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Веројатно треба човек да се замисли дали има нешто што 
постои, суштествува, дејствува според некаков критериум или 
може да се спореди во европски рамки со слични инсти ту-
ции. На политичарите полна им е устата со европејство, а 
околу нас владее феудализам, среден век, забрана, потис ну-
вање, партиска и лична полза и ждановизам во културата. 
Таква е состојбата и во Советот за радиодифузија. 

Кога пред 6 години Филмската продукција "Дион" при Кул-
турен центар "Скрб и утеха" прв пат поднесе проект при тој 
Совет за радиодифузија, мислевме дека барем во уметноста, 
во телевизиското творештво има критериуми за вреднување 
и слобода, но не било така.

Тешко е да се објасни со здрав разум дека Филмската про-
дукција "Дион" при Културен центар "Скрб и утеха" не може 
веќе 6 години да добие барем еден проект од тој Совет, а 
поднесува пријави со режисер кој има 6 меѓународни на-
гради и учество на 30 фестивали; сценарист со учество на 
повеќе десетици филмски фестивали, асистент на ФДУ и ав-
тор на повеќе книги; камермани со меѓународно искуство, 
чии филмови се учесници на фестивали, еден од нив е и асис-

тент на ФДУ по камера; продукција со петнаесеттина меѓуна-
родни фестивали... нели ако се има критериум на вреднување 
и се зборува за сработените дела... 

Но, за жал, во Советот владее нешто што нема врска ниту 
со Европа, ниту со стандарди и критериуми... освен можеби 
во доменот на личната полза, партиската припадност и себе-
афирмирањето.

И најтажно за европејството е дека во Република Македо-
нија има уметници ставени на црни листи од силите на днев-
ната политика, затоа што ја критикуваат власта и ја славо су-
ваат македонската култура. 

Во духот на европејството би требало да се распушти овој 
Совет за радиодифузија, како несоодветен и бесполезен, и 
да се основа тело од творци, автори во полето на радиоди-
фузијата, кои ќе го ослободат етерот од дневната политика 
во духот на слободна и демократска Европа!!!

Тихомир Стојановски,
К.Ц."Скрб и утеха"

Филмска продукција "Дион"

СОВЕТОТ БЕЗ СОВЕСТ 
И КРИТЕРИУМ

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 


