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АНАЛИЗААНАЛИЗА

СО ТОЛЕРАНЦИ 

Настаните кои се случуваат 
во нашево државиче само уш-
те повеќе ме уверуваат во "па-
ланечкиот", или во малогра ѓан-
скиот стил на организација и 
развој. 

Премногу е симптоматичен 
начинот на кој се менуваат опш-
тите општествени текови за тоа 
да може да биде инциденција. 
Пред сè, не сум можел да за-
мислам дека така без чувство 
и без респект кон нас граѓа ни-
те, одговорните во државава 
ќе се трудат да нè убедат дека 
одиме на патот кон Европа.

За да може да биде уште по-
јасно, замислете ја оваа мета-
форична скратена приказна 
ка  ко извадок од некоја паро-
дична постровеловска бајка: 

“
Eden odnos, ako ne 
napreduva za edna godina, 
nema kapacitet za 
napredok!

Станислав ПЕТКОВСКИ

”

"Работници кои останале без работа, 
демонстрираат пред Собранието. Во Соб -
ранието се чудат од која фирма се ра-
ботниците, се чудат зошто пред нив де-
монстрираат кога фирмата не е нивна. 
Газдите кои 'преку ноќ' ги купиле фир-
мите и ги 'избркале' работниците мо мен т-
но се на семинар за 'Човекови права' во 
Будимпешта. Меѓу работниците доа ѓаат 
мали дечиња и просат по 5, по 10 денари, 
а тие бидејќи ја знаат маката на беспа ри-
цата им даваат пари. Додека се одржува 
штрајкот пред Собранието, на прес-кон-
фе ренција некоја НВО се буни за правото 
на птиците за живот, 'згро зени' од без душ-
ното уништување со по јавата на опасен 
'птичји грип! Иако во ме  ѓувреме и блис-
ките на киднапираните и исчезнати гра-
ѓани на Р Македонија во исто време имаат 
прес-конференција, но таму нема никој, 
би  дејќи таму е сè јасно-исчезнатите не се 
живи, медиумски зна чи е јасно. И додека 
сè ова се случува, 'тајно' во подрум, двај-
ца хомосексуалци се венчаваат, а нивните 
истомисленици се колнат на вечна ло јал-
ност и дека ќе направат сè да дојде време 
кога тоа ќе се прави пред матичар во 
општинската зграда. За тоа време, познат 
бизнисмен од Скопје, поради доживеан 
стрес дека ќе биде уапсен, на грчки јазик 
кој не го разбира, го лекува стравот и стре-
сот, мо жеби во Кипар. Полицајците одед-
наш от криваат дека можат да се прог ла-
суваат за ненадлежни ако соседите се те-
паат за преостанатите две места за пар-
кирање. Дилемата е дали тоа е за соо-
браќајната полиција. Институциите од Ев-
ропа се надеваат на фер, демократски и 
профе сионални избори, додека домаш-
ните ин ституции не зборуваат за тоа туку 
им се колнат на верност 'до гроба', иако 
никој од нив тоа не го бара. Во судот за 
про невера на 200 евра го судат човекот 
на две години, друг за поседување на кур-

ПРАВО 
шуми кои му ги пронашле во фиоката во 
станот, по пријава на соседот, има шанси 
да 'одлежи' затвор од 6 месеци. Трет, за 
пушење марихуана и за нејзино рас прс-
кување, да го осудат на 3 месеци. Чет-
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ЈА И БЕЗ ЕВОЛУЦИЈА

 "СИТУАЦИЈАТА Е КАТАСТРОФАЛНА, НО НЕ Е СЕРИОЗНА!" ОВИЕ 
ДЕНОВИ МОДЕРНА Е КНИГАТА "ТЕОРИЈА НА ХАОСОТ". МОЖЕБИ СО 
НАСЛОВОТ, ТОКМУ КНИГАТА И СИ ЈА НАШЛА ТАТКОВИНАТА, ИАКО ЗА 
ВОЛЈА НА ВИСТИНАТА НЕ СУМ ЈА ПРОЧИТАЛ, НО АКО РАС КА ЖУВА ЗА 
ХАОСОТ И НЕ МОРАМ. ИМЕНО, НИЕ ЗА ХАОСОТ НЕ МО РАМЕ ДА 
ЧИТАМЕ... НИЕ ГО ДИШЕМЕ. ДРУГО БЕШЕ КОГА ОДЕШЕ СЕРИЈАТА 
"СЕКСОТ И ГРАДОТ", ЗНАЕВМЕ КАКО Е ТОА, БИДЕЈЌИ СЕКОЈ ДЕН ВО 
НАШИОТ ГРАД ИМАВМЕ НАЈРАЗЛИЧНИ ВИДОВИ "СЕКС".

 ВО ЕВРОПА 

вртиот, за распрскување експлозиви, се 
ослободува поради недостаток на до ка-
зи, а петтиот, иако упропастил фабрика и 
не се знае каде се парите, не се знае ниту 
каде се доказите, но со судијата и обви-
нителот се од иста партија, така един стве-
но е сигурно дека целиот слу чај е некаде 
по фиоките, или класерите. Во кафуле 
еден пушач и еден непушач се тепаат до 
крв, а на семафори возачите се мразат од 
дното на душата, а некои и се 'пукаат'.

Во некое гратче од Источна Маке до-
нија инсистираат да ни дадат фискална 
сметка за помфрит, иако сè околу е 'та па' 
и без работа, но од тој ДДВ на пом фритот 
можеби ќе живне економијата и ќе за-
здрави државата. Но, затоа во по гранич-
ните места, во друг дел на Маке донија, не 

даваат фискална сметка за ус лугите на 
некоја проститутка. Пов тор но во Собра-
нието се навраќаат токму на овој проблем 
за ДДВ на проститутките т.е. за изготву-
вање закон и за таа дејност. Фабриките не 
работат, пензионери има исто колку и 
работници, а обичниот гра ѓанин дури и 
посакува да биде уапсен за да може да 
обезбеди стан и храна во истражен зат-
вор. А, ако даде Господ, мо же да наплати и 
дебела отштета поради таквото затвора-
ње. Згора на сè, целава ситуација евен ту-
ално ќе може да се бла гослови од некој 
пребеган поп во друга паралелна црква, 
кој украл доволно сред  ства од првата 
црк  ва каде што ра ботел дотогаш и точно 
не се знае дали бега од првата црква по-
ради проне ве рата или поради различ ни-
те црковно-партиски гледишта. Медиу ми-
те го сле дат токму него како да е најважен 
поп, човекот всушност е криминалец, а 
ме диумите го величат како небаре да е 
херој, бидејќи постојано е во вестите". 

Се надевам дека читателите не ги до-
ведов во посттрауматска состојба со чи-
тање на текстов, да го парафразирам Пол 
Вацлавик. "Ситуацијата е катастро фална, 
но не е сериозна!" 

Најпосле овие денови модерна е и 
книгата "Теорија на хаосот"! Можеби со 
насловот, токму книгата и си ја нашла 
татковината, иако за волја на вистината 
не сум ја прочитал, но ако раскажува за 
хаосот и не морам. Имено, ние за хаосот 
не мораме да читаме... ние го дишеме. 
Друго беше кога одеше серијата "Сексот 
и градот", знаевме како е тоа бидејќи се-
кој ден во нашиот град имавме нај раз-
лични видови "секс".

Се надевам дека со метафоричната 
при  казна можев да ја доловам важноста 
на еволуцијата на општествените одно си 
и подготвеноста на самите односи и гра-
ѓаните за соодветни услови на жи веење. 
Не е "еволутивно" соодветно на граѓани 
кои се гладни за храна, изне моштени од 

барање работа и апатични од тоа што нај-
после не знаат што да пра ват, да им се 
наметнуваат закони кои ги регулираат 
сферите својствени за бога тите општес-
тва. Не можат граѓаните ни ту да мислат 
на "ТОЛЕРАНЦИЈА" на раз лични групи гра-
ѓани, поради тоа што и тие самите веќе не 
можат да се толе ри раат такви какви што 
станале. Но, на па тот кон Европа ќе "тре-
бало" токму такви закони да имплемен-
тираме. Но, на при мер, зошто власта не 
почне од платите, стандардот, социјалната 
заштита, квали тетот на здравствената 
заш тита, квали тетот и затоплувањето на 
училиштата и сл. Сепак се чини дека мар-
кантни за ко ни кои нè брануваат на вер-
тикално ни во, а им даваат материјал на 
граѓаните по хоризонтала да си имаат 
"занимација", да се расправаат меѓу себе, 
а оние при родно послушните да мислат 
дека: "Кога има ваков закон, тогаш за по-
важните и да не зборуваме!"

Ќе наведам една од ситуациите кои се 
наметнуваат со несразмерна силина врз 
граѓаните, независно од тоа дали е време 
или не е. 

Имено, за да го задоволиме крите риу-
мот на малограѓанска држава кај нас се 

применуваат "ИНИЦИЈАТИВИ", "ЗАКОНИ" и 
"КАМПАЊИ" кои се во интерес на па тот 
кон ЕВРОПА. За да бидеме малогра ѓани, го 
задржуваме имитативниот од нос кон мо-
делот кој го следиме и при тоа во целост 
го применуваме она за што или не сме 
дораснати, или не пос тојат услови. Кодот 
"Пат кон Европа" ќе ги амнестира сите 
грешки, глупости и несоодветности и со 
негова помош се ревитализираат старите 
слогани, но на нов начин од типот "И по 
Тито, Тито" или "Ние сме Титови, Тито е 
наш". За ваква употреба, онаму каде се 
чита "Тито" се става Европа. Слични сим-
боли, еволу тивно застарени има и во она 
што по рано беше страв и трепет за "кому-
нис тичките кадри"- ПИСМОТО НА ТИТО. 
Се га "писмото" го заменуваат хашкиот Три  -

бунал; ММФ, Америка и сл. Така, на нео-
сфрј начин, Европа доби улога на "Са вез-
на Влада", а за сè што на граѓаните не им е 
јасно или, пак, сакаат да се бунат, оправ-
дувањето е дека тоа е поради "оние ГОРЕ". 

Илустрација на вакви релации ни се 
случува секојдневно. На почеток од го-
динава имавме надреалистичка ситуа-
ција со примена на Законот за пушење, 
или непушење во јавни простории, до-
дека тутунарите ги блокираа патиштата, а 
државата ги поскапуваше цигарите. Се 
делевме на пушачи, непушачи, мајсто-
рите имаа куп работа правејќи сепареа, 
се фрустрираа непушачите од пушачите 
и обратно, само поради ЗАКОН, кој се 
донесе по ПРЕПИС од Европа, без да се 
води сметка за општествените услови 
(материјални и институционални), нив-
ната применливост и најпосле волјата и 
можноста за негова апликација. 

Така, за повторно по нешто да личиме 
на Европа, освен по "непушење", сега тре-
ба да личиме на Европа и по хомо сексу-
алците. Имено, за и против брак меѓу луѓе 
од ист пол, кој е за, кој е про тив, па дури 
и инсистирање тоа да биде дел од кам-
пањата и од стратегијата на партиите 
пред избори. Оној кој ќе беше против таа 
"ТОЛЕРАНЦИЈА" го прогласуваа за ста ро-
моден, конзервативен, па дури и за "за-
грозувач на човековите права".  Иако, гра-
ѓаните си имаа поголеми грижи во врска 
со преживувањето, одредена група на ко-
ја тоа и е битно, ја користеше оваа евро-
пеизацијата како процес да си ги спро-
веде своите цели и потреби, а ние бевме 
осудени да влегуваме во полемики, кои 
всушност, според развојот на нашето опш-
тество, се далеку од нас 15-20 години. Но, 
независно од тоа ние сакаме да личиме 
на Европа. Но, примената на европските 
критериуми без општествена зрелост за 
нивна апликација ќе придонесе да не ли-
чиме на ништо друго освен на МАЛО ГРА-
ЃАНИ. Сиромашни, разбира се.


