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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА
К А П И Т У Л А Ц И Ј А  Н А  Р А З У М О ТК А П И Т У Л А Ц И Ј А  Н А  Р А З У М О Т

Во својата основа суш ти-
ната на животот претставува 
универзална креација на еден 
есенцијален поим, кој во ци-
вилизираниот свет се наре-
кува со едно и единствено 
име - РАЗУМ.

Разумот е врховна, бри ли-
јантна и рајска творба на се-
вишната и семоќната божес-
твена сила. Разумот е ос нов-
на кардинална супстанца на 
човековата свест. Тој е вдах-
нат во човекот со најдобра 
цел, за да му служи при спра-
вувањето со проблемите и 
ди лемите кои ги раѓа живо-
тот. Тој постои во нас, за да 
можеме со негова помош дол-
готрајно и достоинствено да 
ги зачуваме и да ги заш ти ти-
ме универзалните и светите 
вредности на мирот, слобо-
дата, пријателството и хума-
носта!

Еволуцијата на разумот не-
ма свој сопствен почеток ни-
ту, пак, свој сопствен крај. 
Таа пулсира и персистира со 
некршлив интензитет во мис-
териозниот дијапазон на уни-
верзумот. И таа го прави тоа 
на еден потаен и префинет 
начин, кој й е близок и поз-
нат само неа. Инаку, еволу-
цијата на разумот и, пред сè, 
на РАЗУМОТ се оформени и 
пројавени преку трите прин-
ци пиелни и позитивни чо веч-
ки црти: размислувањето, ра-
судувањето и дејствувањето. 
Низ тие класични и прог ре-
сивни црти на современиот 
човечки портрет се осмис лу-
ва и се креира иднината и 
судбината на човечкиот род 
воопшто! И всушност, нај уба-
вите и најтрајните дела и дос-
тигнувања на древното и на 
сегашното човештво се пос-
тигнати благодарение токму 
на таа бесценета и есен ци-
јална божествена придо бив-
ка, наречена РАЗУМ.

Навидум, поимот РАЗУМ е 
едно "обично" зборче, кое се 
состои од само пет букви на 
нашето кирилско писмо. Но, 

од практична и од функ цио-
нална гледна точка, поимот 
РАЗУМ во себе содржи една 
необична тежина, која спо-
ред јазикот на современата 
филозофија е изразена како 
"фундаментална есенција на 
човечкиот живот".

Таа фундаментална есен-
ција на нашиот живот про-
излегува уште од времето на 
зачнувањето на првото ан-
тро  поидно суштество на на-
шата долговечна планета.

...Од создавањето на пр-
вобитниот човек, преку неан-
дрталецот и кромањонецот, 
па сè до денешниот така на-
речен, според антропо лош-
ката номенклатура "хомо са-
пиенс" (мудар, разумен чо-
век). И покрај тоа што и пр-
вобитните луѓе (од кои по-
текнуваат воедно и сите ос-
танати антропоидни родови), 
поседувале огромен и до ка-
жан процент на вистинска 
мудрост (разум), сепак не ја 
добиле можноста да бидат 
класифицирани под името 
"сапиенси" т.е. мудро и ра зум-
но. Таквата ендемична шанса 
му припаднала единствено на 
денешниот "модерен" (сов ре-
мен) човек. Демек, на муд ри-
от... разумниот... совршениот 
човек, или на латински рече-
но: "homo sapiens modernus 
perfectus".

...Да, да, токму така како 
што е посочено на латински  
- "мудар, современ и со вр-
шен човек". Ете, тоа е ку рен т-
ната етикета, преку која на 
свој сопствен начин (без срам 
и перде) си се дефинирал де-
нешниот т.н. "мудар човек" т.е. 
homo sapiens!? Тој проценил 
дека во севкупната исто рис-
ка библија на планетарното 
животинско царство нема и 
не може (или не смее) да има 
поумно, помодерно и посовр-
шено човечко суштество од 
него - самопрогласениот и 
горделив т.н. homo sapiens! И 
што е уште потенденциозно, 
тој горделив и мал амби цио-

зен (полн со лоши идеи и за-
мисли) "хомо сапиенс", за 
ниш то на светот не го от ста-
пува тој свој "свет", епитет... 
таа своја "драгоцена" дефа ма-
циска етикета!?

Всушност, денешниот т.н. 
homo sapiens, во својата хро-
нолошка архива поседува 
еден бескрајно широк и сè 
уште недешифриран, но "бо-
гат" спектар на малициозни 
и пернициозни квалитети, ат-
рибути, инвенции и интен ции, 
кои секојдневно се презен-
тираат и се реализираат во 
најразлични но, за жал, мак-
симално негативни нијанси 
ширум паралелите и мериди-
јаните на светот.

Сегашниот горделив "са-
пиенс" континуирано и без 
престанок работи во полза и 
апсолутно во полза на својот 
личен и егзистенцијален его-
ис тички интерес!

Нему му се туѓи и не поз-
нати сите оние квалитетни 
својства на поимот разум!? 
За него како да не важи сè 
она што е валидно за сите 
останати живи суштества на 
планетата! ...Горделивиот "са-
пиенс" ги заборави своите 
коректни и вистински об врс-
ки во општеството. Тој ги 
изос тави своите перспек тив-
ни идеали и културни ат ри-
бути. Ги турна настрана од ре-
пертоарот сите чесни и доб-
ронамерни сценарија на дос-
тоинствениот живот. А, пак, 
од самата сцена на животот 
направи мрачна и пеколна 
пештера, во чија внатреш-
ност и до ден денес се про-
дава, на 'рѓосан кантар, чо-
 веч кото достоинство!

И што е најстрашно, во це-
лата таа конфузија, избезу ме-
ниот и горделивиот "сапи-
енс" заборави дека самиот тој 
си даде себеси едно незас лу-
жено и недостижно име т.е. 
епитетот sapiens, кој во пре-
вод од латински јазик прет-
ставува симбол на муд роста 
и на разумот.

Наместо во тој свој и она-
ка краткотраен живот да им 
се посвети на убавите и на 
ми    рољубивите традиции, де-
нешниот т.н. "сапиенс" упор-
но го троши своето (драго-
цено) време на максимално 
негативни и контрапродук-
тивни идеологии и потфати, 
кои во својата примарна рам-
ка содржат целосно гнили и 
бесмислени постулати.

Во денешно време, горде-
ливиот "сапиенс" се наоѓа во 
кулминативниот стадиум од 
своето деструктивно, деви-
јантно и дивјашко поведение 
на тлото од оваа напатена и 
веќе доволно разградена и 
разграбена планета Земја!!!

Овој опасен и налудничав 
"сапиенс" во својата мрачна 
душа (ако воопшто и ја има) 
поседува една латентна индо-
ленција, со чија помош бес-
рамно ги остварува своите 
ла  тентни и конспирациски 
за мисли!

За него злосторствата и 
ѕверствата претставуваат не-
оп ходна и насушна храна 
(дневна витална доза), која го 
задоволува и заситува него-
виот демонски апетит и глад 
за неправди и страдања.

Небаре светот, животот и 
човекот произлегле од ма гис-
кото стапче на ѓаволот, а не 
од Господ?! Но, кој да ни го 
даде релевантниот одговор?

Севкупното глобално чо-
вештво во моментов прет-
ставува директно олицетво-
рение на тој горделив и ми-
нијатурен homo sapiens.

Внимавајте!!!... Минијатура 
која од гигантот планета Зем-
ја направи пекол, пустош и 
пепел!!!

Минијатура, која длабоко 
и неповратно, се заглавила и 
се изгубила во својата ѓавол-
ска и конфузна идеолошка 
авантура!? Во своето прими-
тивно, еклатантно и пато лош-
ко безумие... во својата страст 
и жед за хипокризија, хи пер-
фагија и клептократија!!!



ГЛАС НА ЈАВНОСТА

ПИСМА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Минијатура која е по го ле-
ма и позабележителна дури 
и од најкрупниот животински 
ѕвер во дивината!!!

Минијатура која од сите 
нај значајни и најсјајни вред-
ности и убавини на овој не-
заменлив и Божји свет, нап-
рави уште една, веќе изгу бе-
на и невидлива (микро) мини-
јатура!!!

Минијатура која изврши 
подло предавство кон Бога и 
полно подаништво кон ѓа во-
лот!!!

Од сè ова, кристално јасно 
се гледа дека светот се наоѓа 
во една драматична и ка тас-
трофална ситуација, која уш-
те од пооддамна е излезена 
од контрола.

Бродот наречен "Планета 
Земја - Свет" пропаѓа и по-
тонува во својата сопствена 

вода, а неговиот инди фе рен-
тен, заспиен и неспособен 
кормилар и натаму про дол-
жува да си се радува и нас-
ладува на својот личен и тол-
ку "милозвучен" епитет - SA-
PIENS (РАЗУМЕН)!?

Но, за голема жал на сите 
нас, во ова чудно и погрешно 
време во кое сме родени и 
израснати, по сè изгледа, де ка 
контрадикцијата de facto прет  -
ставува главна еманација и 
основна апотеоза на епи те-
тот sapiens!?

Спротивните и ретро град-
ните медиокритети бескру пу-
лозно и дрско го окупираа 
пие  десталот и престолот на 
консензуалните и прогре сив-
ните квалитети.

...Справедливоста, паци физ -
мот и хуманизмот беа жес то-
ко минирани и детонирани 

(т.е. детронирани), за да би-
дат заменети со тиранијата и 
со мегаломанијата!!!

Железната завеса на ѓа во-
лот мистериозно и потајно 
натежнува над нашите (и она-
ка празни) глави, а пресијата 
на времето ни ги исцедува и 
последните капки надеж од 
нашите скршени души.

Аналогно на горена ве де-
ната обемна, морбидна и не-
исцрпна патологија на таа гло-
бална и сестрана мини ја тура 
наречена "homo sapiens", ние 

Ташко Ташев,
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прагматички и дидактички 
можеме да се согласиме са-
мо во една сеопшта, истак на-
та и видлива реалност, а тоа 
е дека сериозно и вни ма тел-
но погледнато меѓу "СА ПИЕН-
СОТ" и РАЗУМОТ, нема да ди-
јагностицираме ништо дру-
го, освен една неминовна и 
смртоносна КАПИТУЛАЦИЈА 
НА РАЗУМОТ!!!

ДОБИТНИЦИ НА ОСМИОТ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ" СЕ ГОСПОДИНОТ ВАНЧО ХАЏИ-СТОЈАНОВ И ГОСПОДИНОТ 
ТОМЕ ПОСТОЛОВ ОД РАДОВИШ, КОИ ВО НАШИОТ НЕДЕЛНИК ДОСЕГА ОБЈАВИЈА ПОВЕЌЕ ИНТЕРЕСНИ РЕПОРТАЖИ.

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА!
МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, 
ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ ЕДНАШ 

МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ. 
ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА!
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