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Разговорот го водеше:
Ружица ГОЧЕВСКА
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СПОРТ 

ДОСТОИНСТВОТО 
ГОРАН ПАНДЕВ, МАКЕДОНСКИ РЕПР   

Како репрезентација по-
кажавме дека знаеме да из-
ненадиме. Пример за тоа беа 
Англичаните, Холан ѓа ните. 
Да     ли тогаш нè водеше пре-
големата желба да му по ка-
жеме на фудбалскиот свет 

што сè умеат македонските играчи од 
кои многумина настапуваат за странски 
тимови? Дали знаеме да играме и дома 
така како што се игра за другите клу-
бови? 

ПАНДЕВ: Во натпреварите со Ан г-
лија, Холандија и со многу други по-
знати и признати репрезентации во 
светот покажавме дека можеме да се 
носиме со нив. Кај нас секогаш се про-
блем "послабите" репрезентации, кои и 
до денес се енигма која некако не ја 
решаваме. Меѓу нас владее одреден 
балкански менталитет, кој треба што 
поскоро да го заборавиме, а тоа всуш-
ност е потценувањето на послабите 
репрезентации. Токму секое вакво пот-
ценување ни се враќа како бумеранг. За 
ова последен пример е тоа што два па-

Не се случи најавуваното триумфално враќање на македонската 
фудбалска репрезентација. Не успеавме да го залекуваме 
поразот од 13 октомври минатата година во Андора, така 
што и сега на 9 февруари љубителите на фудбалот останаа 
со куси ракави. Нашите репрезентативци не успеаја да ни го 
обелат образот ниту на домашниот терен. Долгонајавуваниот 
реванш заврши без победник. Андора - Македонија 0:0. Ре-
зултат кој не заслужува никаков коментар. 

Поради квалификационите натпревари на македонската репре-
зентација, во Македонија допатува и нашиот најпознат ин-
тернационалец Горан Пандев, со кого разговаравме на пове-
ќе теми.

ти веќе ни се случи со Андора. Не оп-
ходно е да манифестираме голема се-
риозност и професионалност во нат-
преварите со било кој противник и са-
мо со таков однос ќе можеме неми нов-
но да извојуваме победа. 

Се ближи Светското фудбалско пр-
венство во Германија. Се играат квали-
фикационите натпревари. Какво е Ва-
шето мислење за позитивните резул-
тати во групата и како ќе се рангира 
нашата репрезентација?

ПАНДЕВ: Одамна во оваа група ги 
изгубивме шансите за евентуален из-
ненадувачки пласман, особено по ка-
тастрофалниот пораз во Андора. Со 
новите правила на ФИФА и бене фи ци и-
те кои ги нуди во квалификационите 
натпревари (третата репрезентација ќе 
игра во бараж), верувам дека ќе имаме 
многу повеќе шанси, и тука треба да ја 
бараме евентуалната перспектива. Мо-
жеби ќе успееме да направиме подвиг 
со доаѓањето на оваа помлада реп ре-
зентација и со неколкуте искусни иг ра-
чи. Во тимот има расположение, само е 
неопходно потенцијалот да се насочи 
во вистинска насока.

Состојбите во Фудбалската феде-
рација на Македонија се повеќе од 
очајни. Континуирани превирања, со 
секогаш ветувања дека во наредниот 
период ќе биде подобро. Постои ли 
капацитет во Управниот одбор нешто 
да промени или, пак, и натаму ќе се 
тапка во место и виновникот за сос-
тојбата ќе се бара во претходниците?

ПАНДЕВ: Во Фудбалската федерација 
на Македонија владее позитивна ат-
мосфера, која ветува подобри денови. 
Секогаш ќе има проблеми, но не оп-
ходно е тие да се надминат, и еднаш 
засекогаш да се поместиме од таа мртва 
точка. Мораме да го промениме овој 
наш закоравен менталитет, кој нè враќа 
години и години наназад, не само на 
спортско ниво, туку и воопшто. Треба 
да веруваме во себе и во потенцијалот 
кој го поседуваме. Само така ќе се осло-
бодиме од негативната енергија која 
несомнено деструктивно делува на сè.

ЗАКОРАВЕН М 

СО МОИТЕ НАСТАПИ ВО "ЛАЦИО" 
ИНДИРЕКТНО ГИ ПРЕТСТАВУВАМ БОИТЕ НА 
МАКЕДОНИЈА
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  ЕЗЕНТАТИВЕЦ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЕЦ

Со каков фудбалски потенцијал 
располагаме? Со какво достоинство се 
носи дресот на репрезентацијата и на 
матичниот клуб?

ПАНДЕВ: Македонија има релативно 
солиден фудбалски потенцијал, кој 
допрва ќе се докажува. За сите нас иг-
рањето за македонската репре зен та-
ција претставува голема привилегија. 
Кога се настапува за сопствената др-
жава, треба да се дава најдоброто од 
себе. Отсекогаш сум се трудел да дадам 
максимум на теренот, иако некогаш тоа 
и не било крунисано со победа. Доб-
риот фудбалер не разликува репре-
зентативен или клупски настап. Тој се-
когаш треба да го брани своето фуд-
балско достоинство. Сепак, потенцирам, 
репрезентативниот дрес е посебна при-
вилегија.

Како би изгледала визијата за ус-
пешен македонски фудбал?

ПАНДЕВ: Одговорот е едноставен: 
вложување во младите таленти. Знаеме 
дека овде во Македонија излегуваат 
млади, квалитетни и перспективни иг-
рачи, кои можат многу да понудат. Не-
опходна е нивна доквалификација и 
доедукација (поради познатите еко-
номски случувања) надвор од држа-
вава. Но, сепак би требало тие да се 
вратат во Македонија и да вложуваат 
во неа. 

Горан Пандев, младо момче кое 
брзо се вивна во европската фудбалска 
елита, денес е дел од гламурозното и 
единствено италијанско "Calcio". Ги бра-
ни боите на прволигашот "Лацио" од 
Рим. Како е да се игра во Италија?

ПАНДЕВ: За мојата актуелна ка ри-
ера, пред сè, сум им благодарен на мо-

ите најблиски, кои безрезервно ми ја 
даваа неопходната поддршка. Само со 
макотрпна работа и со исклучителни 
жртви се постигнуваат резултати за 
почит. Конкретно ќе го посочам мојот 
пример. Вложив голем напор и енергија 
за да се најдам таму каде што сум денес. 
Во клубот "Лацио" ме прифатија бес-
прекорно. Не очекував толку голема 
гостопримливост и комуникативност. 
Привилегија е да се игра во едно од 
најмоќните фудбалски национални пр-
венства. Италија е прекрасна земја и 
мошне сум задоволен од престојот во 
неа. Што се однесува на проблемите, 
секако дека ги има, но незадоволството 
може да се надмине со соодветни ком-
промиси.

Што најмногу влијаеше на Вашата 
одлука кариерата да ја продолжите на д-
вор од Македонија, неможноста својот 
талент и исклучителен ангажман да го 
материјализирате тука во државата? 
Колку е тешко да се биде странец, кој 
претставува директна конкуренција за 
домашните играчи?

ПАНДЕВ: Секако на сите им се по-
знати причините поради кои многумина 
ја напуштаат Македонија и својата 
перспектива ја бараат во далеку по-
моќните земји. Можноста да играм во 
странство, за мене лично претставува 
голема чест, бидејќи со моите настапи 
индиректно ги претставувам боите на 
Македонија и на македонскиот фудбал. 
Сега барем повеќето знаат каде се 
наоѓа Македонија. За секого почетокот 
е тежок, со оглед на фактот дека ту ѓи-
нецот секогаш е туѓинец. Меѓутоа, веќе 
минаа четири години како настапувам 
надвор од Македонија и се навикнав на 
тамошниот живот, така што сега ми е 
многу полесно. 

Нашава земја се соочува со одлив 
на млади таленти од секаков профил, за 

што и Вие сте пример. Дали постои 
можност барем во поглед на одредена 
област тоа да се надмине?

ПАНДЕВ: Отсекогаш од Македонија 
излегувале млади таленти. Мојот став 
во однос на ова нема со ништо ново да 
посочи, односно што и да кажам нема 
нешто да се промени. Но, она што се 
случува кај нас, несомнено придонесува 
за апатичната состојба во јадрото на 
секоја држава - младината. Поради не-
соодветниот третман и услови за ра-
бота уништени се многу таленти. Се-
како, на ова значително влијаат и фи-
нансиите, но искрено се надевам дека 
набрзо ќе дојдат подобри времиња. 

Што е тоа што од дома најмногу Ви 
недостасува? Постои ли можност за 
враќање или во плановите на Пандев е 
предвидено нешто сосема друго?

ПАНДЕВ: Ми недостасува Маке до-
нија, мојата родна Струмица. Ми не-
достасуваат моите најблиски. Што се 
однесува до моите планови сигурно е 
дека сега засега останувам во стран-
ство, а за во иднина ќе видиме.  

 ЕНТАЛИТЕТ

ПРОБЛЕМ НИ СЕ "ПОСЛАБИТЕ" 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 


