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ЛЕВО, ДЕСНО ЛЕВО,  ДЕСНО 
Димитрие Димитрие МАНЕВСКИМАНЕВСКИ

Ние отвораме восочни 
музеи, продаваме попу-
лизам, водиме борби во 
кои постојано побе дува-
ме, а никако не се чув ству-
ваме победници, сè уште 
не сме конституирале ви-
тални институции, суд ски-
от систем ни е блокиран, 
платите ни се замрзнати 
на "ниски" температури 
иако светот трпи "гло бал-
но затоплување", како кли-
матско, така и економско, 
со државен декрет уки ну-
ваме цели стопански гран-
ки, генерираме невра бо-
теност, купуваме ком пју-
те ри за училишта кои не-
маат санитарни јазли, си 
п о с т и г н у в а м е 
"автоголови"...

ПРАЗНАТА 
РЕТОРИКА Е САМО 
ПОКРИТИЕ ЗА 
ПРАЗНАТА ГЛАВА.

ред неколку сед ми-
ци се одржа енер-
гетскиот Самит во 
Загреб, на кој учес т-
вуваа сите земји од 
Југоисточна Ев ро-

па, и секако Руската Федерација. До го-
ворот кој беше постигнат како своја 
главна карактеристика ја содржи за-
ложбата за неупотреба на енергенсите 
како средство за политичко влијание.

Ова ми звучи многу смешно, бидејќи 
е невозможно да се зборува за ме ѓу-
државна трговија, а да не стане збор за 
политика. 

Но, не верувам дека било кој, па ниту 
самите потписници веруваат во тоа. 
Убе ден сум дека целта на Самитот беше 
сосема поинаква, како што всушност 
тоа е случај во поголемиот број ме ѓу-
државни собири.

Тоа на некој начин може и да се 
согледа од самото обраќање на рускиот 
претседател Путин кој, меѓу другото, 
спомна дека "традиционалното при ја-
телство со земјите на Балканот, кое се 
базира на бројните сличности во кул-
турата, јазикот и историјата при до не-
сува Русија да има интерес за соз да ва-
ње траен мир и стабилност во регио-
нот". Со ваквата изјава, на еден многу 
префинет начин, се посочува дека Ру-
сија повторно ќе влезе во натпревар за 
проширување на своето влијание во 
рамките на Балканот. Всушност, и со са-
 мото ословување на нашиот регион како 
Балкан, а не како Југоисточна Европа, 
се испраќа уште еден сигнал на гра-
дење на сопствената позиција и обид 
да се воспостави нова перцепција за 
самиот регион. Секако, сè ова е само 
еден сегмент од градењето на "Новата 
Русија", но е сегмент кој најдиректно нè 
засега сите нас. 

А како се однесуваме ние? Би рекол 
збунето.

Одиме на Самит на највисоко ниво, 
бараме енергетска соработка, што на 
не кој начин значи и економска инјек-
ција за нас, а од друга страна, во офи-
цијалните изјави претседателот на др-
жавава вели дека му посочил на Путин 
дека ние се стремиме кон ЕУ и кон НАТО. 

Нема да се правам паметен, туку само 
ќе потсетам каков економски третман 
добија земјите кои се одлучија да й се 

ИЛИ ВО МЕС ТО?ИЛИ ВО МЕС ТО?
шиот став!? Веројатно нашиот претсе-
дател има чувство дека позицијата ни е 
толку силна што можеме на било кого 
да му кажеме било што и да не се гри-
жиме за последиците. Сепак, мислам 
дека изјавата на претседателот во врс-
ка со средбата зад затворени врати не е 
тактична и не ни оди во корист. Не-
тактичноста се согледува во она што 
претходно го спомнав, а тоа е дека му 
се "перчиме" на оној од кој бараме не-
каква помош. Од самата нетактичност 
произлегуваат и негативните после ди-
ци врз нас. Единственото нешто што 
може да ги ублажи тие последици е 
претходно спомнатата амбиција на Мос-
ква да почне со експанзија на својата 
економија и влијание во светски рамки. 
Оваа амбиција сигурно ги смета за ире-
левантни изјавите на минливите микро-
политичари од "банана" земјите, каква 
што сме ние. 

Сè ова, како што реков, ми остава 
впечаток дека во моментов ние немаме 
јасна визија за тоа што сакаме. Имам 
впечаток дека не се валоризираат окол-
ностите и состојбите кои нас тануваат. 
Доколку имаме цел интеграција во 
НАТО и во ЕУ, тогаш ова е периодот за 
правење на клучните напори за ин-
тегрирање кон нив. Неодамна Европ-
ската унија одлучи дека ќе биде от во-
рена за проширување, според мене, 
тоа е директна последица и реакција 
на рускиот подем и зголеменото вли-
јание кон ЕУ земјите. НАТО, исто така, се 
подготвува за ново проширување, кое 
е еден вид подготовка за "новото вре-
ме". А ние? Ние отвораме восочни му-
зеи, продаваме популизам на секој че-
кор, водиме борби во кои цело време 
победуваме, а никако не се чувствуваме 
победници, сè уште немаме консти-
туирано витални институции, судскиот 
систем ни е блокиран, платите ни се 
замрзнати на "ниски" температури иако 
светот трпи "глобално затоплување", како 
климатско, така и економско, со др жа-
вен декрет укинуваме цели стопански 
гранки, генерираме невработеност, ку-
пуваме компјутери за училишта кои 
немаат санитарни јазли, си постиг ну-
ваме "автоголови"... и сè така по старо. 
А зошто па нешто да менуваме кога 
така се навикнавме да тераме со де це-
нии наназад?

спротивстават на Русија и да се ориен-
тираат кон западните институции. 

Но, ние веројатно не се плашиме да 
им го "плеснеме" на Русите в лице на-


