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Билјана ВАНКОВСКА

Во ситуација кога постојано ви ка жу-
ваат за придобивките на фамозната де-
централизација, кога ве уверуваат де ка 
централната власт станува сè по малку зна-
чајна за остварување на на шите се кој-
дневни потреби и интереси, се слу чува 
нешто чудно. Концентрирани на бит ката 
на локално ниво и не забе лежуваме дека 
некој сепак има аспи рации за по голем 
зафат во централната власт. ПРЕТ СЕ ДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУ Б ЛИКАТА, ИМЕНО КА-
КО ДА СЕ РАЗБУДИ ОД ПОЛИ ТИЧ КАТА 
ЛЕТАРГИЈА ВО КОЈА ЗАПАДНА БУК-
ВАЛНО ОД ДЕНОТ НА ИНАУГУ РА ЦИ-
ЈАТА. (Тивката држава имаше нео че ку-
вано тивок претседател, дури и во нај-
критичните моменти од 2004 година; се-
тете се само на рефе рендумот и на Кон-
дово!) СЕГА, СЕ ЧИНИ УСТАВНАТА РЕ-
ФОРМА ПОЧНА НАД ВОР ОД УС ТА ВОТ, 
ИЛИ ПОТОЧНО НА СПРОТИ НЕГО ВОТО 
СЛОВО И ДУХОТ НА НЕГОВИТЕ ОД РЕД-
БИ. Откако ја осозна и ја прак тикуваше и 
извршната и законодавната власт, сега 
нашиот прет седател верува дека има 
што да каже и во судската. Тогаш, ве ро-
јатно ќе го зао кружи своето животно де-
ло и ќе остави белег на секоја од трите 

Со уставна историја како нашата не е ни чудно да ве фати страв при 
самото спомнување на нова уставна реформа. За разлика од другите 
нормални и демократски држави, овде Уставот по правило се менува 
под притисок или нужда, но никогаш заради вишок на демократија во 
стварноста. Ние не доживеавме да видиме целосна или барем при бли ж-
на реализација на највисоките уставни принципи и темелни вред нос ти, 
а од време на време ќе се појавеше некој силен аргумент (или аргу мент 
на сила), кој ќе наметнеше уставна реформа. Првата ја на пра вивме под 
притисок на надворешниот фактор (ЕУ и Грција), а втората беше во го-
лема мерка октроирана и наметната т.е. требаше да му стави точка на 
конфликтот од 2001 година. Сега, велат морало повторно да се пристапи 
кон измена на Уставот заради елиминирање на слабостите во по ста-
веноста на третата власт т.е. судството. Звучи бенигно, но дали е така?

власти!?
Кога јавноста останува нема пред 

еден преседан со кој се внесува нова 
политичка прагма наспроти уставните и 
законските одредби, тогаш можете да 
ставите облог дека е само прашање на 
време кога преседанот ќе стане (не) пи-
шано правило. Секој од нашите прет се да-
тели имаше сопствен пристап во мо де-
лирањето на парламентаризмот по своја 
мерка и негово практично ре-де фи ни ра-
ње во полу-претседателски сис тем. ГЛИ-
ГОРОВ ЗНАЕШЕ ДА ИМ ДРЖИ ЛЕКЦИИ 
НА СВОИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПУ ЛЕНИ И 
ОПОНЕНТИ ОД ПАР ЛА МЕН ТАРНАТА ГО-
ВОРНИЦА, НО И ЗАД СЦЕ НА - И СИ 
СОЗДАДЕ ОРЕОЛ НА ТАТКО НА НА-
ЦИЈАТА. Му одеше на ра ка фактот што 
неговите колеги од дру гите краеви на 
поранешна Југославија беа мили тан т ни, 
па така сите ние, а и оние од надвор, 
знаевме да му го про стиме недостатокот 
на демократски методи. Кој да мисли на 
демократија ко га е во прашање опс та-
нокот на државата во оние турбулентни 
времиња? 

НО, И НА ВТОРИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
МУ СЕ СЛУЧИЈА НЕКОИ ТУРБУЛЕНТНИ 

ВРЕМИЊА - АМА ДОМА! Тогаш, со сил на 
поддршка на т.н. меѓународна заед ница 
И ТОЈ ПРЕКУ НОЌ ОД ПРЕТ СЕ ДАТЕЛ СО 
НАРУШЕН ЛЕГИТИМИТЕТ СЕ ПРЕТВОРИ 
АКО НЕ ВО ТАТКО, ТО ГАШ БАРЕМ ВО 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СИ ТЕ ГРАЃАНИ. Со 
тек на времето ста нав ме имуни на изу-
мот самити на лидерите на поли тичките 
партии кај претсе да телот. Вонин сти ту-
ционален механизам на наводно усо-
гласување на ставовите на најважните 
по  литички сили, ама кој да бере гајле за 
тоа кога во земјата имав ме конфликт? Кој 
да мисли на кон сти туционализам и демо-
кратска процедура кога во прашање е 
мирот во земјата?

ТРЕТИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ГО ДОБИ 
МАН ДАТОТ ЗА КОЈ СОНУВАШЕ, НО НА-
БРГУ СФАТИ ДЕКА МНОГУ ПОЛЕСНО 
ЌЕ СЕ СПРАВИ СО СОМНЕВАЊАТА ЗА 
НЕРЕГУЛАРНОСТИТЕ ПРИ ИЗБОРНИОТ 
ПРОЦЕС (СОМНЕВАЊЕТО ЗА НЕДО С-
ТИГНАТ ИЗБОРЕН ЦЕНЗУС), ОТКОЛКУ 
СО СЕНКАТА НА НЕГОВИОТ ТРАГИЧНО 
ЗАГИНАТ ПРЕТХОДНИК. Еве, годиш ни-
ната од погибијата на претходникот из-
мина, а претседателот како само да го 
чекаше тоа за да ја симне 'црнината' за да 
излезе од тишината на својот Ка би нет. 
Но, наместо да почне да се занимава со 
прашањата поврзани со неговата ус тав-
на надлежност, почнува да се за ни мава 
со веронаука и со судство. АПА ТИЧНИ И 
ИЗДРЕСИРАНИ КАКВИ ШТО СМЕ, НЕ 
НИ ЗАБЕЛЕЖУВАМЕ ДЕКА УСТАВНАТА 
РЕФОРМА, ИЛИ ПОТОЧНО ДЕФОР МА-
ЦИЈА, Е ВЕЌЕ ПОЧНАТА - ВО ПРАКТИКА 
И ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЕЛАТА ЈАВНОСТ. 
Најнапред никој не реа ги ра ше на со-
општението дека премиерот и прет се-
дателот се договориле братски да го 
споделат товарот на реформите. Изгле-
даше дека претседателот се пону дил да й  
помогне на Владата, онака од добра 
желба, што требаше да создаде бе нигна 
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слика за трансферот на над леж ности. Со 
други зборови, во интер пре тацијата на 
водечките институции на егзекутивата 
изгледа дека ПОДЕЛБАТА НА ВЛАСТА 
НЕ Е НИШТО ДРУГО ТУКУ БРАТСКА И 
ДОМАЌИНСКА ПОДЕЛБА НА ЗАДОЛ-
ЖЕНИЈАТА ВО ДОМАШНАТА ПОЛИ-
ТИКА.  

Многумина почнаа да се однесуваат 
како Уставот веќе да е изменет, со 
додатоци од француската уставна кујна, 
па со сериозни ликови климаат со гла-
вите на секоја 'мудрост' која ќе излезе од 
устата на Државникот. ИМА ЛИ ПО ДО-
БАР ПРИМЕР ЗА ЦЕЛОСНА ДЕ ГРА ДА-
ЦИЈА НА ПРИНЦИПОТ НА ВЛА ДЕЕ-
ЊЕТО НА ПРАВОТО ОД ТОА ДА ГО 
ВИДИТЕ ПРАВНИЧКИОТ "КРЕМ" УСЕД-
НАТ КАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, КОЈ НЕЖНО 
ГИ ПОТКАРУВА И ИМ КАЖУВА КОЈ ОД 
СЕГА НАТАМУ ЌЕ СЕ ГРИЖИ ЗА НИВ? А 
што да се каже за конституционализам 
во кој на двете најмлади доцентки им е 
доверено, под менторство, да скројат Ус-
тав по мерка на претседателот?

Изгледа илузиите на Државникот од 
времето на неговата претседателска из-
борна кампања спласнаа. Сфати дека ЗА 
ДРЖАВНИК МОЖАТ (ДО НЕКАДЕ) ДА 
ГО ЕСАПАТ САМО ДОМА - ЗА ТОА НА 
МЕЃУНАРОДНА СЦЕНА НЕМА КАПА-
ЦИТЕТ, а таму е потешко и да се бле фи ра. 
А дома? Дома можете и без уставни пре-

рогативи да бидете Државник и ар битер, 
и кога станува збор за веронаука и за 
правосудство. Сепак, 'ПОДЕМО КРАТ СКИ' 
И ПО-КУЛ Е АКО ВИ ГО СКРО ЈАТ УС-
ТАВОТ ПО МЕРКА. Можеби дури и ќе се 
внесе одредба според која тој никогаш 
не бил лидер на највлијателната поли-
тичка партија во изминатиот пет нае сетго-
дишен период? Па, така ќе се про гласи за 
чист за вјек и вјеков од вал каната пар-
тиска политика, која ја дове де земјата на 
ова дереџе. 

Очигледно, уставните реформи во Ма-
кедонија ја имаат моќта на транс фор ма-
ција на стварноста и на фактите спо ред 
формулата Абракадабра. Имаат моќ да 
ве уверат дека МАКЕДОНИЈА НЕ МО-
ЖЕЛА ДА БИДЕ НИКАКО ПРО СПЕ РИ-
ТЕТНА И МИРНА ДРЖАВА ДО КОЛКУ 
УСТАВНИОТ СИСТЕМ НЕ СЕ ИЗ МЕНЕЛ 
ПО ПАТ НА НАСИЛСТВО. Има ат и моќ да 
ве уверат дека СО РЕДЕФИНИ РАЊЕТО 
НА УСТАВНИТЕ ПОЗИЦИИ НОСИТЕЛИТЕ 
НА ВЛАСТА СЕ АМНЕ С ТИ РААТ ОД ОД-
ГОВОРНОСТА ЗА ГРЕШ КИТЕ ОД СВОЈОТ 
ПРЕТХОДЕН ЖИВОТ. Нешто како реин-
карнација, втор живот! И така, по само 
неколку месеци (нешто ми кажува дека и 
ова ќе биде исфор си рана уставна ре-
форма, без многу-многу јавно деба-
тирање и губење вре ме зашто нашиот 
претседател го држи жарот да го осло-
боди судството од ко рупција), ќе имаме 

сосема нов прет седател, неза висен, не-
партиски, чист како солза... Без бремето 
од минатото ќе може да се за фати со 
нови октоподи, а притоа богами ќе може 
и да пушти пи пала како Ле ви јатан во 
сите сфери на политичкиот жи вот. Така, 
пак, ПРЕД ДА ИСКУСИМЕ МАКАР МАЛ-
КУ ОД ПО СА КУВАНИОТ ПАРЛА МЕНТА-
РИ ЗАМ ЌЕ СЕ НАЈДЕМЕ ВО ПРЕЗИ ДЕН-
ЦИ ЈА ЛИ ЗАМ.

Да не бев убедена дека прашањето не 
е веќе во кујната на уставотворците, не-
маше ниту да го спомнам од страв дека 
ќе им дадам идеја за уште едно огра-
ничување на демократијата. Но, от како 
веќе се шушка дека и рефе рен думот, 
како средство за непосредно ос тва ру-
вање на власта од страна на гра ѓаните, 
ќе отиде курбан во претстојната ре фор-
ма, слободна сум и да го спомнам. Па, 
така, изгледа оној седмоно ем ври скиот 
наскоро ќе биде запишан само како еден 
куриозитет на нашата со вре мена по ли-
тичка историја. Тоа беше сè, народе! Не-
ма 'више'. Баста! 

Како тргнало, уште малку НЕМА НИ ТУ 
ДА БИДЕ ВАЖНО КОЈ СЕДИ ВО СО БРА-
НИЕТО, БИДЕЈЌИ ШТО ЌЕ ВИ Е ПРЕТ СТАВ-
НИЧКО ТЕЛО НА ГРАЃАНИТЕ АКО ИМАТЕ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, КОЈ ЈА ОБЕДИНУВА ВО 
СВОЈАТА ЛИЧНОСТ МУДРОСТА И ВЕШ-
ТИНАТА НА ТРИТЕ ВЛАСТИ? Се плашам 
дека ни поли тич ката опозиција нема 
здушно да го брани парламентаризмот: 
со онолкав број 'ум рени' (или дури и 
повампирени) да сед нат во прет се да тел-
ската ложа, осо бено сега кога ќе биде 
зајакната со нови ин геренции, може да 
се очекува дека ќе протестираат, ама мла-
ко и неубедливо.

За жал, за петнаесет години многу-
мина се подготвени доброволно да се 
откажат од демократијата (која вис тин-
ски не ја ни искусиле) и веруваат дека НА 
ОВАА ЗЕМЈА Й  ТРЕБА ЦВРСТА РА КА, 
РЕД И ПОРЕДОК. Секако, немаат одго-
вор на прашањето како да се најде таков 
човек "од мајка роден" - и кој ќе го кон-
тролира во спроведувањето на ре дот и 
поредокот. Уште полошо, оние на власт 
веќе почнуваат да й веруваат на соп-
ствената лага за тоа дека токму тие се 
"избраните". 

Отсекогаш ме мачело сомневањето 
дека не е точно дека сме ние поинакви 
од другите на поранешните југосло вен-
ски простори. Ние само сме спан ковци, 
доцниме во сè, дури и во почну вање 
конфликт или во воведување Туѓманизам 
или Милошевиќевизам... Овде пост-ју го-
словенската историја се повторува како 
фарса, што по однос на конфликтот, што 
по прашањето на нашиот каудиљо. Не, 
тој нема да води војни за да се одржува 
на власт! НЕМОЈТЕ НИТУ ДА ОЧЕКУВАТЕ 
ДА ЈА ГАРАНТИРА УНИТАРНОСТА И ЦЕ-
ЛО КУПНОСТА НА ДРЖАВАТА. НА НЕ-
КОИ МАЛИ ДРЖАВНИЦИ ИМ Е ДО ВОЛ-
НО И ДА БИДАТ ДРЖАВНИЦИ НА БИЛО 
ШТО. НЕ Е ВАЖНО ШТО БРОДОТ ТОНЕ, 
ВАЖНО Е ДА СЕ БИДЕ КОРМИЛАР - СÈ 
ДО КРАЈОТ... 


