
50  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 647 / 24.11.2006

М А К Е Д О Н С К А  
П Р О Л Е Т

карикатура за мусли манството 
во еден белгиски весник, рече 
во телеви зиска емисија на ши-
от карикатурист Делчо Михај-
лов. Во мојата трета книга на 
кари катури "Теракоти на жи-
вотот", 2000 го дина, еден од 
двајцата рецен зенти на кни га-
та, ма кедонскиот карикатурист 
Јордан Поп Илиев, напиша: 
"Дневните карикатури на СЕТ 
ги среќа ваме и ќе ги среќаваме 
секо гаш кога е најпотребно. СЕТ 
се појавуваше кога беа најпот-
ребни коментатори - кари ка-
туристи. Да се потсетиме дека 
во првите броеви на списа ни-
јата 'Република', 'Дело', како и 
во 'Нова Македонија' (1989-1992), 

на почетокот на транзицио ни-
от период, кога ретко кој ка-
рикатурист се осмелуваше да 
нацрта нешто храбро, тоа го 
правеше СЕТ. Затоа и верувам 
дека СЕТ и натаму теракотно 
ќе ги пренесува случките од 
на  шето живеење." 

"Македонска про лет" згас на 
со паѓањето на Вла дата на Ни-
кола Кљу  сев. И тоа со помош на 
"Фаб риката", која постоеше уш-
те од тогаш, а не од вчера. Кол-
ку валканици "Фабриката" ис-
ту раше на то гашниот премиер 
Кљусев. До паѓањето на Вла-
дата во 1992 г. "Нова Маке до-
нија" обја вуваше национални 
патри от ски карикатури. Се се-

ќавам дека во него, од 8.9.1991 г., 
на денот на гласањето за не за-
висноста на Р Македонија, беа 
објавени две мои кари ка тури 
во колор, со тема за гла сање за 
не зависност. По паѓа њето на  
Кљусев, уре дувачката поли ти-
ка на весни кот зазема сосема 
спротивен курс, па та ка прес-
тана мојата соработка со него. 
Ова е доказ дека и во Р Ма ке-
донија има зака ни по жи вот за 
објавени кари катури, но не за 
карикатури од нашите "поз-
нати" карикату рис ти туку, од 
"непознати" карика туристи.

Томе Секуловски,
Скопје

Текстот "Македонската про-
лет", кој се однесува на 15-го диш -
нината од излегува ње  то на вес-
никот "Република" ми про бу ди 
непријатни чувства и се ќа-
вања на тој период, бидеј ќи и 
јас бев една капка од тоа бра-
ну вано македонско море. Име-
но, тогаш, како надво ре шен со-
ра ботник, на некој начин учес т-
вував во содржината на "Ре пуб-
лика" со мои 27 кари ка ту ри. 
Тие беа со национална пат -
риотска со држина, со цел Ма-
кедонија да биде самос тој на. 
Тогаш нашите карика ту рис  ти 
се плашеа да објавуваат кари-
катури во "Ре пуб  лика" од при-
чини кои ги знаеме. Јас, и по-
крај тие ризици и опас ности кои 
дем неа од сите страни, се спло-
тив со реалноста и потребата и 
јас, покрај новинарите и по-
лити чарите, да застанам на бра-
никот кој бараше Маке до нија 
да биде самостојна и не завис-
на. Но, што се случуваше во ме-
ѓувреме? Колку што се се ќавам, 
во но ември и во декември 1991 
г., поради објавувањето на мои-
те карикатури неколку па ти ми 
ги одвртуваа шрафо вите на тр-
калата од ав томобилот, па така 
непочувству вајќи ја опасноста 
и непомис лу вајќи дека тоа мо-
же и мене да ми се случи, ова го 
ставив во настани на слу  чај-
ност, бидејќи автомоби лот не бе-
ше нов. Меѓутоа, на 14.2.1992 г. 
на "Св. Трипун", со авто мо би-
лот, јас и сопругата со погача 
в раце тргнавме до нашето 
лозје, во околината на Скопје, 
на пат со многу кривини. Така, 
доаѓајќи до една поголема кри-
вина автомобилот се наведна 
на страна и десното задно тр-
кало излезе од лежиштето и са-
мо на еден шраф, за мили ме-
тар, се задржа и помогна да не 
се струполиме во провалијата. 
Бевме преплашени и дури то-
гаш сфатив дека неш то се слу-
чува. Исто така, на почетокот 
на март ис тата година, поточно 
2-3 сед мици по тој настан, пуш-
тајќи ја електричната енергија 
за ко рис тење на пумпа за ва-
дење вода, случајно и за среќа 
забе лежав дека таа е под елек-
три чен напон. По утвр дувањето 
на дефектот, забележавме де-
ка е пресечено уземју ва њето, 
од непознат сторител. Врз ос-
нова на ова, про из легува дека 
не е точно оти во Р Македонија 
во поново време нема закани 
и ризици за објавените карика-
тури, како што за об јавената 
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За време на големата анти-
македонска еуфорија во Гр ци-
ја во нашиот печат беше об-
јавено отворено писмо до то-
гашниот преседател г. Мицо-
такис, во кое му се суге ри ра-
ше да погледне во огледало 
дали има грчки нос (со права 
линија од челото до врвот на 
носот) и бидејќи нема, да се 
праша зошто себеси се наре-
кува Грк, а нам ни оспорува 
да се нарекуваме Македонци. 
Балканот бил и е мулти ет нич-
ки простор и нема да биде из-
ненадување ако со истра жу-
вање на етничкото потекло 
на еден закоравен нацио на-
лист се открие дека потекнува 
од етникумот против чии ин-
тереси се бори, како што не е 
исклучено носот на Мицо та-
кис да е славјанско наслед-
ство, нели славјански топони-
ми има дури и на Пелопонез. 
Исто така, не може да се ис-
клучи можноста некој од нас 
да е наследник на соседот од 
друг етнос. Сите ние се ра ѓа-
ме и се воспитуваме во од ре-
дена етничка средина и ста-
нуваме дел од таа етничка 
култура и никој не мисли на 
етничките гени и поради тоа 
не можеме да му оспориме на 
г. Мицотакис да се нарекува 
Грк, зашто сите ние се име ну-
ваме според местото на жи-
вее  ње, па така се викаме - 
скопјани, дебарчани, Маке-
дон ци, Балканци и Европеј ци.

Повеќе од сто години вла-
дите на балканските држави 
сонуваа неостварливи голе-
мо    државни сништа. Главна 
пре окупација им беше по ли-
тиката (како и на нашите вла-
ди од осамостојувањето до де-
нес) и водеа студени и вис-
тински војни наместо да ги 
впрегнат сите ресурси за уна-
предување на економијата и 
за подобрување на условите 
за живеење на народот. Како 
последица на тоа народите 
на Балканот сè уште живеат 
во сиромаштија, а некои гра-
ѓани во Македонија и денес 
остануваат активни за осво ју-
вачката политика на матич на та 
држава на својот етнос, иако 
државите ја напуштија таа по-
литика и свртени се кон ев-
роатлантските интеграции. За 
таквото ангажирање на маке-
донски граѓани против сво ја-
та држава и против сопс тве ни-

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

те лични интереси при до не-
сува и нашето погрешно сфа-
ќање на поимите нација и на-
ционално. Во Европа нацио-
налноста не се поврзува со 
етносот, туку со државата. Си-
те граѓани во Франција, на 
пример, по националност се 
Французи без разлика на нив-
ното етничко потекло. Нацио-
нален универзитет е универ-
зитетот кој го финансира др-
жавата, национална библио-
тека е државната библиотека 
итн. Поврзувањето на нацио-
налноста на граѓаните со дру га 
држава дури е и навредливо, 
спротивно на нашата прак-
тика. Кога го прошетав да го 
разгледа Скопје, на Бит-па-
зар, на социологот д-р П.О. 
Цуха од Виена, му реков дека 
голем број од луѓето се Ал-
банци. Тој ме изгледа зачу де-
но и ме прекори: "Ама, из гле-
да вие не ги сакате овие луѓе 
штом ги нарекувате Албанци", 
а уште позачуден беше кога 
му кажав дека тие луѓе се на-
вредуваат ако ги наречам Ма-
кедонци.

Има ли зошто, како и Фран-
цузите со своето, и ние да би-
деме горди со македонското 
име, без разлика на нашето 
етничко потекло? Има и тоа 
многу голема причина. Тоа е 
причината поради која Гр ци-
те ја присвојуваат старата ма-
ке донска историја, а Бугарите 
македонската историја од Св. 
Кирил и Методиј до Мајка Те-
реза. Тоа се вредностите соз-
дадени на територијата на Ма-
кедонија. Ако ги споредиме 
најсветлите точки од маке-
донската историја со фран-
цуските, нашите не се ништо 
помалку посветли. Ние имаме 
богато македонско педигре и 
со тоа сите треба да се гор-
дееме. Можеме да бидеме 
горди дека сме државјани на 
Македонија, дека сме дел од 
македонската нација, дека сме 
Македонци, а тоа што потек-
нуваме од определен етнос не 
треба да нè конфронтира. Мо-
жеме исто толку да бидеме 

горди и со современата ма-
кедонска култура. Македон-
ските творци се респектирани 
во светот, особено нашите врв-
ни филмски работници, музи-
чари, карикатуристи, сликари 
и литерати. Можеме сло бод-
но да речеме дека денес Ма-
кедонија е мала држава, но 
творечкиот гениј низ веко ви-
те до денес ја издигнал на ни-
во на културна велесила.

Во светот почитувани се 
носителите на македонски па-
сош, а тоа многу значи за на-
шиот национален и уште по-
веќе за нашиот индивидуален 
и личен успех во соработката 
со партнери од странство. Ка-
ко илустрација ќе наведам две 
мои доживувања. На аеро дро-
мот во Канбера, мој колега од 
Индонезија, на група Индо-
нежанци, професори на Уни-
верзитетот во Канбера, ме 
претстави како Македонец. 
Сите со очи ме "измерија"од 
глава до пети, а еден не мо-
жеше да се воздржи, длабоко 
воздивна и го изговори името 
на Александар Македонски и 
кога универзитетскиот про фе-
сор и голем американски биз-
нисмен (има десеттина фаб-
рики), Даниел Монтана, го за-
молив да одржи предавање за 
менаџментот во Скопје, реа ги-
раше со зборовите: "Со за до-
волство, јас ја сакам Ма ке до -
нија, мојот син се вика Алек-
сандар". Неизброиви се семеј-
ствата во светот кои има ат Алек-
сандар, многу од нив ја сакаат 
Македонија и со задо волство 
би соработувале со нас.

Меѓу славјанските народи 
Македонците уште повеќе се 
ценети. Првиот руски амба-
садор, при првиот настап на 
националната телевизија, из-
рече многу пофални зборови 
за Македонија. Ќе ја истакнам 
изречената благодарност, заш -
то Македонија им ја подарила 
писменоста на сите славјани 
и на Русите.

Мислам дека немусли ман-
ските имиња на творците на 
нашиот респектиран имиџ 

(Александар, Кирил, Методиј, 
Климент, Тереза) не им се ту-
ѓи на муслиманите како што 
на немуслиманското населе-
ние не му се туѓи мусли ман-
ските имиња. Многу луѓе го 
сакаат врвниот фудбалер Ша-
кири и талентираниот музи-
чар Гаџа, зашто тие играат и 
пеат за сите нас и за прес ти-
жот на македонската држава 
- македонската нација. Ни ко-
му не му пречи (ниту на ет-
ничкиот Албанец) кога слуша 
дека Шакири игра во маке-
донскиот национален (држа-
вен) дрес.

Се надевам дека македон-
ското име сите ќе го чув ству-
ваме како свое (покрај своето 
етничко), следејќи го приме-
рот на многу наши врвни ин-
телектуалци, универзитетски 
професори и јавни работници 
од српско, влашко, бошњачко 
и друго етничко потекло. Тие 
не само што јавно се декла-
рираат како Македонци, туку 
се и ангажирани како големи 
македонски патриоти, ја бра-
нат и ја унапредуваат својата 
татковина Македонија. Нели 
Македонија е татковина на 
си те нас, земја на нашите тат-
ковци, или земја со која трај-
но сме поврзани; земја во ко-
ја го живееме својот живот и 
не може татковина да ни биде 
друга држава колку и да ја са-
каме. Неразумно е да ја рас-
тураме својата куќа за да му 
помогнеме на комшијата да 
си ја гради неговата. Кога е 
така, доста ја уривавме тат ко-
вината, ајде сите да помог не-
ме да ја унапредуваме! 

Јован Илиев


