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Љубиша Георгиевски е роден на 30.5.1937 година во Битола. 
Дипломирал на Академијата за театар, филм, радио и телевизија, 
група Театар и радио режија, во Белград, 1974 година.

Љубиша Георгиевски е театарски и филмски режисер, драмски 
писател и есеист, теоретичар на театарот, професор по театарска 
режија и актерска игра на Факултетот за драмски уметности во 
Скопје. Воедно тој е општествен работник, журналист и полиглот.

Како театарски режисер има поставено повеќе од 160 по ста-
новки во Република Македонија, СР Југославија, Хрватска, Босна 
и Херцеговина, Словенија, Бугарија, Романија, Полска..., како и 
четири постановки во Соединетите Американски Држави, каде на 
универзитетите во Јужна Калифорнија и Тексас предавал Теорија 
на театарот и актерска игра. Неговите претстави се играат на по-
веќе од десет јазици и гостувале ширум Европа, на пример, Мос к-
ва, "Burg teater" - Виена.

Добитник е на повеќе од дваесеттина награди во рамките на 
поранешна Југославија, како и наградата од критиката за прет-
ставата "Искушение" од Вацвал Хавел во "Theater Center", како 
нај добра претстава на театарската сезона.

Неговите пиеси "Црна" и "Јованка Орлеанка" се играни со успех, 
а некои од нив сè уште се на репертоарот.

Досега има објавено десеттина книги. Како филмски режисер 
режирал четири филма, а како журналист напишал повеќе од две-
сте авторски колумни. 

Во 1994 година беше претседателски кандидат на ВМРО-ДП МНЕ, а 
сега е член на Извршниот комитет на оваа партија.

Од 2000 до 2004 година беше ополномоштен амбасадор на Ре-
публика Македонија во Република Бугарија.

Говори англиски, француски, италијански, руски, бугарски, а се 
служи и со словенечки, полски и романски јазик. 
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КОСОВО

Разврската од овој дипломатски спор, кој набрзо ќе 
се стави на зелена маса, може далекусежно не само да 
ја определи судбината на Балканот, туку и да ги пре-
дефинира методите и начините на самото дипломатско 
пре говарање како такво. Меѓу она класичното на Кла-
узе виц (војната е само политика со други средства) и 
она постструктуралистичкото на Фуко (политиката е 
само војна со други средства), Контакт-групата на чело 
со искусниот Ахтисари не само што ќе треба да се 
протне самата, туку и да го протне компромисот меѓу 
Белград и Приштина, ако такво нешто е воопшто 
можно?

Ако за компромис и натаму ќе се смета договор од 
кој двете страни се задоволни зошто има свои причини 
да поверува дека минала подобро од спротивната?! 
Ова ќе биде особено тешко, зошто спротивставените 
страни имаат иста феноменологија на дело, во сосема 
различни времиња, а тоа дејствува радикално во из-
витоперувањето на двете феноменологии, односно ми-
тологии. Имено, и Србија и Косово, како феномени 
про излегуваат од таканаречените ослободителни дви-
жења, а особено од митологиите на тие движења, само 
што нивните приказни се случуваат со најмалку сто и 
педесет години разлика (онаа од Србија на Милош 
Обреновиќ некогаш, и оваа на Косово под Ругова, сега 

и обратно?!). Двете митологии сега 
се високомитоманизирани како 
преовладувачка свест на двете ст-
рани. И Србите и Албанците жи-
веат во еден ист, само костимиран, 
па тетичен, старомоден, роман ти-
чен и безнадежно неприфатлив за 
сите други, филм.

Неодамна пристигна долгоочекуваното "ави" од Ев роп-
ската комисија. Во него се запишани бројни забелешки, 
во поглед на реформите кои ги спроведува Владата на 
Република Македонија. Која, според Вас, е најболната 
точка на Македонија?

ГЕОРГИЕВСКИ: Корупцијата! Сите транзициони земји беа 
страшно погодени од ова зло, но Република Македонија нај-
многу. Тоа се должи на клептократијата: овде прво на из бори 
се краде власта, а потоа се злоупотребува за крадење на сè 
што ќе се стигне. Власта стана најдобитен бизнис. Овој ма-
ѓепсан круг е резултат на одмаздата на пропаднатиот кому-
низам врз кревката демократија. Доказ за тоа се самите бивши 
комунисти, кои не се срамат ни малку од лицемерната си ту-
ација, во која се фатени како муви врз мед: тие, имено сè уште 
се повеќе комунисти, помалку бивши, иако за да се мимик-
рираат што поуспешно и земјава македонска ја крстија за на-
век Поранешна југословенска република Македонија!

Прашањето за патот на Македонија кон Европската уни-
ја е најактуелно прашање во моментов, особено сега 
по добивањето на позитивната препорака од Ев роп-
ската комисија. Според Вас, колку Република Маке до-
нија е блиску, а колку далеку од Европската унија?

ГЕОРГИЕВСКИ: На тоа прашање може секој сам на себе да 
си одговори многу лесно. Само треба да си го спореди животот 
со оној на Европејците. Кај нас просечната плата изнесува 
двесте евра, ако сте вработени, а имаме 400.000 невработени! 
Растот на производството 
на годишно ниво изнесува 
едвај 3 проценти, додека, во 
Алба нија, да речеме, из не-
сува 6 про центи?!

Со оваа Влада ние сме 
мно  гу далеку (два пати по-
мал раст?!) од брзината на 
еко ном скиот раст на Алба-
нија. А од Европа...?
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Речиси сите земји претенденти за Европската унија, зад 
себе имаа или, пак, имаат земја-лобист, која значително 
им го олеснува патот. Дали Македонија има свој лобист, 
или патот ќе го минува сама? 

ГЕОРГИЕВСКИ: Со ваква дезорганизирана, контрадикторна, 
полна со недоверба, одбивност, а понекогаш и омраза кон со-
седите, Република Македонија ќе остане осамена барем толку 
колку што е сега! Зашто токму меѓу соседите треба да се бара 
спонзорот. 

Тој сосед што ќе ни биде спонзор, ќе има најголема полза од 
нашето приближување кон Европа.

Како поранешен амбасадор на Република Македонија, 
како ја оценувате работата на Министерството за над-
ворешни работи, вклучувајќи ја и работата на маке-
донските амбасадори во светот? 

ГЕОРГИЕВСКИ: Како многу конфузна, дезориентирана, кр ај -
но шаблонска таму каде што е случајно доследна, а крајно 
контрадикторна таму каде што се прават обиди да се биде ѓоа 
креативен! Што се однесува до амбасадорите, кај нас нема 
баш стабилен систем ниту, пак, критериум како се станува ам-
басадор. Поради тоа, неретко нивната работа зависи од низа 
случајности, меѓу кои најголема е личната способност. Се раз-
бира, личната способност е најважна кога ја претставувате 

сво  јата земја во странство, но тука главна ролја мора да игра 
концепцијата на надворешната политика која ја спро ве ду-
вате.  

Ако државата ја има, се разбира. Ако ја нема, како што ја 
нема (освен две ипол очајно плитки и шаблонски флоскули), 
тогаш се сведува на гола импровизација, а амбасадорите вр-
шат работа кој како умее!

ВМРО-ДПМНЕ речиси од самиот почеток ја следат мали 
потреси. Сепак, последниот со формирањето на ВМРО-
Народна, предизвика значително одлевање на член-
ството. Колку ВМРО-ДПМНЕ се "опорави" од овој по-
трес?

ГЕОРГИЕВСКИ: ВМРО-ДПМНЕ е партија што најсериозно од 
сите други транзитира, се менува и тоа не само персонално, 
туку и ментално. Таа се осовременува и израснува од една 
типична десничарска, националистичка партија, која беше 
понужна од сè, зашто создававме независна држава, а тоа не е 
можно без силен патриотизам, се преобразува во една мо-
дерна, динамична, одлично организирана партија на десниот 
центар, со изразити ангажмани на економски план.  Љубчо Ге-
оргиевски беше икона на патриотизмот.  

Никола Груевски е икона на економскиот напредок: на спа-
сот на Република Македонија на економски план! Тој е по ли-
тичар со најголем рејтинг во Република Македонија, според 
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последните десеттина анкети, и тоа не е напразно. Одливот на 
членството навистина беше значаен, но од друга страна, ние 
имавме прилив на ново членство од луѓе на кои, некои ис-
такнати раководители на бившото ВМРО-ДПМНЕ, им пречеа 
да ни пријдат. Конечно, на дело се законите на гравитацијата 
на Њутн: малото тело гравитира, се врти околу големото.  

Тоа се случува перманентно меѓу ВМРО-ДПМНЕ и  ВМРО-
Народна. А тоа го потврдуваат и најсериозните анкети. И нор-
мално е гласачкото тело да се интересира повеќе за лидер кој 
има услови да ја подобри економската ситуација на земјава.

Господине Георгиевски, Вашата партија на локалните 
избори освои значителен број гласови, и покрај со м-
невањата на политичките аналитичари, особено по 
расцепот на ВМРО-ДПМНЕ. Како од овој аспект ги оце-
нувате изминатите избори?

ГЕОРГИЕВСКИ: На првото Ваше прашање, прво мислев да 
одговорам дека наместените избори се нашата најголема не-
среќа на патот кон Европа. Всушност, така мисли и Европ ската 
унија! Но, ќе погрешев. А греши и Европската унија! Зашто кај 
нас корупцијата е основната причина за кражба на изборите! 
Корупција значи трулење, гниење! А што гние во нашата зем-
ја? Гние комунизмот; едното гниење му помага на другото. 
Оти без диригирани судови, со матни нетранспарентни здел-

ки, без добра финансиска контрола и со слаби институции 
мо же да функционираат само комунисти. Тие се вршат по пар-
тиска линија.  

Така се навикнати. А навикот од половина век не можете да 
го победите.  

И да сакате. А тие не сакаат!

Се наоѓаме во изборна година. Колку, според Вас, ВМ РО-
ДПМНЕ е подготвена за наредните избори, со оглед на 
фактот дека Вашиот лидер посакува одр жу вање на 
пред  времени избори?

ГЕОРГИЕВСКИ: Апсолутно сме подготвени. Се разбира за 
чесни избори. За нечесни не сме подготвени, како што не сме 
биле никогаш! Но, оваа неподготвеност за нечесни избори 
сега е од сосема друг материјал! Нека се осмелат да направат 
изборен фалсификат, па ќе видите што ќе се случи?! Но, тие, 
ако наумиле да ја уништат земјава, како што нивните поли тич-
ки предци ја уништија Југославија, ќе ја уништат и Република 
Македонија, откако ќе нема повеќе што да се украде во неа!

Со години во Македонија се случуваат изборни фал-
сификати. Всушност, и препораките на Европската ко-
мисија се во насока дека наредните избори мора да 
бидат одржани во фер и демократска атмосфера. Оче-

СТРЕС

 Во тренингот за професионални актери, за една од 
најважните перформанси на секој иден актер се смета 
способноста за подетаљно внимание. Имено, актерот 
истовремено е концентриран на ролјата (нејзината 
пре цизност, достоверност, логичност, елеганција, емо-
ција и концепција!), но и на другите околности кои го 
компромитираат сè тоа (суфлерот кој шепоти и текстот 
пред актерот да го изговори, публиката која одвреме-
навреме кашла додека актерот треба да шепоти... Сè 
ова му е потребно на актерот, зошто во принцип тој 
лаже. Човек кој лаже се препотува, изгледа дрвено, по-
гледот му лута насекаде и на никаде, расеан е и не-
убедлив, лишен од секаква трага и шарм. Оттука про-
излегува дека нема попатетично и победно суштество 
од актер кој лаже, а тоа го прави несмасно. 

Нашата Влада, денес и овде, има навистина не само 
поделено, но и расфокусирано внимание: да прави ре-
форми, но да гледа да не се случат, да се пребори со 
паѓачкиот рејтинг, а да го прикаже како станувачки, да 
ја намалува невработеноста, додека ја зголемува, да 
се бори против корупцијата, борејќи се против Анти-
корупциската комисија, да прави реформи во суд ство-
то, ослободувајќи го од последните будали во него, и 
да произведува нови за него, и уште мал милион неш-
та: од штрајкови со глад, до создавање нови син дикати. 
Не комунистички, туку автентични!!! Тоа се вика стрес, 
а стресот е опасен. Убива. Настапува кога едно се мис-
ли, друго ѓоа се мисли, трето ѓоа се прави, четврто ви-
стински се прави, петто вистинското што се прави, се 
прави во погрешно време и на погрешен начин...
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Во далечната, но исполнета 
со неверојатен оптимизам, 
1991 година, на митингот кој 
го одржа невладината орга-
низација Форум за слобода 
на информирањето и демо-
кратијата, на чие чело се на-
оѓаше мојата дребност, а на 
кој присуствуваа триста до 
петстотини интелектуалци, и 
повеќе од седумстотини, што во униформи, што во 
цивилна облека, полицајци, па рафразирајќи го Кр ле-
жа, говорев вака: Дојде времето да се запали угасеното 
видело во оваа зачадена, смрдлива, бестријална и кр-
волочна балканска крчма... Оти, како што има речено 
Крлежа, во овие краишта често се наоѓаат властодршци, 
кои посегнуваат по ме диумите штом се зацврстат на 
власт! Контролата на ин формациите, учеа тие од 
своите марксистички при рачници, е еден од главните 
услови за одржување на власт и на власта! Нели е сега 
жално, по цели петнаесет години ѓоа транзиција, пов-
торно да ја отвораме темата за нецелосното инфор-
мирање на граѓаните, и тоа по повод Законот за елек-
тронските медиуми? Од друга страна, пак, една друга 
невладина организација по веде акција од име на 
граѓаните да се донесе закон, според кој граѓаните би 
имале право на целосна ин формација во врска со ра-
ботата на нивната Влада, што граѓаните на Шведска го 
уживаат веќе двесте години?! Шведски права се бараат 
од македонската власт, која без голем зорт не им дава 
ниту леб на своите гладни избирачи (ги храни со лажни 
ветувања)! Оти во овие краишта комплетните инфор-
мации се кријат, како што змијата ги крие нозете!? Па, 
што мислат тие од не вла дините организации? Па, ако 
Владата ги послуша нив може едно утро да се разбуди 
во ЕУ ни крива ни должна и сосема неодговорна за 
таков шок!

кувате ли дека Владата ќе го ис по-
читува ова барање на ЕУ за на ред-
ните избори?

ГЕОРГИЕВСКИ: Не сум сигурен до 
каде може да оди нив ната дрскост.

Каква е соработката на ВМРО-
ДПМНЕ со десноцен трис тич-
ките партии во Европа? 

ГЕОРГИЕВСКИ: Одлична.

Во предизборието се прават и првите подготовки за 
изборните коалиции. ВМРО-ДПМНЕ, како најголема 
опо зициона партија, е таа која ги прави подготовките 
со помалите партии, кои дејствуваат опозиционо. Дали 
веќе се направени цврсти предизборни договори со 
некои партии за наредните избори? 

ГЕОРГИЕВСКИ: Коалицијата "За подобра Македонија" стои 
многу цврсто. Се прават напори и за нови коалициони зд ру-
жувања, но ако ме прашувате мене, јас мислам дека рас падот 
во СДСМ, кој допрва ќе почне да гние, сам ќе ја заврши 
историската работа: комунизмот да биде сметен од исто-
риската сцена на Балканот! Каде што сè уште се одржува од 
познатите причини: Балкан! 

Затоа и оваа зона на здрачот е наречена Западен Балкан!

Може ли да се случи ВМРО-ДПМНЕ по изборите да на-
прави коалиција со некогашните сопартијци Марјан 
Ѓорчев, Доста Димовска или, пак, Љубчо Георгиевски? 

ГЕОРГИЕВСКИ: Коалицијата е брак од сметка. Но, секогаш 
е поцврста кога се склучува меѓу слични по програма партии. 
Но, во принцип, бракот од сметка се склучува според сметка. 
Аритметиката на изборните резултати ќе покаже кој со кого 
ќе прави Влада. 

Едно е сигурно: ВМРО-ДПМНЕ ќе го добие мандатот.


