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Димитрије Бужарпвски 
 
Сп кпј ум? 
 
Мпнпграфија за Охридскп летп 1961–2020 
 
 
Вп сред пдржуваое на фестивалпт кпј инаку заппшна на 4 август, денес (14 август) се 
прпмпвира мпнпграфија за Охридскп летп на кпја стпјат датумите 1961–2020. Не ми е 
јаснп щтп напищале автприте Снежана Анастаспва-Чадикпвска и Рпза Нплшева-Ангелпвска 
за сè ущте непдржанптп Охридскп летп 2020, псвен акп не се некпј прпрпшици, па изгатале 
щтп ќе се слуши пднапред, (ппсебнп щтп, за да се птпешати и да ги ппмине сите прпцедури, 
мпнпграфијата била гптпва пред 4 август).  

 

Ущте ппшуден е датумпт 1961–2020. Прв пат гледам мпнпграфија сп вакпв јубилеен датум 
(мпнпграфиите нели се ппврзани сп јубилеи). Ущте какп щтп е пбликувана вп црнп, ми 
наликува на некрплпг (да беще барем реквием!). 

Пп мпјпт текст пд февруари (Веселата математика на рпденденпт на Охридскп летп), дека 
јубилеј мпже да се слави самп вп 2021 гпдина (дури и сп пвпј пд нив пбјавен датум, 1961, 
се гледа кпга бил првипт настан), ппшнаа да се правдаат дека пва ќе биде 60-тп Охридскп 
летп пп ред и затпа мпже да се слави јубилејпт?! 

Арнп ама, таа, првата ластпвишка вп 1961 гпдина кпја била самп еден кпнцерт, не мпже да 
биде фестивал. И другата гпдина е нещтп импрпвизиранп сп некплку настани, па вп 1963 
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гпдина ппшнале, па прекинале заради земјптреспт вп Скппје, така щтп не знам кпј ќе брпи 
и пд кпга ќе брпи и избрпи 60 фестивалски лета. 

Какп и да е, гпрд сум дека гпдинава не излезе (барем не видпвме) да сешат тпрта сп 60 
гпдини (лани сешеа сп 59, па сппред тпа веќе ја изеле и немаат резервна за пваа гпдина). 

Нп, пшигледнп, бидејќи парите биле дпбиени пд Министерствптп за култура, требале да се 
пптрпщат, па сега кпму му е гајле, кушиоата нека лаат. Вп матните впди сп ппстпјани 
прпмени вп Министерствптп за култура вп ппследниве три гпдини (три министри), некпј 
дпбрп улпвил. 

Инаку нема да ја кпментирам прпграмата сп блескавите, виртуозните изведби (ми 
фалат и сигурнп брзп ќе се ппјават и маестралните и феноменалните вп впкабуларпт на 
епитети щтп циркуларнп ги кпристи пешатпт вп најавите пред и пп кпнцертите на 
некплкуте државни музишки институции). И за неа некпј треба да ги пптрпщи парите. 

Сепак, пна щтп ме интересира е кплку пари вп овие економски услови, ќе се пдлеат пд 
државната каса, вп шии чебпви ќе пдат, кплкав ќе биде ушинпкпт и вп материјална, нп и се 
разбира вп духпвна смисла, и кпј ќе седне утре да направи вистински птшет и 
валпризација на тпа щтп се слушилп (бидејќи музишка критика веќе пдамна нема, а нема 
затпа щтп медиумите не се заинтересирани, псвен за нарашаните фенпменалнп-
маестрални нпвинарски текстпви). 

За жал, иакп веќе две децении кукам дека државните културни институции треба да 
даваат јавен птшет за секпј денар, какп некпму да пдгпвара никпј таму нищтп да не гиба. 
Финансиските извещтаи фаќаат пращина вп хартиените папки вп Министерствптп за 
култура и не знам и кпга некпј би ппбарал да ги види, дали би му ги дале на увид. 

Да се вратам на мпнпграфијата. Имаще и мпнпграфија за 50 гпдини Охридскп летп 
пбјавена вп 2010 гпдина (?!) вп кпја настаните се групирани пп децении, самп щтп 
ппследната деценија има куспк гпдини, па ппкрива дп 2009 гпдина (и тука има прпблем сп 
декаднипт систем). Ппследнава мпнпграфија, пшигледнп правена сп намена да биде 60 
гпдини Охридскп летп, не сум ја видел, ама мнпгу ме интересира какп ќе бидат сега 
прганизирани децениите, и каде ќе прпдплжи пд 2009 наваму (а и зпщтп пак ппвтпрнп би 
биле пбрабптувани претхпдните децении за кпи сè е веќе напищанп). 
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