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Станислав ПЕТКОВСКИ

КОГА НАРОДОТ МОЖЕ ДА 
БИДЕ ОВЦА?

а жал, морам да се 
вратам на еден нас     -
лов кој пред не  пол-
ни две години го на-
менив за една кни-
га која ги раз ра бо-

туваше погрд ните збо ро ви. 
Имено, пот тикот за таа кни-
га го нај дов во односот на 
све тот кон нас и кон пои мот 
Бал канци, особено из ми на-
тите петнаесет години (од 
1990-2005). Случувањата на 
овој простор само ја про дол-
жуваа аго нијата на наро дите 
кои тука се нао ѓаа, се вкрс-
туваа разни интереси и оп-
ции, а народот (читај Бал кан-
ци те) го влечеа "најде бе лиот 
стап".

Коментарот беше за нас ло-
вот на книгата "Кога мечката е 
свиња?". Нас   ловот на книгата 
го изведов токму од фактот 
дека секој не мо ќен ловец кој 
сака да лови, и тоа мечка, на 
крај ќе види дека меч ка та из-
легува како "победник". Кога 
мечката ќе излезе како по-
бедник, не му останува ништо 
друго туку да ја нарече СВИ-
ЊА. Но, сега е пра шањето, да-
ли и со свињата има слич но 
искуство?

Употребата на ваквиот збор 
(по грден) ја доведува во пре-
ден план неспособноста на 
изговарачот кој лови мечка, 
а во втор план, не ма њето 
увид во сопствената неспо-
собност за ловење. Така, по-
грд ни от збор станува важен 
сегмент од СОПСТВЕНИОТ 
НЕУСПЕХ, станува оправ дува-
ње, канализирање на бе  сот и 
илустрација на неспо соб нос-
та. Се разбира дека погрдниот 
збор се употребува и на по-
инаков на чин и тоа како фол-
клор, стил, или во недостаток 
на зборови, честа метафора 
за објаснување на поја вите. 
Така, анализата на погрдните 
зборови може да ни укаже за 
лич носта на изговарачот.

Се чини дека најраширен 
збор во однос на објас нува-
њето на по јавите кои се слу-
чуваат кај нас овие 15-16 го-
дини е зборот ОВЦА, или мно -
жина ОВЦИ, како при пад ност 
на "колективитет". 

Секој знае дека овците мно-
гу страно се користат (екс пло а-
ти ра ат), бидејќи се крајно еко -
номични и издржливи. 

ПРЕДНОСТИ: Даваат мле-
ко, вол на, јадат еднообразно, 
ја дат она што е дадено од при-
родата, из држ ливи се и се ко-
гаш одат позади пред вод ни-
кот, доколку имаат ѕво но око-
лу вратот дури и во про паст, 
мирни се, не гризат, не се ри-
таат... и по потреба БЛЕ АТ 
(бееее...беее), дури и кога ги 
јаде ВОЛКОТ.

НЕДОСТАТОЦИ: Инте ли-
ген ци ја има    ат, но не ја упо тре-
бу ваат. Не по ка жуваат ло јал-
ност кон овчарот. Не пока жу-
ваат меѓу себна загри же ност и 
по ма га ње. 

Често сме сведоци себе да 
се на рекуваме ОВЦИ, другиот 
до нас или, пак, кога нема да 
по кажеме личен интегритет 
да се прекориме: "Е, баш сум 
ОВЦА!"

Ваквата кондензирана ме-
та фо ра, во последно време, 
нај  честа е кога се опишува на-
родот во на ша та држава и 
тоа кога еден дел од истиот 
народ критички се освр ну ва 
на другиот дел од народот. 
За што се работи? 

Доколку луѓето во Маке до-
нија, и покрај понудените не-
поволни  ре  шенија за живот, 
и покрај драс тичното опа ѓа-
ње на стандардот ги слушаат 
своите предводници и нив-
ното ЅВОНО и веруваат не-
кри   тички во него, останатите 
кои слу шаат некое друго ЅВО -
НО (со друг тон) ги обви ну-
ваат првите дека се овци. Пр-
вите ги обвинуваат вто ри те 
дека, исто така, се овци. Така, 

иако се работи за ВЕ РУ ВАЊЕ, 
тие, двете групи (а мо же да 
има и по веќе групи), се об ви-
нуваат меѓу се бе и се на ре-
куваат така, за на крај, и ед-
ните и другите, да утврдат де-
ка само слушале тонови и ос-
танале без волна.

Но, доколку цело време си-
те ме ѓусебно се нарекуваме 
ов ци, на крај едни со други 
ќе се убедиме дека сме ОВ-
ЦИ (метафорично). Та ка, меѓу-
себните обвинувања би про -
должиле во недоглед доколку 
не се појави ВОЛКОТ, или не 
дојде некој друг кој ќе нè убе-
ди дека е "овчарот".

БИСЕРИ КОИ ОДАТ ВО ПРИ-
ЛОГ:

- Тука се вбројуваат голем 
број ветувања од водачите, 
кои не се ос твариле.

- Начин на кој ги при фа-
ќаме ту ѓите инструкции или 
интер венции (од типот:" Да-
ли од дома јаже да донесеме 
или...).

- Односот на сопствената 
црква кон актуелноста која 
нè оп кру жу ва. Токму во овој 
период се за го ва ра " кон так-
тот со душата" , или бес по-
лезни анализи што треба и 
што би било најдобро, от-
колку таа да е иницијатор за 
поголемо хомоге низирање, 
поврзување, наталитет, почи-
тување на особености, на ви-
ки и ритуали на нејзините 
верници во вакви услови.

- Односот на медиумите 
кон др жавјанствата и гра ни-
ците. Име но, што ќе се случи 
кога ние би сакале во Маке-
донија да се населат 450.000 
наши браќа Белоруси. Каква 
ќе е тогаш демографската кар-
та на Ма кедонија? 

Би можел да наредам уш-
те сто тина БИСЕРИ на кои ние 
НЕ РЕА ГИРАМЕ, веруваме во 
ЅВОНОТО и најпосле СЕ ПРЕ-
ПУШТАМЕ.

И, доколку се случува тоа 

пер манентно, со години, пра-
шањето логично се на мет ну-
ва, кога на ро дот може да би-
де ОВЦА? (мета фо рично ка-
ко погрден збор).

Заклучокот следува:
Кога: НЕКРИТИЧНО ВЕРУ-

ВА , А НЕ ПРЕЗЕМА НИШТО!
Кога: МИСЛИ ДЕКА СЕ КО-

ГАШ ТОЈ ДРУГИОТ ДО НЕГО 
ТРЕБА ДА ПО КРЕНЕ НЕШТО!

Кога: САМ СЕБЕСИ СЕ ВРЕД-
НУВА ДЕКА НЕ МОЖЕ, НЕ ЗНАЕ, 
ИЛИ ДЕ КА НЕМА ЕДИН СТВО!

Кога: СЕ ПРЕПУШТА НА ШАР   -
ПЛА НИНЕЦОТ!

Кога: ВЕРУВА ДЕКА ПРАВ-
ДАТА Е ВСЕЛЕНСКА ПОЈАВА!

Кога: НЕ Е ПОВРЗАН МЕЃУ 
СЕБЕ! (РАЗЕДИНЕТ) 

Кога: МИСЛИ ДЕКА АКО 
ГО БРА НИ СВОЕТО Е АГРЕ СИ-
ВЕН!

Кога: ВЕРУВА ДЕКА САМО 
ОВ ЧА РОТ МОЖЕ ДА ГО ВОДИ! 

Кога: ЗА ТОА СЕ ВИНОВНИ 
ОС МАНЛИИТЕ, КОИ НИ ИЗ-
ВРШИЛЕ УВОЗ НА ПОГО ВОР-
КАТА: "НАВЕД НАТА ГЛАВА САБ -
ЈА НЕ СЕЧЕ!"

За среќа, актуелно, пос-
лед ните десетлетија, кај нас 
има ме гене ра ции кои реа ги-
раат, критички се ос врнуваат 
на ѕвонењето на разни голе-
ми "ѕвона", користат туѓи ис-
кус тва и не се препуштаат... 
на суд бината. Но, сепак е ко-
рис но да се потсетиме на на-
шата "традиција" од мина то-
то. То гаш разни по ро бу вачи 
нè на рекувале и нè трети ра-
ле ка ко ОВЦИ и било пот-
ребно многу време (векови) 
за да се осло бо ди ме од нив, 
или да нè ослободат други 
вла детели. 

Токму по ради тоа, пот реб-
но е да нап равиме соп ствен 
река питу лар до ка де сме во 
својата "еволуција" од ве ков-
но ПО РОБЕН НАРОД до ДР-
ЖАВА, за да не поминат ве-
кови, или "не дај Боже" да нè 
ослободи некој трет.


