
 

 

Не сте сами 

Не е само тој горд на нас!  

Добровечер драга публико, (се извинуваме) завесата се искина! 

Знајни и незнајни луѓе од фелата, но и надвор од неа, еве зошто и како се искина нашата 

завеса. Изминативе неколку денови се водеше расправа помеѓу композиторот Бужаровски 

и СОКОМ околу доделувањето на наградата за животното дело „Трајко Прокопиев“. 

Пратејќи ја внимателно ситуацијата како што се развиваше, несомнено е дека станува збор 

за изместена перцепција на нештата од страната на еснафите. Особено со последниот 

демант на Сојузот кој и не наликуваше на демант, туку на историска приказна за односот 

на композиторот Бужаровски и еснафското здружение СОКОМ. 

Моево обраќање е како студент на професорот Бужаровски, во контекст на неговиот 

последен текст „Се гордеам“ (http://okno.mk/node/55706) како реакција на досегашните 

случувања. Свесен дека после оваа моја реакција како поддршка кон професорот ќе бидам 

квалификуван како негов поданик и ред други етикети (оти, нели, денес такво е времето, 

етикетата кажува за тебе, а не тоа што си навистина ти и твојата работа); само напред со 

таквите потези. За да бидеме на чисто драга публико, како дел од академската средина јас 
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не можам да молчам пред неправедната битка на еден спроти неколкумина, иако во 

случајов, тој еден, професорот, може да се справи со повеќето без никакви потешкотии, 

затоа што истите, т.е. некои од нив, црпеле знаења од него. Секоја чест ако и тоа го 

негираат! 

Па затоа одговорно тврдам дека мојот (и нивен) професор Бужаровски е еден од 

последните столбови на мудроста и разумот на Факултетот за музичка уметност веќе 

години наназад, но ете тие решија по тој столб да удрат! Некој се обидува да го употреби 

зборот херојство и пожртвуваност, а притоа да соработува со криминалци (кој е тука 

пожртвувана жртва?), но тоа е друга приказна. Тој се гордее со нас и ние со него затоа што 

сме свесни за вредностите кој ни ги прикажува за укажувањата во правците по кои 

чекориме за да се изградиме како квалитетни личности, уметници, идни интелектуалци и 

професионалци, секој во своите области; а во време кога интегритетот на еден уметник е 

бледа сенка на неуките грбови, тоа е навистина тешка задача која професорот си ја задал. 

Можеби ова може да се каже како пожртвуваност?! Но, не се гледа, штета и жалам што е 

тоа така. Јас се радувам што сум дел од тие студенти со кои секогаш надвор од 

предавањата е тука да продискутираме за проблематиките во нашата околина, за важноста 

и улогата на критичката мисла. 

Една од најголемите нанесени рани, веќе штета од поголеми размери, е немото 

однесување на голем број уметници во нашата земја и нивното, грубо кажано, откупено 

ЈАС. И сега, во ситуација кога некој решил да е гласен и јасен, нам не ни се слуша ниту 

гласот ниту јаснотијата. Завесата се искина. Толку од неа, сега секој ќе сака парче од 

материјалот да се прикрие и остане зад завесата, но колку е небитно или битно ќе видиме. 

Останува тоа дека треба да се продолжи во градењето на почит во искажување на 

ставовите и мислењата исполнети со вистинитост! Но, денес е сè толку измешано, од каде 

да се фати редот во ова лудило каде сè е натрупано. Има да се каже и за еснафското 

здружение и неговите заложби, кои во моментов не се толку битни, а се ранливи! Битката 

во повеќе сфери, индивидуални или групни, по секој основ значајни во нивната појава, 

постојано укажува на тоа дека незадоволството е сè поголемо за она што нам ни се 

случува. Сè она кое е како воспоставена слика денес во и за уметноста, т.е. музичката 

заедница, не е нешто ново, отсекогаш го имало. Потпирајќи се на минатото и она што сега 



со свои очи може секој да го согледа, тоа е дека имало поделби, замерувања, заземање 

страни, расклатени компромиси, расправии... Тука ќе застанам и нема да се доискажам. 

Професоре, не сте сами. Тие што сме, Ваши студенти сме, и нас нè допира неправдата. 

Можеби сме малку, но со голема почит. Се надевам, ние ќе продолжиме да создаваме 

простор со кој Вие пак, ќе продолжите да се гордеете и понатаму со нас. 

Драга публико, искинатата завеса ќе биде заменета со нова кога ќе можеме на чисто да ја 

видиме пожртвуваноста и храброста во манифестирање на херојството зад или пред 

завесата!  

Дамијан Каранфилов 

Фејсбук, 10 мај 2016 година 

 

 

 


