 18, 26, 121, 127
Кристо  63
Кузман, Паско  15, 22, 31, 36, 47, 48, 49, 63, 69, 

70, 71, 73, 75, 104, 105, 121
Кустурица  29
Лакан  120
Лутер Кинг, Мартин  122
Мангаровски, Коста  114
Маневски, Михајло  12, 54, 78, 79, 103
Манчевски, Минчо  29, 83
Мартиновски, Мартин  91, 116
Масин, Миро  106
Мехмети, Ким  36
Мијалков, Сашо  64, 116, 117
Микеланџело  23, 97
Мила, куче  19
Милевска, Сузана  17, 107
Милошоски, Антонио  111, 112
Милчин, Владимир  19
Монро, Мерлин  83
Мусолини  108, 118
Николомини  60, 80
Нушиќ, Бранислав  60
Османли, Томислав  37, 71, 82
Павлов, Тодор Досев  34
Павлов, Иван Петрович  34
Пандилов, Димитар  107
Пиколомини  60
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Поп-Дучев, Христо  114
Попов, Мирко  104
Попов, Столе  19
Попова, Јованка  108
Поповски, Владо  26, 27
Прокопиев, Сашо  106
Протоѓер, Мартин  11, 18, 23, 24, 41, 47, 48, 49, 

50, 83, 86, 91, 93, 94, 109, 111, 112, 113, 114
Рамадани, Рамадан  77, 78
Саркањац, Бранислав  22, 23, 26, 27, 85, 86
Светиева, Анета  46
Серафимовски, Томе  42, 71, 99, 100
Силјан, Раде  34
Симјановски, Алјоша  22, 29
Смилевски, Веле  34 
Смилевски, Гоце  58
Солев, Димитар  82
Ставрески, Зоран  19, 20, 91
Стајнер, Џорџ  107
Станковски, Ацо  22, 23, 39, 41, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 55, 56, 57, 58, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 104, 110, 118, 119, 120, 121

Стефан  75, 76
Стефановска, Валентина  16, 45, 46, 67, 94
Стефановски, Горан  65, 80, 81, 82
Стефановски Жан  65, 80, 81
Стрип, Мерил  29
Танге, Кензо  19
Титанија (лик кај Шекспир)  98
Тодоровиќ, Владимир  23, 25, 113, 117
Тосканини  99
Тошевски, Игор  97
Трајановски, Коце  25, 113
Трајаноски, Жарко  87, 88, 89, 90
Трајковски-Хинки, Златко  97
Тричковски, Бранко  59
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Урошевиќ, Влада  32, 33, 34, 35
Фрчкоски, Љубомир  127
Хачутурјан  99
Хаџи-Пуља, Митко  19, 62, 65, 66, 67, 68, 108
Хитлер  66, 98
Црвенковски, Бранко  18, 93
Чаповски, Горазд  22, 29
Чендлер, Рејмонд  93
Ченто  43
Шелева, Бети  22, 28, 58, 106
Шпер, Алберт  66
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