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АНАЛИЗААНАЛИЗА

Деновиве ми се јави но ви-
нарка со молба да дадам из-
јава околу моите очекувања 
во врска со претстојните пар-
ламентарни избори. Повод за 
прашањето беше тековната 
ма  ла војна околу изборите во 
месните заедници. Вистина, 
ут  рото кога го добив пра ша-
њето беше сиво и депресивно, 
но не мислам дека мојот од го-
вор беше резултат на вре мен-
ските прилики. Сепак, прво што 
ми падна на памет беше дека 
ако утрото по денот се поз на-
ва, тогаш нема место за го ле-
ми (скандинавски) изнена ду-
вања. Причините се повеќе-
крат ни, па да почнам по ред... 

“

”

Vo vreme na op{ta 
izmama, ka`uvaweto 
na vistinata stanuva 
revolucioneren ~in

Билјана ВАНКОВСКА
  Xorx ORVEL

Ако појдеме од фактот дека оваа земја од 
демократија не виде многу, освен избори, 
гласања и прегласувања, тогаш веднаш мо-
жеме да заклучиме дека ба рем за изборна 
(формална) демократија досега, за 15 го ди-
ни, требаше да ста не ме цареви. Па, видете 
што ни се случува само од почетокот на 
2004 година: прет седателски избори, па 
референдум, па локални избори, и еве ги 
сега и пар ла ментарните... Само со гласање 
се за ни маваме: те, излези гласај; те, седи 
дома и не гласај; па повторно излези; па, 
чекај да видиме кој со кого ќе се "фати" за 
да знаеме за каква "салата" ќе гласаме! А 
кога, не така долго по завршување на из-
борите, ќе видиме што сме избрале, ни 
доа   ѓа раката да си ја отсечеме... Ај, за прет-
седателот не сакам ниту муабет да правам, 
и онака нели ја децен трализи равме власта 
за да му била помила и поблиска на гра-
ѓанинот! Па, затоа дај да видиме што ни се 
случува тука пред носот... Од аспект на тоа 
кој како си го толкува и практикува За ко-
нот за ло кал на самоуправа, Македонија 
теш  ко дека претставува држава во која 
владее пра вото. Во оваа земја, која и така 
повеќе личи на скршено огледало, сега 
дојде ред и единствениот правен поредок 
да се "децентрализира" на бизарен начин. 
Државјанството станува помалку важна 
категорија, бидејќи секој градоначалник си 
станува мал Цезар (што би рекла мо јата 
драга колешка од Правниот фа кул тет). За 
граѓанинот е многу поважно кој му до-
несува одлука за уривање на кро вот над 
главата, или кој му ги сече пар ковите, му 
го загрозува здравјето (по некаде и нему 
и на пастрмката, на при мер), или ги бе то-
нира речните корита, отколку тоа што го 
кажал (и жив останал) премиерот или прет-
седателот. Навис ти на, со новата децен тра-
лизација ни ги децентрализираа и ма-
ките... Сега веќе не знаете од кого да се 
жалите и кому да му се поплачете. Гра-
доначалникот Бејта, на пример, урива 

(точно, без етничка дис  криминација), ја 
игнорира одлуката на Врховниот суд, и 
уште вели дека ќе продолжи така. Тука 
одеднаш се по ја вува премиерот (кобајаги 
професор по право), со политички, на мес-
то со прав ни средства да го "реши" слу-
чајот. На луѓето кровот над глава им е урнат и 
тоа незаконски, а тој им дава милостина од 
100 евра и со месеци ветува дека др жа-
вата ќе се погрижи за она што Oпш тината 
го "оплескала". Каков е тој пре миер и про-
фесор по право кога не ин систира на 
правни средства во ис пра вање на не прав-
дата која им е нанесена на овие луѓе!? 

Кога веќе сме кај уривањата, гра до на-
чалнициве се покажуваат како исклу чи-

телно способни. Не треба човек два пати 
да каже, ќе урнат без око да им трепне. 
Никогаш порано немало толку раскопани 
улици и урнати објекти, а Скопје е одличен 
пример за тоа. Секој градоначалник, своја 
приказна! Земете го, на пример, само де-
лот на Скопје во близина на Зоолошката 
градина: поло вина улица ("Орце Николов") 
му припаѓа на Карпош и возите како на 
слалом; а другата половина, дотерана од 
страна на друг градоначалник, па ви се 
чини дека во друг град сте преминале. Не-
да леку од таму, еден ист (градски) гра до-
началник се појавува во двојна улога: и 
сам не знае што треба да гради, а што да 
урива. Ветува дека конечно Зоолошката 
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"БОГ И ШЕШИРЏИЈА"
ОВАА ЗЕМЈА ОД ДЕМОКРАТИЈА НЕ ВИДЕ МНОГУ, ОСВЕН ИЗБОРИ, 

ГЛАСАЊА И ПРЕГЛАСУВАЊА, ТАКА ШТО ВЕДНАШ МОЖЕМЕ ДА 
ЗАКЛУЧИМЕ ДЕКА БАРЕМ ЗА ИЗБОРНА ФОРМАЛНА ДЕ МО КРА
ТИЈА ДОСЕГА, ЗА 15 ГОДИНИ, ТРЕБАШЕ ДА СТАНЕМЕ ЦАРЕВИ. ОВ
ДЕ СЕ ЖИВЕЕ ОД ДЕНЕС ДО УТРЕ, КОЈ ЌЕ МИСЛИ НА ИДНИНАТА!

ГЛЕДАЈЌИ ВО ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА И НА ЛО КАЛ
НАТА ВЛАСТ, МОЖЕ САМО ДА СЕ ВОЗДИВНЕ И ДА СЕ КАЖЕ: УГОРЕ 
ВИСОКО, УДОЛУ ДЛАБОКО. НЕ Е ДЕКА НЕМА ЛЕК: ИМА, АМА Е 
МАЛКУ РАДИКАЛЕН!

градина ќе стане пристојно место за жи-
веење и навестува нејзина рекон струк-
ција, ама по малку, како на "куково лето" 
(кога ќе се нашле донатори). Но, кога ста-
нува збор за "Кермес", тука по мал  ку му се 
разбиструва во умот: знае и што сака (да 
урне - и го стори тоа кр шејќи го правото), 
и со кои пари ќе гради, а богами и колку ќе 
заработи! Са мо малку збунет се чини кога 
ќе му ре чат дека станува збор за класичен 
при мер на судир на интереси на Трифун 
градоначалникот и Трифун бизнис ме нот!

Кога ќе видите каква белја си нап ра вив-
ме со овие локалниве шефови на власта, 
некако ни се одмилува и да мис лиме на 
националната судбина и скан динавските 
избори, а камоли, пак, змија да нè касне па 
да дадеме глас некому... Што ќе ти е ев-
ропска иднина, кога за локалциве не се 
свети ниту одлуките на Врховниот суд, 
ниту човечките судбини, ниту судбината 
на она од Бога дадено Езеро... Езерото го 
уништуваат пред наши очи, а ние: Европа, 
па Европа! Избори, па избори! Што ќе ти се 
избори, дури и најдемократски, ако при-
родните и Божјите убавини (во стилот на 
Миладинов) се уништуваат... Охридскиот 
брег е опустошен, гради кој како сака, 
уништува трски и друга вегетација, си 

игра играчки со пастрмките и јагулите. Но, 
да, имате право - овде се живее од денес 
до утре, кој ќе му мисли на ид нината!

Политичките и правните фундаменти (за 
моралните не се ни осмелувам да ги спом-
нам, ќе ме направат будала), на оваа др-
жава се уриваат по две оски: и хори зон-
тално (од неодговорната ло кал на власт) и 
вертикално (од носителите на цен трал ната 
власт). Точката која ги спо јува е не по чи-
тувањето на принципот на владеење на 
правото, корупцијата и бизнис ин тере-
сите, а во тоа менгеме граѓанинот го стег -
нале цврсто само за да се "вадат" дека 
управуваат во негов интерес. Она што го 
пишува во законите и во декларативните 
политички говори и она што навистина се 
случува може да се опише само како раз-
лика меѓу "Бог и шеширџија". Сè почесто 
тоа го по мис лувам и додека предавам во 
мојата училница. Еве, како да ги учам сту-

дентите за тоа што е демократија, кога 
само еден поглед низ прозорецот им ка-
жува дека сè тоа се приказни за мали деца. 
Во теоријата, и во практиката на раз вие-
ните земји, е јасно дека де мо кратската 
власт по дефиниција е рес понсивна, ефи-
касна и ограничена. Рес понсивна власт е 
онаа која има чувство и работи во интерес 
на своите граѓани т.е. на оние кои ја из-
брале и й дале легитимитет. Дали ви се 
чини рес пон сивна власта која се однесува 
како хендикепирана кога зборува со оние 
храбри луѓе кои покренаа законодавна 
иницијатива за правата на лицата со по-
себни потреби? Дали е респонсивна влас та 
која не сака да ги види своите сиромашни 
граѓани и уште ги кара дека само плачеле 
место за работа да се фа тат?! Дали е рес-
понсивна оваа власт ко ја урива куќи за да 
гради плоштади, сече дрвја во паркот за 
да прави места за забава на богатите, а 
легализира не ле гални изградени шпански 
села од "со цијални" причини? За тоа колку 
власта е ефикасна не се осмелувам ниту да 
про судам: не знам дали толку не ја "бива" 
или така й чини?! А за тоа дека е не од го-
ворна и распашана, мислам дека веќе 
никој не се сомнева. За законите се пазари 
како на кванташки пазар, а и кога ќе се 

испазари не ги почитува.
Често се дебатира за тоа што е по-

важно: вистински луѓе или функцио нални 
институции. Тоа му доаѓа како она фи-
лозофското прашање: кој нас та нал прв - 
јајцето или кокошката? Точно е дека инс-
титуциите се резултат на опш тествен до-
говор, статиката или скелетот на државната 
власт. Но, луѓето се оние кои им даваат 
душа, белег и од чие од несување во голема 
мера зависи и функционирањето на инсти-
туциите. Ако треба да избирам меѓу вис-
тински лич ности и добри инсти туцио нал-
ни аран жмани, го одбирам прин ципот на 
вла деење на правото. Тоа е од несување 
кое старите, и кога не знаеле што е тоа 
конституционализам, го изра зу вале ка ко 
"ни по бабу, ни по стричевима"! Но, при-
тисна ЕУ, дојде нож до коска, па ре коа 
браќава ќе граделе и институции, ама и со 
вистински непартиски, високо ком пе тен-

тни и чесни луѓе. Консти туира њето на Др-
жавната изборна комисија требаше да 
биде најлесната задача, а можеби и првиот 
чекор кон еден долг процес на градење 
независна изборна администрација. И на-
видум се случи цир  кус, а всушност дла-
боко сериозна работа со далекусежни по-
следици. Опо зицијата сама се "намести", а 
нанесе штета која веројатно не може ниту 
да ја види и тоа кон највредното што во ин-
телектуална смисла го има оваа земја. Таа 
се избори да предложи претседател на 
ДИК, изврте еден куп имиња, кој од кој, сè 
исклучителни личности со интег ритет, ви-
сок степен на компетентност во правото и 
со углед. Откако сите од бија да ја при-
фатат функцијата, се најде еден/една (Нај-
чевска) да прифати да биде кандидат. 
Власта й најде маана: немала карактер и 
била конфликтна?! Како да законот во кој 
се определени условите кои кандидатите 
треба да ги исполнуваат се занимаваат со 
пси хо лош ки профили (или боја на очи), а 
не со објективни и мерливи критериуми. 
Да беше така, многумина од нив и тапија 
имаат дека се нетокму и конфликтни. Не 
знам зошто, можеби заради слабост на 
опозицијата (й беше страв повторно да не 
й кажат дека била расплакана и ин фан-

тилна), таа направи компромис каде што 
никако не смееше. Жртвуваше кра лица за 
пион - и ја изгуби нашата битка. Без на-
мера да навредам човек за кој никогаш не 
сум слушнала дека сторил нешто значајно 
во правничката фела, не можам а да не 
забележам дека падот во високите стан-
дарди, кои навидум ги застапуваше опо-
зицијата, се урнаа како кула од карти во 
моментот кога кан ди дат од калибарот на 
Најчевска беше за менет со ситен државен 
службеник. По раката до сите паметни и 
независни кадри: немојте на памет да ви 
падне да влезете во "бубањ", да ви го вртат 
името заради некакви историски интереси 
на вашата земја. Ќе ве жртвуваат дури да 
кажете "бритва..." Ќе заменат "Бог со ше-
ширџија" и јавно ќе ви се извинат за тоа. 
Ова е чувството кое секој кој се чув ствува 
за интелектуалец и што држи до себе го 
има по оваа шарада на поли тичките пар-
тии. И да се вратам на пра шањето од по-
четокот на текстов: не мојте да очекувате 
премногу и од овие избори. Можеби ќе 
излезете на гласање, можеби - не! Но, 
селекцијата на кадри е во рацете на оние 
кои се назначиле за наши политички прет-
ставници. А тие са мобендисано најавуваат 
дека ќе излезат на избори со старите и 
добро проверени кадри. Гледајќи во пер-
формансите на централната и на локал-
ната власт, мо жете само да воздивнете и 
кажете: угоре високо, удолу длабоко. Не е 
дека нема лек: има, ама е малку ради-
кален! 


