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Пишува: Милева ЛАЗОВА

ИСТОРИЈАТА СЕ ПОВТОРУВА ЗАРАДИ 
БАЛКАНСКИТЕ ФРУСТРАЦИИ И ГЛУПОСТИ!

Со издавањето на оваа 
книга авторот има цел, не 
само како историско 
сведочење поткрепено со 
некакви документи, тие 
сликовити сведоштва и 
сеќавања да бидат 
сфатени како наивно 
видување на бурните 
настани, гледани низ 
диоптријата на едно дете, 
но и како носталгично 
видување на минатото на 
еден денес веќе 
припадник на постарата 
генерација 
интелектуалци.

РАСКАЗИТЕ НА РИСТО АНДОНОВ 
ЗА МИНАТИТЕ ДЕТСКИ, 
НО И ЗА СЕГАШНИТЕ 
НЕМИРНИ ВРЕМИЊА

Авторот на книгата "Слики од фа-
шис  тичко-бугарската окупација во 
Велес", господинот Ристо Андонов, 

потсетувајќи се на детството минато во 
родниот Велес, ги полни страниците на 
ова дело со спомени и со видувања до-
живеани за време на бугарско-герман-
ската фашистичка окупација, времиња 
исполнети со беда, сиромаштија, глад, 
страв, опасности и крвопролевања. Сите 
тие немили настани оставиле силен впе-
чаток кај голем број велешани, а забе-
лежани од Андонов само ги потсетуваат 
оние од неговата генерација на тешките 

времиња поминати во нивниот град. Нас-
таните доживеани во детството, кои ав-
торот ги носи длабоко во себе, тој се за-
фати да ги оживее и да ги претстави пред 
младата популација и граѓаните како сли-
ковни сеќавања. Всушност, нив така и ги 
памети, парцијално и нецелосно. 

За жал, како резултат на продол жи тел-
ните манипулации со балканските фак ти 
и вистини, авторот Андонов, и денес, кога 
веќе преминал во седма деценија од жи-
вотот, е приморан да живее во услови на 
воени загрозувања, омраза, немири, се-
кој дневни пукотници, загриженост, не-
извесност и сиромаштија, но сега и во 
евидентна опасност да се загуби сè она, 
што го создаваа постарите генерации. 

Описот на настаните, за авторот не по-
битни вистини, на некои балкански и до-
машни глупаци нема да им се допад нат, но 

како што вели тој, тоа е нивен проб лем.
"За жал, тие спомени од минатото во 

голема мерка укажуваат на сличноста на 
многу настани кои се случуваат и сега, 
секако заради континуитетот на балкан-
ските фрустрации и глупости! Имено, ма-
нипулаторите со вистината секогаш нао-
ѓаат начин фрустрациите и неоства ре-
ните желби во минатото повторно да ги 
оживеат старите страсти, да мобилизи-
раат нови усвитени балкански глави и 
домашни глупаци кои ќе создаваат страв 
и немир во нашите души, несигурност во 
регионот и постојано да нè враќаат на-
зад на некој нов почеток. Тоа го користат 
разни белосветски насилници, кои ни се 
наметнуваат како помирувачи, совет ни-
ци, олеснувачи и други видови штет ни-
ци", ќе запише на првите страници ав-
торот Андонов. 

Со публикувањето на оваа книга цел 
на авторот не е историско сведочење 
поткрепено со некакви документи, туку 
тој сака тие сликовити сведоштва и се-
ќавања да бидат сфатени како наивно 
видување и приказ на бурните окупа цис-
ки настани, гледани низ диоптријата на 
едно дете, но и како носталгично виду-
вање на минатото на еден припадник на 
генерацијата која подоцна го изведе ве-
ковниот скок на сестран развој и напре-
док на нашава земја. Истовремено, авто-
рот со овие раскази-сведоштва потсе-
тува на фактот дека живееме на Балканот, 
кој во светот се доживува како "буре 
полно со барут", во кој продолжува бор-
бата за територии на сметка на маке-
донскиот простор. Факт кој на Маке до-
нецот му наметнува бескрајно продол-
жување на борбата за опстанок.


