
18  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  744/ 3.10.2008

С Л О Б О Д А Н  Т О М И Ќ ,  Н О В И Н А РС Л О Б О Д А Н  Т О М И Ќ ,  Н О В И Н А Р

КЛУЧОТ НА КЛУЧОТ НА 
ДЕМОКРАТИЈАТА ДЕМОКРАТИЈАТА 
Е ВО ГЛАСОТ НА Е ВО ГЛАСОТ НА 

НАРОДОТНАРОДОТ

Разговорот го водеше: 
Милева ЛАЗОВА

Господине Томиќ, веќе шест години 
со мали успони и падови успевате 
да ја одржите Вашата гордост - еми-
сијата "Гласот на народот"...

ТОМИЌ: Овој јубилеј го одбележувам 
со големо задоволство, од едноставна 
причина што бев сигурен дека ќе ус-
пеам. Искрено, на стартот имаше го ле-
ма скепса дали ова што го предлагам е 
реално или фикција, но денес се виде 
дека е реално. Тоа го докажуваат 609. 
емисии, кои беа реализирани во кон-
тинуитет и илјадниците соговорници. 
Меѓутоа, имаше и голем број пре мреж-
ија и катаклизми, кои ги надминав и тоа 
со Божја поддршка, со  Божји - глас на 
народот. Тоа беше прво чистилиште на 
македонската душа, да си ги каже свои-
те маки и да бара да ги исчисти своите 
гревови. Овој проект го направив од 
едноставна причина, за да ги скршам 
прангите на Македонецот, кои со го-
дини ги носеше каде и да е, околу вра-
тот или на нозете и на рацете, со един-
ствена цел да може слободно да збо-
рува против "султаните".

Од толку реализирани емисии мо-
жевте да забележите поделеност 
меѓу народот - патриоти и нос тал-
гичари?

ТОМИЌ: Идеолошкиот потенцијал 
кај сите нас е патриотското чувство или 
носталгијата. Носталгијата, за жал, сè 
уште трае кај некои кои не знаат каде се 
наоѓаат во просторот, а тоа се некои 
југоносталгичари - наследници на југо-
комунизмот, кои и денес гледаме како 
се однесуваат. Не дека сум некој не-
пријател на тие луѓе, некој може и да ме 
нарече антикомунист, но напротив јас 
сум хуманист, пацифист кој го одбива 
секој вид терор, насилство, оружје итн. 

Мое оружје е гласот на народот и она 
што го имам во мене. Тоа е позитивната 
енергија, надежта и вербата дека ма ке-
донскиот народ е исконски архаичен 
автохтон народ на ова свето место и 
земја која се вика Македонија.

Зародишот на емисијата беше не-
каде по 2000 година. Зошто се од-
лучивте токму за ваков проект?

ТОМИЌ: Петнаесетти септември бе-
ше тој ден кога се случи големиот ден 
на лагата, кога баронот Минхаузен рече 
дека тоа ќе биде ден кога ќе се отворат 
рајските порти, но видовме дека се со-
очивме со пеколот, од кој и јас се из-
горев. Не дека сум ангел, ниту сум Лу-
цифер, едноставно се решив на чекор 
кој никој досега не го направил. Почнав 
со една не импровизациска, туку со 
многу храбра идеја и отидов во некои 
телевизии. Ние сме многу незгодни лу-
ѓе како нација, мајтапџии и сеирџии, са-
каме да се исмеваме, непочитувајќи ги 
позитивните и вистинските вредности 
на луѓето. Но, тоа не ме поколеба. Поч-
нав во АТВ телевизија каде како гости 
носев амбасадори, од кои некои ми 
рекоа каде и да одите ние ќе бидеме со 
вас. Тоа ми даде за право и ме осоколи 
уште повеќе да речам - одиме. Потоа 
следуваше телевизија во Охрид, град за 
кој знам дека е комунистички бастион. 
Тоа ме направи уште поголем  Маке до-
нец затоа што успеав да го тран сфор-
мирам тамошниот ментален чип на ко-
мунизам. Тоа ми го потврдија голем 
број мои гледачи, на охридската ривие-
ра, кои ми се заблагодарија за изми-
натите години, затоа што и покрај тоа 
што ми беа опоненти сепак ми искажаа 
благодарност од причина што успеав 
заедно со нив да ја дефинирам демо-
кратијата во вистинска смисла на збо-

Слободан Томиќ е роден 
во Урошевац, поранешна 
Југославија. Животниот 
пат на неговите родители 
ги води во Македонија, во 
Скопје каде тој веќе 48 
години живее и твори. 
Завршува Правен 
факултет, но никогаш не 
работи како правник. Како 
животна професија го 
избира новинарството. 
Работи во неколку 
електронски и печатени 
медиуми, има 
реализирано повеќе од 
7.000 интервјуа, како што 
вели и самиот со 
најкотроверзни и 
најхаризматични 
личности. Минува многу 
премрежија за да дојде до 
Кофи Анан, Аркан, Фехми 
Агами, Вук Драшковиќ, 
Метју Нимиц, Сајрус Венс, 
Карла дел Понте...

Годинава слави 
шестгодишен јубилеј од 
емисијата по која стана 

препознатлив - 
"Гласот на народот".
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рот. Така, од таму заминав за Куманово, 
потоа во Прилеп, во Радовиш, Стру-
мица, повторно во Охрид, па во Скопје, 
и се вратив во матичната куќа во која 
сум веќе 28 години. Сега сум автор на 
една емисија која е бренд на Маке-
донија и пошироко, сопственик сум на 
продукција "Кралот Александар Маке-
донски" и тука ќе докажам дека во 
моите пори, во мојата крв, во мојот кр-
вен систем тече вистинска македонска 
крв.

Која е целта на "Гласот на на ро-
дот"?

ТОМИЌ: Се обидов и се обидувам да 
внесам меѓусебна соработка и сим био-
за меѓу сите Македонци, кои ја чув-
ствуваат Македонија како своја татко-
вина, како втора биолошка мајка. Но, 
тешко и напорно е. Позитвно е што не 
се откажувам и не капитулирам. Едно-
ставно, сакам да се врати достоинството 
на Македонецот, тој да каже - да јас сум 
Македонец и живеам во Македонија. 
Македонецот бара респект. Се поја ву-

ваат некои Македонци кои даваат, вле-
ваат надеж за достоинството. За жал, 
имаме и раслојување. Неодамна бев во 
Турција, таму ме прашаа: "Дали имаме 
средна класа?" Им велам, постепено се 
реинкарнира. Не сум скептик, се на-
девам дека ќе преовладее рациото. Се 
надевам дека оние кои се послужија со 
македонските пари ќе ги вратат во 
државата. Знаете ли дека девет мили-
јарди евра се украдени од Македонија. 
Тоа не се претпоставки, тоа се факти.

Може да се забележи дека во Ва-
шата емисија како да немате гостин 
од денешната опозиција, СДСМ. 
Зошто?

ТОМИЌ: Ми дава за право да го 
спомнам политичкиот табор на СДСМ. 
Секогаш велам дека треба да дојде да 
соработува во "Гласот на народот", би-
дејќи ова е емисија, коректив на власта. 
Да биде еден вид коректив, да ја опо-
мени власта или да ја награди ако по-
зитивно работи. Еве, во изминатиот пе-
риод се обидував некако да дојдам до 

некои критички осврти, но тешко се 
наоѓаат. Во Македонија повеќето сме 
сеирџии, отколку патриоти.

Тоа значи дека од нивна страна на и-
дувате на отпор или ќе бидете упо-
рен па ќе имате гостин и од нив?

ТОМИЌ: Да бидам искрен, никогаш 
не велам не. Јас во хороскоп сум овен, 
во подзнак шкорпија, значи можете да 
замислете каква комбинација, не може 
никој да ме совлада така лесно. Овие 
609 емисии гарантираат, даваат печат 
на тоа дека знам што сакам и знам како 
треба да го направам. Оваа емисија не е 
билборд. Кој и да е нема да дозволам да 
дојде и да ги изнесе своите болно ситно 
"семкарски" амбиции. Во Македонија 
треба да бидеш чесен во душата, пред 
сè, за да бидеш политичар и да водиш 
народ. Нам не ни требаат самобен ди-
сани политичари, ни требаат патриоти 
кои треба да ја разберат пораката дека 
се сервис на народот, а не дека се 
султани. СДСМ е секогаш добредојден 
кај мене и која и да е политичка партија 



20  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ   744/ 3.10.2008

на позиција. Тоа е само уште еден доказ 
дека емисијата ќе биде коректив и 
дека сериозно ќе ја сфати политиката. 
Треба да се направи паралелна влада 
во сенка, па тоа Собрание нека биде 
полето на политички културен нат пре-
вар. Да излезат со различни идеи, да ги 
споредат своите амбиции, кој каде е 
подобар.

Како го правите изборот на гостите 
и дали имате тешкотии при нивното 
согласување за учество во еми си-
јата?

ТОМИЌ: Не велам дека сум човек без 
план, но имам агенда во главата, која 
секогаш одам на тоа да ја реализирам. 
На стен бај ми се на линија најважните 
политички субјекти од меѓународната 
политичка сцена. Може некој ќе се чув-
ствува необично или малку суетно ако 
речам дека Холбрук го имам во џеб, без-
малку ако сакам по мобилен да го до-

бијам, ќе го добијам. Метју Нимиц, исто 
така. Тие тоа го докажаа бидејќи беа дел 
од мојата емисија. Еден Игел Бергер го 
имав три пати во емисија. Робин О'Нил 
можам вечерва да го имам.

Можете ли да издвоите од до се-
гашните гости кој ви бил "најтежок" 
соговорник?

ТОМИЌ: Па, не би можел некого да 
издвојам. Пред неполни 30 дена го 
имав премиерот на Р Македонија, Ни-
кола Груевски, некој ќе рече еве етикета 
вмровска, нека се лажат само со тие 
нив ни празни фрази. Сепак, овој проект 
е авторитетен. Дај Боже да биде гостин 
и во други емисии првиот човек на 
Владата. Ме радуваат емисиите во кои 
се буди националната свест на Маке-
донецот, кога се говори за идентитетот 
на Македонецот, и тука би ги издвоил 
Нестор Огинар, мојот драг пријател, 
Васил Иљов.

Кои се темите во емисијата, од нос-
но за кои сакате најмногу да де ба-
тирате?

ТОМИЌ: Темите се најразлични, но 
би ги издвоил оние каде културното 
издигнување и националното отрезну-
вање на Македонецот мене ми е нај-
голем предизвик, најголема желба. Тоа 
што сакам да го потенцирам е дека тие 
емисии ми се најдраги и сакам да ги 
титлувам на англиски јазик. На тој начин 
ќе ги опфатиме сите центри на моќ во 
светот, вклучувајќи го и нашиот јужен 
сосед.

Кога веќе го спомнавте нашиот ју-
жен сосед, сте имале ли гости и 
оттаму? 

ТОМИЌ: Тука би ги спомнал гос по ди-
нот Цапарис и господинот Кофос, кои 
беа мои соговорници. Тие се мозокот 
на Грција. Во таа емисија кога беше 
проф. Галев успеавме да му докажеме 
на Гркот дека е празен, дека е Ма ке до-
нец. Тоа беше една лична победа каде 
што ја чувствував вистината за Маке-
донија дадена под Божји благо слов. 
Успеавме да го замолиме нашиот опо-
нент да потврди дека е Македонец. Не 
би сакал гостите да ги двојам, секоја 
чест на секој кој ми даде поддршка и 
бил дел од "Гласот на народот".

"Гласот на народот" се емитува три 
пати во седмицата. Каков е инте-
ресот на пошироката јавност да ја 
следи оваа емисија?

ТОМИЌ: Повеќе од сигурен сум дека 
емисијата е добро прифатена од јав-
носта, бидејќи сите го очекуваат нај-
доброто од Македонија. Сите сакаме 
таа вистинска приказна за Македонија 
да ја направиме врз основа на факти, 
аргументи. Секој што ќе дојде во еми-
сијата ќе ја каже својата успешна при-
казна, а со тоа Македонија ја обла го-
родува и ја унапредува и на меѓуна-
роден план. Се знае дека Македонија се 
стреми да биде дел од европското се-
мејство и се надевам дека тоа ќе бидеме 
затоа што заслужуваме. Сакам во ме-
диумите да се пишува дека се зборува 
за добри, за квалитетни работи во Ма-
кедонија, а не она кодошење. Тука са-
кам да ги надмудрам тие лоши "јавачи 
на апокалипсата" за кои мислам дека се 
десеттина и да ги замолиме да си за-
минат. Доволно е еден да го посее се-
мето на раздорот кое многу брзо се 
шири. Би сакал да преовладува моќта 
на разумот и еднаш да заборавиме на 
тој стереотип кој каде припаѓа. Треба 
секој да е свесен дека има вклесано во 
душата едно големо М.

Освен Вам, на ниту еден новинар 
од Македонија не му се укажа мож-
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носта дома да му биде гостин на 
Метју Нимиц?

ТОМИЌ: Метју Нимиц не го сметам 
како Рамзес II, меѓутоа во 1996 година 
да се биде гостин во неговата приватна 
резиденција за мене беше големо за-
доволство, чест и привилегија. Во тоа 
интервју тој ми кажа дека "Македонија 
ќе го задржи уставното име". Оваа из-
јава ја имам како артефакт, како доку-
мент. Во тој период сега и не е толку 
битно зошто во Македонското радио не 
ми беше дозволено да го пуштам во 
етер. Кое е ова наравоучение!? Сè тоа 
што странците го прават треба да го 
поздравиме и заедно со нив да се кон-
солидираме. Не можам да ја сфатам таа 
политика на некои политичари кои Ма-
кедонија ја сфаќаат како тегла ајвар.

Емисијата е конципирана така да 
има гости од различни профили. 
Кои лица гостувале кај Вас?

ТОМИЌ: Голема е бројката, не би мо-
жел да ги набројувам, но секако покрај 
политичарите, гости ми беа и голем 
број интелектуалци. Предизвик ми е да 
ги спомнам интелектуалните потенци-
јали во Македонија, професорите Сил-
јановска, Билјана Ванковска... Ги оче-
кувам и од Здружението "Виножито", 
кои се од другата страна на барикадите, 
кои живеат во Егејска Македонија. Се-
когаш подавам рака за соработка.

Од толку многу емисии и гости си-
гурно постои и некоја анегдота која 
би можеле да ни ја раскажете?

ТОМИЌ: Е, анегдоти има многу. Би ја 
издвоил случката со Бучковски. Во пе-
риодот кога се случија струшките нас-
тани, тој бараше прошка од струшкиот 
народ преку мојата емисија која ја во-
дев во Охрид. Ми беше изненадување, 
се разбира, позитивно. Емисијата оде-
ше три пати во неделата денес, утре и 
задутре. Во телефонскиот разговор со 
Бучковски, кој во моментот возеше, му 
даде задача на Кондарко да каже во 
негово име. "Господине Томиќ, овде 
Кондарко. Бучковски ми рече да ви се 
јавам и да ви кажам дека наместо него 
јас ќе учествувам во вашата емисија 
'Денес, утре и задутре'". Забуната беше 
што Кондарко не знаел всушност како 
се вика емисијата. Мислел дека е "Де-
нес, утре и задутре", а не "Гласот на на-
родот". Се надевам дека емисијата нема 
да биде само денес, утре и задутре, туку 
ќе постои и понатаму.

Сте имале ли момент кога сте са-
кале да се откажете?

ТОМИЌ: Многу пати. Понекогаш гу-
бам желба од едноставна причина. Би-
дејќи сум и проект менаџер сам доаѓам 

до реклами, а тоа кај нас оди многу 
тешко. 

Па, како опстојувате?

ТОМИЌ: Денес живееме од реклами, 
понекогаш одредени фирми рекла ми-
рам без пари, така што на крај јас сум во 
була. Парите се во моќниците, во оли-
гарсите или тајкуните, меѓутоа тие се 
чувствуваат навредени, критикувани и 
кога ќе тропнеш на нивните порти ти го 
вртат грбот. Што ми се случи неодамна. 
Токму пред да почне емисијата одре-
дена респектибилна фирма во после-
ден момент ми откажа. Друга ситуација. 
Еден многу висок стопански субјект, да 

канам гостин, и оџа или, пак, прет став ник 
на исламската вероисповест за да се 
слушне гласот на народот и во тој дел.

Во "Гласот на народот" има вклу-
чување и на јавноста. Има бројни 
јавувања од кои некои се не при-
јатни?

ТОМИЌ: Секако. Апстрактно е да не 
се вклучува и народот. Боли кога ќе ве 
нападнат, но подготвен сум и за такви 
ситуации. Ги замолувам да се претстават 
затоа што овие шест години се оби-
дувам да го кренам рациото на демо-
кратските однесувања. Но, сè уште по-
стои тој страв од тоталитаризмот, да 

не го именувам, ми вели "Што сакаш 
Слободан?", "Што бараш реклами од 
фирми кои ги критикуваш?"... Кога ќе ги 
прашам од каде ви се парите, не ми 
даваат одговор. Им лепат прстите на 
нашите политичари, бизнисмени.

Во Вашата емисија говорите и за 
веронауката, за црквата, за рели-
гијата...

ТОМИЌ: Задоволство ми е што во 
мојата емисија й давам значење и на 
веронауката која, според мене, е ви-
стински лек за Македонецот да се спаси 
од овие искушенија, од сите "вируси" 
кои секојдневно го напаѓаат корпусот 
кој нема имунитет. Јас би ги молел, меѓу 
кои и Жереновски, малку да се под-
замислат и да разберат дека и јас сум 
родител. Знам дека со веронауката са-
мо ќе добиеме. Планирам еднаш во ме-
сецот да посветам емисија за црквата и 
религијата. Ќе бидам храбар и ќе по-

кажеме како во 1948 година кога вла-
дееше Информбирото - ако не си со нас 
тогаш си против. Оние кои ќе ја раз-
берат пораката на "Гласот на народот" 
се претставуваат, тие што имаат порака 
или, пак, наредба од "султанот" за ситна 
пара да го навредуваат гостинот или 
мене - тие луѓе не можам да ги сфатам. 
Тие луѓе настојуваат да останат ано-
нимни и нив не ги сметам како мои 
соработници во Народниот парламент 
(сите сме народни пратеници). Инаку, 
се јавуваат луѓе и од далечна Ав стра-
лија, и од најблиската точка од позна-
тото Маџар маало. Меѓутоа, не само 
што се јавуваат директно во емисијата, 
многу пораки ми пристигнуваат и на е-
маил адресата. Поставуваат прашања, 
ми даваат предлози, идеи кои за мене 
претставуваат закон. Сите нив ги по-
читувам. Среќен сум што на 49 години 
сум богат. Можеби не направив некакво 
материјално богатство, туку богат сум 
со многу нови пријатели.


