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ЗА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ 

I мав многу те-
ми на ум, ама си 
ре ков да сме-
нам мал     ку, па 
овој пат намес-
то за чисто по-

ли тич ки проблеми, ре шив да 
пи шувам за една тема повр-
зана со културата. Имено, како 
сти мул за да го напишам овој 
текст ми беше неодам неш  ни от 
концерт на фамозната Це  ца. 
Таа не само што го на пол ни 
Градскиот стадион во Скоп   је, 
туку се чини да имаше ста-
дионот и капацитет од 100.000 
гледачи, што би ре кол на ро-
дот, "глатко" ќе го наполнеше. 
И оттука поаѓа приказната ко-
ја се разви во коментар за на-
шиот однос и почитта која ја 
имаме (по доб ро речено - што 
ја не ма ме), кон сопствените 
културни вред   ности. Еднос-
тавно, не сфатлив е односот не 
само на надлежните инсти ту-
ции, туку и на многу поединци, 
кои на разни начини ја девал-
ви раат нашата култура, пра-
веј ќи да мислиме дека не чија 
друга музика е подобра од на-
шата, дека некои други ак те-
ри се подобри од нашите, де-
ка некои други сликари или пи-
сатели се подобри од на шите и 
сè така во недоглед. Ова вооп-
што не значи дека вистинските 
уметници не тре ба да бидат 
доб  редојдени во нашава зем-
ја. Еве, каде и да е, во Охрид 
ќе го имаме Ка рерас, еден од 
најпознатите светски тенори, 
кој секако ќе го обележи ова 
културно ле то кај нас. На скоп-
скиот Џез фестивал доаѓале и 
сигурно уште ќе доаѓаат мно-
гу поз нати светски имиња од 
му зич  ката бранша. На Струш-
ки те вечери на поезијата се-
ко гаш се собирал кремот на 
светската поезија, итн. Значи, 
не е спорно дека вратите за 
врвни уметници, кои доаѓаат 
од други земји, се отворени и 
дека за нив границите не тре-
ба да бидат пречка за да ја спо-
делуваат уметноста со оста-
натиот свет. Проблемот е во 
тоа што ние дозволуваме на-
шиот народ да се храни со кич, 

шунд и со евтина умет ност, ако 
воопшто може да се нарече 
уметност она што некој упор-
но ни го пласира во земјава. 
Секако, во такви случаи за тој 
некој воопшто не е важно да-
ли со пропа ги рањето на тој 
неквалитет се уриваат домаш-
ните култур ни вредности, важ-
но е само едно - од сè тоа доб-
ро да се заработи. 

Се сеќавам кога во 90-ти те 
години се правеа пионер ски-
те обиди неколку пејачки ими-
ња и групи да й се на мет нат 
на слушателската публи ка, пе-
еј ќи текстови на маке донски 
јазик. Но, исто така, се се ќа-
вам и на многумина кои ве-
леа дека нашиот јазик не бил 
певлив како некои со седски и 
дека публиката теш ко ги при-
фаќала песните со маке дон-
ски текстови. И би дејќи бев 
еден од оние кои во тоа вре-
ме беше директно инвол ви-
ран (и како пејач и како во-
дител) во светот на шоу-биз-
нисот, не можам а да не ка-
жам дека токму тие не кои кои 
беа против тоа да се слуша 
македонска песна на радио 
или на ТВ-станиците, денес се 
демек креаторите на маке дон-
ската естрада. Како и да е, 
македонската музика (осо бе-
но забавната) почна во зна чи-
телна мера да се слуша од 
младите генерации, но и од 
постарите, исто така. Поч наа 
да се раѓаат и првите ес трад-
ни ѕвезди, меѓу кои има ше и 
такви кои почнаа да пра ват 
значајни кариери и над вор од 
земјава, со што маке донската 
музика ја премина и ад ми нис-
тративната грани ца на др жа-
вата, потврдувајќи дека сепак 
македонскиот ја зик е извон-
редно певлив, а ма кедонската 
музика ориги нал на и пре поз-
натлива. Но, што од сè тоа? 
Повторно на концертите на 
на шите ѕвез ди се собираат ед-
вај стотина луѓе (освен за То-
ше), ама за тоа кога ќе се по-
јави некоја ѕвезда од кали-
барот на Цеца, тогаш луѓето 
се тепаат да дој дат до билет. И 
додека на ши те виртуози, како 

маестро Трп чевски, маестро 
Тра јанов и "х" други со ова-
ции се пре чекувани ширум Ев-
ропа и све тот, ние овде ширум 
им ги от вораме вратите на ни-
за шун д-пејачи и квази музи-
чари од со седството. Не ретко 
или ако сакате во најголемиот 
број случаи, нашите уметници 
пр во станувале познати и приз   -
нати во други држави, за по 
некое време и ние да сфа ти-
ме дека тоа се наши умет ни-
ци. Во овој контекст, не треба 
да заборавиме каков ни е од-
носот и кон нашите кул тур но-
историски споменици, ар хео-
лошки локалитети, кон кул -
турните центри (кои и не знам 
ниту дали ги имаме ве ќе) итн. 
Додека светот прави пари и 
привлекува милиони туристи 
да уживаат во исто ријата за-
кована во архео лош ките про-
наоѓалишта, во старите гра-
дови со прек рас ни градби и 
фасади, во замо ците, пира ми-
дите, музеите..., ние доз во лу-
ваме старите ма кедонски ку-
ќи да се уриваат и на нивно 
место да ник ну ва ат модерни 
згради со "дре ча ви" фасади, 
дозволуваме ди вокопачи да 
го крадат и да го рас про да-
ваат богатството скриено во 
пазувите на на шите архео-
лошки наоѓа лиш та, дозволу-
ваме нашите црк ви и ма нас-
тири да пропаѓаат пред забот 
на времето (се ко ја чест за од-
редени исклу чо ци). Еднос тав-
но, дозволу ва ме полека но 
сигурно да ги губиме сопс-
твените кул тур ни вредности, 
затоа што не маме изградено 
чувство кон нив, чувство де-
ка треба да се негуваат и заш-
титуваат за да им служат на 
стотици идни ге нерации и да 
му покажат на светот што по-
седува оваа ма ла Маке до ни ја.

Дека медиумите се тие кои 
можеби и најмногу можат да 
влијаат на изградувањето на 
односот кон културата, пот вр-
дува и фактот што токму тие 
наместо да ги под др жу ваат 
вистинските уметници и да го 
заштитуваат културното бо гат-
ство на Македонија, со свои-

те постапки само ги от фрлаат 
на маргините на опш теството. 
Се сеќавате ли, на пример, ко га 
последен пат на насловните 
страници на не кој дневен вес-
ник или на на јавната шпица 
на некои од вестите на ТВ-
куќите во зем јава, сте слуш-
нале за тоа ка ко нашите умет-
ници освоју ваат награди или 
како се ис качуваат на нај ви со-
ките пие дестали на низа кул-
турни ма нифестации секаде 
во све тот?! Ако некоја прет-
става на некои од домашните 
театри освои висока награда 
некаде во странство, за неа 
сигурно во странските медиу-
ми ќе се посвети повеќе прос-
тор, от колку во нашите. Ако 
некој наш сликар или скулп-
тор, по ет или писател, биде 
наг ра ден на некоја врвна ме-
ѓуна родна манифестација, на-
ши те медиуми може едвај два-
три реда да напишат и тоа 
најчесто на страниците пред-
видени за текстови кои не-
маат допирна точка со кул-
турата. Ама затоа на нас лов-
ните страници, односно на на-
јавните шпици ќе видите како 
"некој му влегол со трак тор на 
соседот во дворот и се удрил 
во дрво", или "како некој на 
илјадници кило мет ри од Ма-
кедонија, со вело си пед се уд-
рил во воз, кој слу чајно ми ну-
вал покрај него" итн. Значи, сè 
живо ќе се из начитате, од-
носно изнагле да те, само за кул-
турата и за ус песите на нашите 
уметници, ама баш ништо. Тоа 
уште ед наш пока жува каков 
ни е од носот на нас самите кон 
она што Ма кедонија го нуди 
како вис тински вредности. И 
си гурен сум дека има уште 
мно гу ра боти кои треба да се 
спом нат во овој контекст, но 
клуч ното прашање не е дали 
не кој како мене ќе пишува или 
ќе зборува за ова, туку што ќе 
направиме ние како држава за 
да го заштитиме нашето кул-
турно богатство, нашите кул-
турни дејци, од нос но умет ни-
ци, нашиот фол клор и му зика, 
односно на шите кул турни 
вред    ности?
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