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„Ах, да можеме од глупакот да создадеме 
мудрак - не мудрец! Бидејќи за такво нешто 

не се достаточни напорите на 
општеството, туку и личните.“ - Антон Ѓ. 
Панов (Фонд на Антон Панов / кутија III папка 

3 А.Е.1 1958 година, МАНУ) 
Во знак на голема благодарност и почит 

кон мојот чичко Антон Ѓ. Панов, оваа книга му 
ја посветувам нему. Среќен сум и горд што 
влечеме корени од иста семејна лоза. - Ѓорѓи 
П. Панов 
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*** 

Некои индивидуи никако не можат да се 
ослободат од гордоста и егоцентричноста 

како црти на карактерот. 
 

*** 
Нашето постоење на прво место на овој свет, 
како претставници на машкиот пол, е поради 

некоја жена и обратно. 
 

*** 
Секогаш кога ќе ја ослободите душата и 
нејзината енергија, извира љубовта и 
мудроста како две компоненти на 

просветлениот поединец. 
 

*** 
Ниедна будала не можеше да се носи со 
неговиот ум зашто секогаш се правеше 

будала меѓу умните и умен помеѓу будалите. 
 

*** 
Сите оние кои се закачиле за егото ја 

пропуштиле другата димензија на хуманоста и 
сочувството. 
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*** 

Единствено комплементарни и личности со 
искрена комуникација кои постојано се 

спремни на компромиси можат да воспостават 
хармонични и долготрајни односи. 

 
*** 

Плитки се надежите за помирување и 
премостување на длабоките разидувања и 

разлики помеѓу карактерите. 
 

*** 
Хуманистите со голем дух се омилени и 

почитувани уште за време на нивниот живот, 
а по смртта стануваат незаборавни. 

 
*** 

Доколку потребите и задоволствата ги 
задоволувате без мера и неумерено, дотолку 

побргу ќе преминете на страната на 
екстремистите. 

 
*** 

Секој обид да се лажете себеси значи и 
искривен одраз на вашиот лик во огледалото. 
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*** 
Скриените лаги и измами се како и 

ненадејните земјотреси и потреси. Тие 
секогаш нанесуваат директни штети и жртви 

на зафатените простори и луѓе. 
 

*** 
Со ниедни пари и богатство не може една 
личност да ја купи и откупи довербата кај 

своите најблиски. 
 

*** 
И најлошиот порок може да се трансформира 

во доблест и обратно. 
 

*** 
Никогаш немојте да бидете  сигурни во 
вашата несигурност и секогаш сигурни во 

вашата сигурност. 
 

*** 
Некои социјални кругови го промовираат 
неморалот како морал безрезервно и 

бескомпромисно. 
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*** 
Повеќе сакам чист ум отколку нечисто тело. 
Телото многу лесно ќе го измиете за разлика 

од умот. 
 

*** 
Оние коишто не се искрени со себе, не се 
ниту со другите. Истовремено се лажат 

себеси и другите. 
 

*** 
Духовно изградени и богати личности никогаш 
не ги критикуваат поединците, туку појавите и 
процесите; и никогаш не покажуваат емотивни 

слабости и недостатоци. 
 

*** 
Чист производ на егото е инаетот којшто 
претставува една многу непостојана и 

деструктивна енергија. Секогаш треба да се 
откажеме од личности кои го практикуваат или 

поседуваат како црта. 
 

*** 
Волјата значи силно и перманентно 

дисциплиниран дух, истрениран никогаш да 
не потклекне пред пречките и предизвиците 

кои се испречуваат пред истиот. 
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*** 
На секое ослободување му претстои - 

робување, на секој алтруизам - егоизам и на 
секоја љубов - омраза. Но, постои и обратна 

корелација помеѓу погоре спомнатите 
категории. 

 
*** 

Сепак човекот имаше една единствена маана 
- немаше никаква маана. 

 
*** 

Штом негативните емоции се појават на 
површината од вашата свест, значи дека веќе 

мирот потонал. 
 

*** 
Бидете секогаш љубезни со другите, за и 

другите да бидат со вас. 
 

*** 
Се служеше со сите нечесни игри за да може 

да живее „чесно“ и „пристојно“. 
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*** 
Во искрениот поглед понекогаш може да се 
наслика внатрешниот микрокосмос на една 
личност и нејзината духовна димензија. 

 
*** 

Елементарните потреби и чувства кај сите 
луѓе се исти; се разликуваат единствено 

стиловите на нивно реализирање. 
 

*** 
Внимателно со распакувањето на туѓите 
ставови, стилови и погледи. И најмалото 

невнимание може да биде погубно особено за 
перфекционистите и фанатиците. 

 
*** 

Доброто и злото на секој карактер извира од 
срцето и секогаш е потребно да се погледне 
внатре во срцето пред било што да одлучиме 

или направиме. 
 

*** 
За да ви прекипе потребно е постојано да ви 

ја покачуваат работната температура. 
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*** 

Манипулираните се користат со манипулација 
како реванш кон нивните манипулатори. 

 
*** 

Не грижете се за иднината на проституцијата - 
туку за сè поголемиот број нејзини 

консументи. 
 

*** 
Злото и злобата како категории својот корен 

го имаат во екстремниот егоизам. 
 

*** 
Човечкиот гениј најчесто не работи за 

благосотојба на сето човештво. 
 

*** 
Многу е ризично кога стоите на спротивната 
страна од вистината, без оглед на мотивот и 

причината на вашата одлука. 
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*** 

Најслични на егзебиционистите и 
горделивците се егоистите. 

 
*** 

Како што ударот на тивкиот бран е подлабок и 
подолготраен од брзиот, така и смиреното и 
длабоко размислување - подалекусежно и 
позначајно од импулсивните и избрзани 

реакции во животот. 
 

*** 
Кога инаетот и тврдоглавоста би се третирале 
како позитивни црти на личноста, Балканот би 

бил најпросперитетен регион во светот. 
 

*** 
Опасно е кога човек ги контролира емоциите, 

но уште поопасно е кога истите го 
контролираат човекот. 

 
*** 

Колку порано се соочите со своите маани, 
толку побргу ќе им го свртите грбот. 
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*** 
Без широка основа на карактерните црти не 

егзистира здрав дух. 
 

*** 
Гневните и одмаздољубивите карактери 
дефинитивно расчистиле со смиреноста и 

пристојното однесување. 
 

*** 
Ниедно разумно повторување на позитивни 
активности кои преминуваат во навики не 
претставува товар, туку задоволство. 

 
*** 

Дарежливите и добродушните личности не 
треба воопшто да се грижат за својата 

иднина. Преку давањето примаат и добиваат 
уште повеќе од тоа што го подариле. 

 
*** 

Логично и разумно е оние коишто пружаат 
безрезервна љубов кон сите, да примаат и 
бидат разбрани како во радоста, така и во 

тагата. 
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*** 
Величината на еден карактер, меѓу другото, 

се гледа и во тоа што никогаш не ги 
потенцира и истакнува воочливите маани на 

ривалите и окружувањето. 
 

*** 
И човечноста, слично на мааните и пороците 
кои некои ги негуваат, потребно е постојано 

да се негува. 
 

*** 
Не постои тајна којашто не е провалена 
помеѓу другото и поради директната 

корелација на преобразбата на тајното во 
јавно и обратно. 

 
*** 

Добрите нешта, што другите им ги прават на 
поединци, ги обврзува и нив да прават 

добрини. 
 

*** 
Признаениот грев го ослободува 

покајникот(чката), но истовремено е тест на 
доверба помеѓу грешникот(чката) и 

слушателот. 
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*** 

Да се прави тоа што е неопходно потребни се 
автентична храброст и интегритет. 

 
*** 

Доблесните најлесно ќе ги препознаете во 
тешки и кризни времиња. 

 
*** 

Не е проблем што погрешивте, туку што не 
престанувате да грешите и натаму. 

 
*** 

И од задоволените страсти произлегуваат 
незадоволени потреби. 

 
*** 

Толку сум одговорен во извршувањето на 
моите задачи зашто ги извршувам како 

педесетогодишник. 
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*** 

Отиде толку далеку со идеите што не гледаше 
што му се случува пред нос. 

 
*** 

Во неразумно време никој разумен не стои 
однадвор. 

 
*** 

За да го пронајдете сокриеното богатство во 
себе потребно е да се копа постојано и 

длабоко. 
 

*** 
Пријателството е како мост. Потребно е 

тековно одржување за да не дојде до прекин 
на комуникацијата. 

 
*** 

Зарем и од длабоките карактери очекувате 
плитки мисли?!? 
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*** 

Широките познавања се искажуваат секогаш 
преку концизни мисли. 

 
*** 

Доколку банкарите имаа и постојана доверба 
во своите коминтенти, одамна ќе беа на 

списокот на банкротираните. 
 

*** 
Ваша банка - ваши пари! Никако. За да бидат 
парите ваши, морате првин да ја платите 
нивната цена - каматата, а после тоа и 

главницата. 
 

*** 
Каков парадокс: додека понеразвиените земји 
очекуваат сигурен влез на странски капитал, 
инвестиции и нови работни места, странските 
вложувачи уште повеќе се трудат што повеќе 

капитал да изнесат и однесат од нив. 
 

*** 
Големата финансиска светска криза и 

рецесија секако ќе изнедри нови поголеми 
промени во постојните економски и политички 

системи. 
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*** 

Индиректна корелација помеѓу бруто 
општествениот производ со економско-

политичкиот систем  го  покажува и нејзиниот 
интензитет. 

 
*** 

Многу лесно се трошат заштедени и туѓи  
пари. Повеќе од вештина и вистинска 
уметност е да создадете заштеда. 

 
*** 

Од никого не очекувајте да ги отплаќа вашите 
долгови, ниту пак да ги штити вашите 

интереси. 
 

*** 
Чуден парадокс - нашите судии не можеле да 
им судат на корумптираните и депресивни 
менаџери?! А, дали истите менаџери се 

колебаа да го доведат овој напатен народ во 
најдлабоката економска депресија досега? 

 
*** 

Печалбата и печалбарството не е само начин 
на преживување, туку и современа форма на 
флуктуација на работната сила на светскиот 
пазар, т.н. модерен неоколонијализам или 

глобализација. 
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*** 

Вештите трговци спремно на наивците и 
месечината ќе им ја продадат. 

 
*** 

Ако секој си ја работи својата работа не ќе 
има толкава невработеност. 

 
*** 

Многу културни, духовни и етички вредности 
се удавиле во пазарното стопанство. 

 
*** 

Откако го соголија до гола кожа, започнаа да 
го облекуваат во должничко руво. 

 
*** 

Економски патриоти се оние кои го креваат 
економскиот и животниот стандард, а не оние 

кои ги креваат цените. 
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*** 

Кога љубовта станува основна смисла на 
животот, тогаш навистина животот има 

смисла. 
 

*** 
Постои строга пропорција при примањето на 
љубовта со онаа што ја давате: колку давате 

толку повеќе примате. 
 

*** 
Љубовта како неисцрпен и непотрошен извор 
на енергија е основна и прва категорија на 

животот. 
 

*** 
Љубовта е животна сила која може да ве 
подмлади, но и предвреме да ве остари. 

 
*** 

Ниедна уметност и вештина не успеале да ја 
дефинираат љубовта целосно. Но, затоа пак, 
секоја нивна гранка и дисциплина на свој 

начин ја експлоатира. 
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*** 

Многупати во животот се покажало дека 
љубовта и сексот немаат ништо заедничко. 

 
*** 

Најдобриот евергрин во животот е љубовта. 
Останува засекогаш актуелен и никогаш не 

здосадува. 
 

*** 
Нежноста, добрината, трпеливоста и 

искреноста се главни црти на најволшебната 
категорија - љубовта! 

 
*** 

Љубовта и слободата се во директна 
корелација и секое ограничување на едната 
значи и ограничување на втората категорија. 

 
*** 

Со љубовните специјалитети треба да се 
внимава исто толку како и со готвачките. 

Секоја ситница и грешка може да го расипе 
моментот на вкус и задоволството. 
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*** 

Љубовта како една од највозвишените 
емоции, може да се доживее како неизмерна 

среќа, но и како врвно страдање. 
 

*** 
Секогаш бидете внимателни при 

консумирањето на  вашата љубов, потребно е 
да се консумира во континуитет и во 

оптимални количини. 
 

*** 
Музиката најчесто е израз и одраз на 

љубовта. 
 

*** 
Патеката на радоста и љубовта почесто се 

вкрстува со линијата на болката. 
 

*** 
Нефлексибилниот, игнорантскиот однос, 
затвореноста и најопасниот - презирот, се 

факторите коишто најбрзо може да и пресудат 
на една љубов. 
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*** 

Ниедна вода не ве гаси кога горите помеѓу 
два огна. 

 
*** 

Во секој грев и грешка постои и зрно добрина: 
исцелувањето и искуството како цена на 

грешката, односно гревот. 
 

*** 
Не првиот и површниот впечаток од изгледот, 
реториката и шармот, туку последниот од 
содржината, изграденоста и искреноста, 
значат доследност на една личност. 

 
*** 

Никогаш не прифаќајте туѓи совети и зборови 
за реклама и квалитет, туку секогаш своето 

искуство и претходно знаење. 
 

*** 
Знаењето, гордоста и сексот имаат заеднички 
именител во ненаситноста. Доколку успеете 
да го надминете заедничкиот именител секако 
дека ќе поживеете подолго од просечниот 

животен век. 
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*** 

Кои се четирите највозвишени и најхумани 
категории? Секако, тоа се: мирот, љубовта, 
среќата и благосостојбата. Зашто без првата 
не ќе ја остварите втората, без неа третата, а 

без неа никако четвртата. 
 

*** 
Очајот и тагата победете ги со оптимизам, 

љубов и музика. 
 

*** 
Откога негативните емоции ве поплавиле, 
опасноста очајот да ве потопи е најголема. 

 
*** 

Мислите се производ на здравиот мозок, а 
емоциите на здравото срце. 

 
*** 

Сериозноста на одговорноста во моментот не 
значи сериозен страв и воздржување од 
исчекорување кон преземање акција. 
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*** 

Како е можно да не им се спротивставите на 
оние кои се обидуваат целосно да ве 

префарбаат и прекрстат и да ви го уништат 
оригиналниот идентитет?! 

 
*** 

Кога добрината претставува убавина, 
мудроста - вистина, тогаш мирот - спокојот се 

највредната очекувана награда. 
 

*** 
Добро спакуваната и убедлива лага со повеќе 

атрибути од вистината, многу бргу ќе ги 
отпакува надежите на наивните консументи. 

 
*** 

Знаењето е нашиот вид со кој го гледаме 
животниот пат, а мудроста пак нашата 

стратегија со која треба да го изодиме истиот. 
 

*** 
Синтагмата: „Вистината е секогаш во 

обичното и едноставното“ е почеток на секоја 
мудрост. 
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*** 
Зошто секогаш она што е обично и 

едноставно ни се чини неверојатно, па и 
вистинито?! Зарем илузијата и магијата на 
лагата секогаш е посилна од реалноста и 

едноставноста на вистината?! 
 

*** 
Ниедна жртва и страдање што водат кон 
осветлувањето на мрачните хоризонти на 

незнаењето, стравот и сомнежот, не е голема. 
 

*** 
Секој систем што не почива врз вистинските 
вредности како: солидарноста, несебичноста, 
сочувството, добрината и вечното трагање по 
вистината, многу бргу заминува од животната 

сцена. 
 

*** 
Не потпирајте се секогаш врз „сетилните“ и 

„емотивните“ вистини поради лажните илузии 
и предрасуди кон кои се подложни. Напротив, 

секогаш следете го пулсот на срцето на 
вашиот ум и неговата интуиција. 

 
*** 

Што се оние коишто немаат сопствено 
мислење и став по кое било прашање, ако не 

медиокритети?! 
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*** 

Единствениот константен капитал што никој 
не може да ви го украде и обезвредни е: 
знаењето, љубовта, мудроста, мирот, 
инвентивноста, пријателските врски и 

сочувството. 
 

*** 
Доколку вашето тежиште и космос го 

замислите како океан на спокојство, тогаш 
никаков повод, причина, прашање или 
личност не се закана за вашиот мир и 

спокојство. 
 

*** 
Оној што пружа несебично љубов не е ниту 
добар ниту лош, туку мудар човек што ја 
достигнал вистината и внатрешниот мир. 

 
*** 

Најлесно и најбрзо ги носи животниот ветер 
оние кои имаат недостиг на волја и енергичен 

дух. 
 

*** 
Учените и мудреците секогаш се однесуваат 
на најнепосреден и наједноставен начин во 

сите контакти и прилики. 
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*** 

Многу посилни и поопасни по човековото 
здравје се менталните отрови: гневот, бесот и 
незнаењето, отколку хемиско-биолошките. 

 
*** 

Големината и вештината на решителниот ум 
се гледа кога во најкус рок загубата ја 

претвора во добивка и негативната енергија 
секогаш во позитивна. 

 
*** 

Сè што е под присила, уцена и условување не 
е благословено ниту вредно искуство. 

 
*** 

Најбрзо и најлесно излезот од животните 
лавиринти и проблеми го пронаоѓаат 

визионерите, непоколебливите и посветените 
на целта. 

 
*** 

Додека нерешителните се двоумат, 
решителните се реализираат. 
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*** 

Не верувајте им на ненадејните женски солзи, 
а уште помалку на непотребните љубезни 

насмевки. Единствена сигурна верба нека ви 
биде вашата интуиција. 

 
*** 

Никогаш не може да сте сигурни дека тоа што 
сте го оставиле за утре, нема да ве остави 

вас. 
 

*** 
Од исходот на внатрешната перманента 

борба помеѓу доброто и злото зависи не само 
вашиот карактер, туку и исполнувањето на 

вашата судбина. 
 

*** 
На почетокот сите дилетанти веруваат дека 

можат да се носат рамо до рамо со 
професионалците, но резултатите го 

демантираат нивното почетно уверување. 
 

*** 
Не треба предрасудите да ги обвинувате или 
осудувате, туку оние личности коишто сè уште 

ги немаат отфрлено досега. 
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*** 

Кога типувате на квалитет, а не на квантитет 
секогаш добивате подобро здравје, но и 
повисоки заштеди во вашиот буџет. 

 
*** 

Личностите со ведар и позитивен дух секогаш 
изнаоѓаат позитивно решение за негативните 

состојби. 
 

*** 
Ниедна уметност не може да биде коректив 
на природата, туку напротив - колку повеќе е 

компатибилна со природата - за толку е 
посовршена. 

 
*** 

Несвесното пошумување на вервериците им е 
многу позначајно од свесното човеково 
сечење и соголување на зелените појаси. 

 
*** 

Единствено духовните човечки вредности го 
создаваат мозаикот на мирот, а не 
материјалните коишто честопати го 

деградираат. 
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*** 

Далекувидните мудреци не ја коментираат 
очекуваната иднина, туку многу повеќе 
внимание посветуваат на позначајната 

сегашност. 
 

*** 
Не грижете се за ништо! Од промената на 
диоптријата најголема корист ќе имаат оние 
кои ви ја препорачале и препишале истата. 

 
*** 

Силата на една личност директно зависи од 
наследните гени, но и од природата на 
нејзиното воспитување, образование и 

знаење. 
 

*** 
За разлика од екстровертните, интровертните 

личности се центар на нивниот космос. 
 

*** 
Невозможен е подобар живот, пријателство и 

среќа кога егоизмот е основен мотив во 
животот на една единка и нација. 
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*** 

Позајменото наследство од претходните 
генерации не ни дава за право идните 

генерации да ги оставиме во долгови, па 
макар и да сме ги наследиле. 

 
*** 

Делата на великаните доживуваат вистинска 
преродба по нивната смрт. 

 
*** 

Зомбите се намножија толку многу што е 
тешко да се препознаат. 

 
*** 

Зад секое лице постои - наличје, зад секоја 
вера - невера. 

 
*** 

За искусните камилари единствен излез од 
пустината е: камилата. 
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*** 

Парадоксално е кога оние со најмало знаење 
поседуваат најголема моќ. 

 
*** 

Постојат два начина да се достигне мудроста: 
искуството и расудувањето. 
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2. ЈАБОЛКО НА РАЗДОРОТ 
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*** 

За каков морал зборуваат неморалните кога 
се повикуваат на морални принципи. 

 
*** 

Единствено безочните и непринципиелните не 
признаваат никакви принципи и авторитети. 

 
*** 

Освен за протоколот „сериозните“ луѓе не 
одговараат за несериозноста на своите 

постапки. 
 

*** 
Ниедна материјална сатисфакција не може да 

ја замени моралната. 
 

*** 
Каква индикативност - не може во време на 
најдлабока криза на моралните и духовните 

вредности да очекувате економски 
просперитет. 
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*** 

Повеќе од веројатно е дека оној којшто веќе 
еднаш ја изневерил вашата доверба, 

повторно да падне во истото искушение. 
 

*** 
Попусто очекувате на оние коишто се 
однесуваат несовесно да им проработи 

совеста. 
 

*** 
Има луѓе кои не си стојат на зборот и 

моралот, но и такви коишто се надвор од 
верата. 

 
*** 

Навистина полесно, можеби и побрзо, ќе 
дојдете до целта со двоен морал, двојни 
стандарди, но потребно е да имате и две 

маски наместо образ и лице. 
 

*** 
Во бракот како и во другите сфери од животот 
цехот секогаш го плаќа оној што прв попушта. 
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*** 

Кога во бракот зачестила „мигрената“ на 
жената, не помага модерната медицина, така 

што потребно е алтернативно решение. 
 

*** 
Со потпишувањето на предбрачните договори 
партнерите очигледно на бракот гледаат само 

на попатна епизода од нивниот живот. 
 

*** 
И најсвежите, покрај натрупаните проблеми 
под брачниот тепих, кога - тогаш ќе засмрдат. 

 
*** 

Повеќето од брачните партнери, според 
статистичките податоци и истражувања, многу 
доцна сфаќаат дека и покрај партнерот се 

чувствуваат многу осамени. 
 

*** 
Имаше толкава доверба во својата партнерка 

што на крај не знаеше како ќе го покрива 
минусното салдо на заедничкиот буџет. 
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*** 

Алчното око останува довека сиромашно. 
 

*** 
Кога ве обзела алчноста, тогаш сте 

зачекориле на патеките на најголемата беда. 
 

*** 
Не постоеше положба којашто двајцата не ја 
споделија. Беа верни следбеници на „Кама 

Сутра“. 
 

*** 
Беше подготвена да се збогува со своето 
славно минато за неговата светла иднина, 
затоа цврсто зачекори кон неговиот кревет. 

 
*** 

Итрите жени својата шминка во креветот ја 
смениле со лажни оргазми. 

 
*** 

И од благословената жена понекогаш се 
изродува ѓаволска рожба. 
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*** 

Немаше никаква потреба од банки и кредити. 
Сите нејзини потреби и желби и ги 
исполнуваа поимотните мажи. 

 
*** 

Ниеден цврст аргумент не можеше да ги 
задоволи нејзините меки потреби и желби. 

 
*** 

Кога жената ќе притисне силно, тогаш мажот 
попушта полека. 

 
*** 

Нема поголема трагедија за партнерот кога 
тој (таа) веќе станал(а) спореден приоритет 

во животот на својот партнер(ка). 
*** 

Ниедна жена своите авантури и интима не ќе 
ги положи пред ниту едно богатство, а уште 

помалку пред некој маж. 
 

*** 
Некои дами и со бавни потези стигнуваат до 

брза и сигурна победа над партнерот. 
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3. ОСАКАТЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ 
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*** 

Работите и предметите кои ги менуваме веќе 
го извршиле своето дејство и промена врз 

нас. 
 

*** 
Како очекувате и натаму да бидеме трпеливи 
кога вие апсолутно ништо не сте поместиле 

од позитивната нула нанапред. 
 

*** 
Длабокото орање секогаш остава плитки 

корени. 
 

*** 
Талентираните не можат секогаш да 

постигнат подобри резултати од оние кои 
вложуваат поголеми напори. 

 
*** 

Кога свесно и јасно сте ја проектирале вашата 
желба, нејзиното остварување е едноставно и 

лесно. 
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*** 
Добрите практики и стандарди им се 

својствени и ги применуваат вредните и 
посветените работници. 

 
*** 

Квалитетните грешки најчесто ги  прават 
неквалитетни професионалци. 

 
*** 

За поквалитетен животен стандард потребно 
е да се работи за да не се краде, а не 

обратно. 
 

*** 
За да стигнете до медот ќе ве натераат 

секојдневно да работите како пчела. Млекото 
го добивате гратис. 

  
*** 

И најмалата капка во океанот си има своја 
тежина, значење и енергија. 

 
*** 

Ако секоја мисла претставува збиена 
енергија, тогаш не прашувајте се зошто некои 

личности и предмети имаат толку силно 
влијание врз нашите мисли. 
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*** 

Секоја религија си има свој врховен Бог и 
свои поданици. 

 
*** 

На сите божества постојано им се 
принесуваат жртви во материјален и 
нематеријален облик и квантум. 

 
*** 

Веродостојноста на секоја теорија најдобро се 
огледува низ призмата на времето. 

 
*** 

Нормално е многу тешко да се достигне 
вистината, како една од највисоките морални 

вредности. 
 

*** 
Освестувањето за сторениот грев и грешка е 

првата рата за отплата на истите и 
покајување. 
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4. ПРИВИДНИ ВИСТИНИ 
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*** 
Единствено ако ја совладате лутината може 

да се почувствувате смирени. 
 

*** 
Во секоја смиреност постои семето на 

лутината и обратно. 
 

*** 
Доколку не сте успеале стресот да го ставите 
под контрола досега, значи и натаму стресот 

ја има контролата врз вас. 
                                                         

*** 
Потребно е да минете низ многу немири, за 

да стигнете до мирот во себе. 
 

*** 
Добрата уметност, добрата музика, животот и 

вечната промена никогаш не умираат. 
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*** 
Оние уметници коишто се обиделе да ја 

овековечат убавината на жената успеале да 
ги овековечат и своите имиња. 

 
*** 

Вистинските вредности на уметноста никогаш 
не губат на значење. Се менуваат само 

стручните и нестручните мислења и критики. 
 

*** 
Убавината и ненадминатоста на некои 

уметнички дела е резултат на оригиналниот 
гениј на нивните автори. 
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5. ЖИВОТНИ ПРЕДИЗВИЦИ 
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*** 

Понекогаш решенијата на животните 
проблеми на едноставен начин животот 

едновремено ни ги наметнува на чуден начин. 
 

*** 
Археолозите цел живот се занимаваат со 

минатото и историјата, живеат во сегашноста, 
но сонуваат за подобра иднина. 

 
*** 

Секоја потисната емоција или активност има 
директен ефект врз функцијата на една од 
вашите седум чакри, а со тоа индиректно и 

врз вашиот живот. 
 

*** 
Сега ми е јасно зошто се крати животниот век 

на нашите граѓани: со годините расте и 
интензитетот на потребата кон храната, 

додека истовремено метаболизмот забавува. 
 

*** 
Стресот - старее, смеата пак - младее. 
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*** 

Иако животот е премногу суров и груб, не 
мораме и ние секогаш да бидеме такви кон 

нашето окружување и со луѓето. 
 

*** 
Убавината на животот е во неговата 

непредвидливост и постојана промена и 
динамика. 

 
*** 

Секое блокирање на женската енергија - јин и 
машката - јанг доведува до болести од 

секаков вид. 
 

*** 
Секоја блокирана енергија мора да се 

манифестира на индиректен начин и форма. 
 

*** 
За оние животни вредности за кои сметате 

дека вреди да се умре - уште повеќе вреди да 
се живее. 
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*** 

Најубавиот дар во животот е - љубовта, а 
најбесценетата љубов е - животот!!! 

 
*** 

Најдебелите решетки на нашиот невидлив 
затвор претставуваат нашите навики, 
незнаењето, предрасудите и стравот. 

 
*** 

Сфатете го животот не како сплет на 
спротивставености, дуализми, туку како 

проточна река од наизменични промени на 
успеси и падови. 

 
*** 

Како што светот го вртат парите, така животот 
се врти околку љубовта и силата на волјата. 

 
*** 

За оние кои имаат недостиг на волја или не ја 
поседуваат воопшто, со сигурност може да се 
каже дека не може да го живеат сопствениот 

живот. 
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*** 

Со падот на стандардот и квалитетот на 
животот дефинитвно опаѓа и просекот на 

животниот век. 
 

*** 
До бесценетите работи и категории во 

животот, иако навидум лесно, многу потешко 
се доаѓа. Но, затоа многу полесно се губат. 

 
*** 

За да продолжите напред мора спремно да го 
прифатите тоа што животот ви дава и зема. 

 
*** 

Животот значи постојана промена и тоа е 
вистински дар. 

 
*** 

Малкуте среќни мигови и вредности во 
животот - го прават уште пофасцинантен и 

енигматичен. 
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*** 

Единствената смисла на животот е - не да се 
живее, туку да се живее позитивно. 

 
*** 

Најлесно е да се умре, но да се живее и 
преживее - тоа е повеќе од вештина и 

умешност во вакви времиња. 
 

*** 
Доколку непливачите посериозно работат врз 
стравот од водата никогаш не ќе се претворат 

во давеници. 
 

*** 
Со различни намери и цели стапуваат во брак 

мажите и жените. За вторите најважно е 
обезбедувањето сигурна иднина, а за првите 

сигурно потомство. 
 

*** 
Секоја инхибирана агресија кон спротивниот 
пол воедно значи и можност да ги привлечете 

најдолните категории организми кои се 
преносители на венеричните болести. 
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*** 

Секс со лесни жени е исто што и врвен 
специјалитет подготвен од готвач - аматер. 

 
*** 

Кога жените не би ги прикривале и чувале и 
најмалите по значење информации и тајни во 
своите трезори, сигурно не би биле толку 
интересни и атрактивни за љубопитните 

претставници од спротивниот пол. 
 

*** 
Ако метафора за животот е промената, а 
жената претставува метафора за животот; 

тогаш жената претставува постојана животна 
промена. 

 
*** 

Глумата, блефот, манипулацијата се 
омилените тајни оружја на амбициозните 

припаднички на женскиот пол. 
 

*** 
Освен разликата во титулата помеѓу 

контесата и конкубината, манирите, навиките, 
интелигенцијата; постои и помеѓу карактерите 

на двете индивидуи. 
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*** 

Изворот на животот е водата, но изворот на 
среќниот и продолжениот живот е жената. 

 
*** 

Ниедна личност не ќе биде комплетна доколку 
не се надополнува со својата подобра 

половина, којашто ја препознава во својот 
партнер. 

 
*** 

Иако шармот и убавината жената можат да ја 
вивнат во највисоките кругови на власта, 
колку долго ќе  успее да се задржи таму 
зависи од длабочината на карактерот. 

 
*** 

Најсилното оружје на понежниот пол кон кое 
почесто прибегнуваат, не е нивната убавина, 
туку итрината и тактичката дипломатија со 

која располагаат. 
 

*** 
И најслабата жена - домаќинка може да биде 
подобра за мажот од највештата љубовница. 
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*** 

Најнеобичното кај обичните карактери е што 
ним воопшто не им е грижа што другите 

мислат или зборуваат за нивната судбина. 
 

*** 
И најбогатите, најсилните и најмудрите машки 
претставници спремни се да го положат својот 

живот пред широкиот арсенал на женска 
убавина, шарм и дипломатија. 

 
*** 

Не попусто за некои личности велат дека 
имаат - змиско око, уста, заб, кожа, но 

најопасни од сите нив се оние со змиско срце. 
 

*** 
Пикантните зачини и мирудии во љубовните 
рецепти, понекогаш се позначајни од кујнските 

вештини и на најатрактивните партнерки. 
 

*** 
Каков апсурд - величината на будалите ја 
оценуваат паметните. А кој ги оценува 

будалаштините на паметните? 
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*** 

Мажот и жената се надополнуваат во повеќе 
стотици димензии и потребни си се еден на 
друг многу повеќе отколку што можат и да 

замислат. 
 

*** 
Човекот е потполно слободен во изборот на 
своите навики, но и целосен роб во нивното 

извршување. 
 

*** 
Како што сме немоќни да ги предвидиме и 
избегнеме некои настани во нашиот живот, 
така во некои моменти можеме да бидеме не 
само креатори, туку и вистински режисери. 

 
*** 

Оние што тврдат дека добро ја познаваат 
природата на женскиот карактер - во право се 
само за една од повеќето нејзини димензии - 

непредвидливоста. 
 

*** 
Жената треба што побргу да ја реши 

дилемата во врска со мажот: дали од него ќе 
направи дете или пак тој нејзе ќе и направи 

дете. 
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*** 

Колку поголема позитивна енергија толку 
поголема привлечност помеѓу двата пола и 

обратно. 
 

*** 
Бабите и мајките на своите внуки и ќерки 

традиционално дискретно им ги пренесуваат 
големите тајни на спалната и кујната. 

 
*** 

За жените најдобри партнери се археолозите. 
Тие пак жените ги сметаат за најинтересна и 

неистражена локација. 
 

*** 
Надарените мажи секогаш се добро и топло 

препорачани помеѓу дискретните и 
досетливите дами. 

 
*** 

За младите парови воопшто не е 
препорачливо проблемите од  спалната да ги 

пренесуваат во кујната и обратно. 
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*** 

Од даруваните и надарени г-ѓи и г-ци се 
очекува да бидат дискретно дарежливи. 

 
*** 

Не очекувајте секогаш квалитетен и 
правопропорционален однос од дамите со 

солидни пропорции. 
 

*** 
Мудрите карактери не дозволуваат други да 
им го уредуваат, а уште помалку да им го 

преуредуваат животот. 
 

*** 
Шансите за успех кај нарцисоидните дами ви 
се рамни на нула, освен ако не се претставите 

како нивното второ „јас“. 
 

*** 
Жената ако не може да допре однадвор до 

срцето на љубениот маж, тогаш ќе го направи 
тоа одвнатре преку храната со нејзините 

специјалитети. 
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*** 

Мажите кои не можат да се изборат за 
сопствен став и се предаваат на жената. 

 
*** 

За да го зацврстиме мостот на пријателството 
поставивме тврди принципи, но и диреци. 

 
*** 

Ефективните љубовници никогаш не ги 
коментираат сопствените авантури. Истото му 

го препуштиле на понежниот пол. 
 

*** 
Некои дами постојано држат диети за да 
имаат стомаци рамни како палачинки, 

заборавјќи да ги вежбаат задниците слични на 
лубеници. 

 
*** 

Жената и на ѓаволот ќе му пали свеќи за да 
му го испразни ќесето. 
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*** 

За да и докаже дека има цврст аргумент 
постојано ја легнуваше на мека постела. 

 
*** 

Се фати лесно во нејзината стапица: „Тешко 
можела да му одолее на неговиот неодолив 

шарм.“ 
 

*** 
Постојат жени кои се способни да ве сошијат 

и без игла. 
 

*** 
Кога девојката ќе одлучи да ја реши равенката 

за љубоморното момче, се запишува на 
Математички факултет. 
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6. ИНЕРТНА ОТПОРНОСТ 
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*** 
Кога не постои силна индивидуална 

одговорност во општествено-економскиот и 
социјалниот систем, тогаш владее колективна 

корупција на сите рамништа. 
 

*** 
Главна теза на коруптивниот систем е дека не 
постои одговорност поради тоа што сите се 

корумптирани т.е. исти!? 
 

*** 
Како сакате да имате успех во реформите во 
правосудството кога стари структури сè уште 
носат клучни одлуки кои им контрираат на тие 

реформи. 
 

*** 
Ниеден конформизам како и ниедна корупција 
не значат прогрес, туку напротив вистински 

конзерватизам, па и регрес. 
 

*** 
После законот за расна поделеност во 15 век, 
единствено законот за приватизација може да 
му парира по својата суровост за последните 

1.400 години. 



 74 

*** 
Како сакате да се офајдите од фискалните 
давачки кога тие излегуваат надвор од 

вашиот видокруг. 
 

*** 
Повеќе од сигурно е дека, кога се носат се 
повеќе и повеќе нови закони, се води малку 
сметка за нивното добро функционирање. 

 
*** 

Не може да се очекува добра сегашност, а 
уште помалку подобра иднина кога народот 

слепо се покорува на донесувањето и 
спроведувањето на лоши закони. 

 
*** 

За да донесе правилна пресуда судијата 
треба претходно да скокне во кожата на 
обвинетитот со сите аргументи во негов 

прилог. 
 

*** 
Со побавни, но посигурни чекори побрзо ќе 

стигнете до поставената цел. 
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*** 
Сè уште не значи дека сте стигнале на целта 

ако сте го стигнале возот. 
 

*** 
Обидувајќи се да го докаже својот талент и 
вокални можности успеа единствено со 

лебедовата песна. 
 

*** 
Некои давеници посакуваат да се на местото 
на спасителите, па макар и како неуспешни. 

 
*** 

Несопирливите кариеристи почесто се 
спремни да ги жртвуваат сите оние кои ги 
попречуваат кон нивната основна цел. 

 
*** 

На пречките и тешкотиите секогаш гледајте 
како на мотив и предизвик повеќе кон 

остварување на вашите планови и цели. 
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*** 
Секое остварување на целта значи 

ослободување од перманентното сонување 
на таа цел. 

 
*** 

Позитивните навики и манири секогаш носат 
позитвни ефекти. 

 
*** 

Најнеобичните изуми, пронајдоци и решенија 
им се својствени на обичните практичари 

коишто во надградбата го бараат 
совршенството. 

 
*** 

Најголемите умови и гении и не биле свесни 
дека се тоа, туку величината на нивното дело 

ги потврдила како такви. 
 

*** 
Не може да не изненади фактот дека 

највисоките дострели во некои домени во 
животот некогаш се постигаат и со најниски, 

па и најнефер удари. 
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*** 
Кон високите стандарди и идеали најбрзо се 
движат оние кои секогаш носат здрави одлуки 
и непоколебливо чекорат во правец на нивно 

остварување. 
 

*** 
Перманентна упорност, истрајност и 
талентираност е еднаква на успех. 

 
*** 

Разочарувањата се резултат на преголеми и 
преценети очекувања. 

 
*** 

За многу не се разликуваат оние кои се 
сметаат за итри и проникливи да ја 

препознаат победничката страна од оние кои 
се држат настрана. Првите им се умилкуваат 
на идните евентуални победници, додека пак 
вторите тоа го очекуваат од вистинските 

победници. 
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7. РАЗНОВИДНИ 
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*** 

За секое поинакво однесување и норми 
различни од вообичаените, конформистите 
спремно им лепеа етикети на несоодветно и 

неконвенционално ориентираните. 
 

*** 
Секој влог не значи залог. Но, секогаш залогот 

значи однапред даден влог. 
 

*** 
Мислата, фантазијата, креативноста и 

емоциите на човековото битие се четирите 
основни и битни разлики со останатиот жив 

свет. 
 

*** 
Очигледно е дека човештвото не учи од 
својата историја. Војните како најбрз и 
најефикасен начин на експлоатација го 

менуваат само обликот и зачестеноста, но не 
и суштината. 
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*** 

Карактерот на личноста е функција од 
извонредно голем број фактори: наследни, 

воспитни, образовни, традиционални, 
културно-уметнички, економски, социјални, 
биолошки и др. Но, секако, приоритет јас им 

давам на биолошките, воспитните и 
економските. 

 
*** 

Некои тајкуни и криминални структури и 
натаму се обидуваат да ја одржат 

транзицијата како трајна категорија во 
нивниот живот. 

 
*** 

Бесперспективноста и срушените етички, 
верски, културни и други цивилизациски 

вредности се многу лоша основа за младите 
генерации, коишто се најранлива и 
најпогодена социјална категорија во 

транзицијата. 
 

*** 
Лошиот одраз  на ликот во огледалото е 

добро предупредување за неговиот карактер. 
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*** 

Оние коишто секогаш први настојуваат да 
отпочнат војна, повеќе се подготвени да ги 
жртвуваат туѓите животи за своите интереси. 

 
*** 

Будејќи едно од највозвишените чувства и 
сочувства, музиката ја остварува својата 
вонвременска и вонпросторна димензија. 

 
*** 

И дивиот ѕвер може да биде припитомен, како 
што питомиот човек може да стане ѕвер. 

 
*** 

Не постои дигнитет и достоинство без 
изграден традиционален идентитет, култура и 

самосвест. 
 

*** 
Колку посилен центар на политичка моќ, толку 

послаба слобода при одлучувањето. 
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*** 

Секоја поделба значи ново рекомпонирање 
врз нова основа. 

 
*** 

Од секое дрво бидува пепел, но и обратно. 
 

*** 
Привидно е единството онаму каде што не 
постојат различни мислења по еднакви 

прашања. 
 

*** 
За секое приврзување секогаш постои и 

одврзување. 
 

*** 
Глобалистите го разбираат светот единствено 

како неисцрпен рудник на профит. 
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*** 

Драматичните моменти почесто имаат 
монотон крај. 

 
*** 

Современите криминалци повеќе не користат 
ракавици и конвенционално оружје, туку 
најсофтифицирани програми и вируси. 

 
*** 

Колку поредовно ги исплаќате своите долгови 
и гревови за толку подолго  ќе ви трае 
стекнатата доверба и постигнатиот мир. 

 
*** 

Попусто џокеите се трудат да го изберат 
најдобриот коњ за трка. Многу подобро би 

било кога коњите тоа би го можеле. 
 

*** 
И најситниот детаљ си има свое значење за 

целината. 
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*** 

Недостигот од само една единствена коцка го 
прави мозаикот - некомплетен. 

 
*** 

Во соседските очи диоптријата е таква што сè 
што му припаѓа на соседот изгледа поубаво и 

поголемо. 
 

*** 
Во ниеден случај не може да опстане здраво 

дрво врз нездрава основа. 
 

*** 
Доколку не се акомодирате спрема условите 
на патот и не ја прилагодите брзината на 
движење неминовно е да излетате од него. 

 
*** 

Сè уште е енигма феноменот од сиромашни 
родители да произлегуваат богати деца. 
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*** 

Колатералните штети се последици на 
хировите на егоцентричните индивидуи. 

 
*** 

Откако ќе ви го загорчат животот, ни медот не 
ќе ви го разблажи горчилото. 

 
*** 

Доколку финансиите перспективно не ви се 
светли - може да се надевате на некој сив 

дом. 
 

*** 
Лутината слично на високиот напон може да 
направи тешки оштетувања доколку не се 

снижи. 
 

*** 
За неколкумина да живеат како во странство, 
потребно беше многумина да си отидат од 

земјата. 
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*** 

Дури откако ја преврте му се крена маглата од 
пред очи. Сфати дека нејзините атрибути 

биле лажни. 
 

*** 
Некои се штедат бадијала! Сите сме 
направени од потрошен материјал. 

 
*** 

Изгледаше како ангел, така што помисли дека 
се наоѓа во рајот. А таа само му ја подотвори 

вратата од пеколот. 
 

*** 
Најголемиот број од чираците стануваат 

мајстори, освен недоучените!?! 
 

*** 
Добрите риби не пливаат под површината! 
Потребно е да се зарони подлабоко за да ги 

сретнете. 
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*** 

Зошто ќе им се партии на пензионерите?! Ним 
попотребни им се здруженијата. 

 
*** 

Сите сакаат да се менуваат во некаква 
смисла, освен конзервативците во никаква. 

 
*** 

За да бидете точни треба да пораните, во 
спротивно сте задоцниле! 

 
*** 

Немам повеќе маски за промена. Поседувам 
само еден карактер. 

 
*** 

Не постои демократија каде што постои 
цензура, автоцензура и автократија. 
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*** 

Кога учителот ќе стане ученик и ќе ги добие 
одговорите што веќе ги знае, тогаш и целта е 

постигната. 
 

*** 
За разлика од жените, на мажите, како и да се 

свртат им е однапред. 
 

*** 
Повеќе сакам двојно проигрување отколку 

двојни игри. 
 

*** 
Без правото да завладее, вистината нема да 

вирее! 
 

*** 
Потребни биле стотици илјади жртви за да се 

испише само една буква од името 
Македонија! Сега се обидуваат да не убедат 
дека не е така: доколку го имаат заборавено 
тоа - ги потсетуваме дека ние никогаш тоа 

нема да го заборавиме! 
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*** 

Не секој начитан и образован човек е и 
културен! Потребна е вистинска уметност и 
умешност да се биде културна личност. 

 
*** 

Кога веќе ви покажале заби - тогаш сите 
преговори завршиле. 

 
*** 

Покажете заби на дрските и безобѕирните, а 
на пристојните - насмевка! 

 
*** 

Презирот, уцената, заканата, цинизмот и  
угнетувањето се основни алатки и црти на 

аморалните индивидуи. 
 

*** 
Потребно е да бидете неразумно и 

бескомпромисно храбри во одлучноста за да 
дојдете до разумни компромиси. 
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*** 

Денешното време на агресивен маркетинг и 
пропаганда создава послушни и питоми 

потрошувачи. 
 

*** 
Оние кои немаат храброст да ти кажат сè в 
лице, најхрабри се тоа да го сторат зад грб. 

 
*** 

Беше човек од интерес: своите познати ги 
третираше како обични хартии (акции) од 

вредност на берза. 
 

*** 
Изгор лето - ни изгореа паричниците! 

 
*** 

Исполнителните личности не сакаат да 
остават никакви празнини после себе. 
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*** 

Слично на тапите агли, тапите карактери 
секогаш имаат страна со најголема острина. 

 
*** 

Кога некој ви се намерачил, бидете сигурни 
дека постојано ќе ве тестира! 

 
*** 

Какви апсурди: сме трошеле вода по жител 
како жителите на Њујорк и Токио!?! Само 
разликата е што кај нас водата е поскапа и 

понеквалитетна од нивната. 
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скиот факултет во Скопје. Уште од најрани 
младешки години хоби му е пишување поези-
ја. Сепак, многу поголем интерес пројавува 
кон афоризмите кои се негова преокупација 
над 30 години. 

Првата збирка афоризми „Духовни бра-
нувања“ е издадена во 2001 година, а втора-
та, „Клепсидра“, во 2004 година. И двете книги 
се преведени на англиски јазик од еминентни-
от полиглот проф. Георги Стоев во 2007 годи-
на. „Втора кожа“ е негова трета книга со афо-
ризми преведена и промовирана нa англиски 
јазик во 2010 од проф. Соња Митева. Во про-
ектот Растко Македонија: 
http://www.makedonija.rastko.net// застапен е 
со првите две збирки афоризми: „Духовни 
бранувања“ и „Клепсидра“, на македонски и 
англиски јазик. 

„Пополнета празнина“ - 2010 година, е 
негова четврта книга, заедничка со Ристо 
Филчевски и Костадин Устапетров, афирмира-
ни и еминентни роднокрајни афористичари. 
На негова идеjа и иницијатива е издаден 
„Зборник на роднокрајни афористичари“ во 
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2013 година. Во него рамноправно се застапе-
ни петмина роднокрајни афористичари: д-р 
Димитар Алачки, Ацо Ѓорѓиев, Ѓорѓи П. Панов, 
Костадин Устапетров и Ристо Филчевски. Зас-
тапен е во антологијата „Врели мразeви“ од 
Васил Толевски, издадена во 2013 година. 

Негови афоризми се објавувани во Ос-
тен VEB во броевите: 8, 9 и 12. Во мај 2011 
година има објавено свои афоризми во први-
от број на списанието Афоризам во издание 
на Здружението на балкански сатиричари Јеж. 
Дел од неговите афоризми објавени се на сај-
товите: На првом сте мјесту: 
http://www.jovonikolic.com/gjorgi-panov-mig и 
Жикишон Блог: 
http://blog.zikison.net/2014/03/04/gjorgi-p-panov-
aforizmi/#more-18030. Има објавувано афориз-
ми во локалните весници Струмички весник - 
2002 година и Струмица денес - 2005 година. 
Во февруари 2011 година, член е на жирито 
на 12. Меѓународен фестивал на афоризам и 
карикатура на тема: „Карневал и Еротика“. Ре-
довен учесник  и организатор е на повеќе 
афористички вечери низ повеќе градови во 
Македонија. Неговата веб страница: 
http://www.aphorismspanovpg.com// во исто вре-
ме на македонски и англиски јазик е поставе-
на од 2008 година и претставува негов скро-
мен придонес кон популаризација на афориз-
мот кај нас и во светот. 
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ГРАДЕЊЕ ЛОГИКА И СМИСЛА  
НА УМЕТНИЧКА АВТОНОМНОСТ 

 
Во македонската современа книжевна 

средина секогаш претставувало своевиден 
творечки подвиг, па дури и престиж, да се ма-
нифестира афористички ангажман во функци-
ја на прелевање на богатото мисловно искус-
тво со актуелните пораки за морална и социо-
лошка преродба на личноста. Тоа успешно 
можат да го прават само автори што поседу-
ваат умешност и знаење за градење логика на 
уметничка автономност. Индиректните сати-
рични, често и хумористични, па дури и иро-
нични форми на промислени произнесувања 
во овие творби немаат едноставна творечка 
цел да ја поттикнуваат метаморфозата на ак-
туелната стварност за поуспешно доживеана 
импресија, зашто ваквите естетски ефекти им 
се препуштени да ги реализираат конкретните 
поетски или друг вид белетризирани творечки 
матрици. Аформизмот има посебен краток 
жанровски интегритет да го ослободува чита-
телот од бројните животни дилеми, од строги-
те поставувани морални норми во секојдневи-
ето или од ангажирано напластените идео-
лошки пристрасности – а сè со цел, да не се 
осуетат импресивните доживувања. Оттука и 
афористичкото творештво на Ѓорѓи П. Панов 
нужно се позиционира пред „граничната зона“ 
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на модернистичките и постмодернистичките 
творечки изразувања, но со притаена поткре-
па врз традиционалните за ова поднебје крат-
ки изразни форми на филозофските сентен-
ции (изреки) или на кратките фолклорни жан-
ри – пословиците, поговорките, па дури и га-
танките. Овој автор се стреми да изврши сво-
евидна рецепција на богатата експресивност 
и мудрата продлабоченост што е својствена 
за восприемање на македонскиот проследу-
вач, но истовремено афоризмите се транс-
формираат и како конкретни пораки од наше-
во актуелно искуство што треба да се упатат и 
кон глобалните доживувања - како влог за 
културно прелевање меѓу народите во совре-
мената интеркултурна комуникација. 

 
 

Скопје, 01.06.2014      проф. д-р Илија Велев 
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МАЛКУ ХУМОР И НЕШТО ИРОНИЈА 
„ПОМЕЃУ РЕДОВИ...“ ПОВЕЌЕ ПОУКА 

 
Во една мала земја како што е нашата, 

последниве години имаме евидентна хипер-
продукција во издaваштвото. Вистинска експ-
лозија на духот. Објавуваат сите, учени и не-
доучени, писмени и полуписмени, доктори и 
инженери, работници и бизнисмени. Секој што 
има или може да дојде до средства за издава-
ње сака да стане писател. Се пишува сè и се-
што, најмногу поезија и романчиња. Ретко кој 
од аматерите, па и од професионалците, по-
сегнал по една ретка книжевна, но секојднев-
на изразна форма - афоризмот. Некои, веро-
јатно, мислат дека е многу мал за да ги иска-
жат своите мисли и чувства, па, и евентуална-
та дарба за пишување, за други е непријатно 
чувството на соголување до коска на субјек-
тивниот поглед за објективната реалност. А, 
оние што решиле да му се посветат на афо-
ризмот, можеби за себе мислат дека се или 
многу мудри и духовити, или пак некадарни за 
нешто поасално, па се фатиле за афоризмот. 
Сепак, ако некој мисли дека афоризмот е са-
мо обично верглање досетки и загатки, да 
потсетам дека еден афористичар треба да 
има изострени сетила и ум за светот околу се-
бе и префинет дух и осет да го преточи тоа во 
куса порака која ќе допре до увото и душата 
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на секојдневниот читател, обичниот човек, но 
ќе ги заскокотка или поточно жегне оние од 
врвот што му ја кројат судбината на малиот 
човек. 

Значи, треба вистинска храброст да се 
зафатиш со афоризми и умешност да станеш 
и останеш успешен афористичар. Токму тоа 
не му недостигаше на Ѓорѓи Панов кој, пред 
десетина година, се осмели да ги даде на по-
каз пред јавноста своите долгогодишни „чкр-
таници“ во бележникот кои веќе беа презреа-
ле за да бидат чувани во „тајното ковчеже“ на 
дипломираниот економист и чиновник од 
Струмица. Ако тогаш немаше што да се напи-
ше за еден автор кој излегува од анонимност, 
денес веќе можеме да зборуваме за еден 
зрел и изграден творец со неколку книги зад 
себе и да го вреднуваме и споредуваме раз-
војот на неговото творештво од неговото деби 
па сè до денес, па и во однос на останатите 
поискусни афористичари под македонското 
небо. Сепак, тој е посебен, не само по темат-
ско-мотивските определби, ниту пак само по 
изразно-стилските обележја, туку и по негови-
от специфичен филозофско-дидактичен прис-
тап кон истите теми кои останатите негови ко-
леги најчесто ги гледаат од хумористично-са-
тиричен агол. Со овој оригинален стил на 
афористичарење, Панов се наметна уште со 
неговата прва книга и пополни значајна праз-
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нина во македонската афористичка мисла, 
претендирајќи да биде лидер на еден нов пра-
вец на македонската афористичка сцена, бе-
лежит за едни подалечни времиња и простори. 

Духовната авантура на Панов, започната 
пред триесетина години, во средношколските 
клупи, се обзнанува со неговата прва збирка 
афоризми „Духовни бранувања“ во 2001 годи-
на, потоа следуваат „Клепсидра“, во 2004 го-
дина и „Втора кожа“ во 2008 година. „Попол-
нета празнина“ - 2010 година, е негова заед-
ничка книга со Ристо Филчевски и Костадин 
Устапетров, афирмирани и еминентни родно-
крајни афористичари. Потоа, во 2013 година, 
следува „Зборникот на роднокрајни афористи-
чари“ каде што рамноправно се застапени 
петмина роднокрајни афористичари. 

Денес пред нас веќе имаме еден антоло-
гиски автор (застапен во антологијата „Врели 
мразeви“ од Васил Толевски, 2013) со негова-
та четврта самостојна објава „Помеѓу редо-
ви...“ која претставува продолжување или по-
точно, надополнување и надградување на ве-
ќе кажаното во тематско-мотивски и изразно-
стилски поглед, со таа разлика што пред себе 
сега имаме еден зрел автор кој не отстапува 
од творечката патека што си ја зацртал од са-
миот почеток. Но, неговото перо веќе е со по-
голема префинетост и прецизност, знаејќи ка-
де и колку трeба да заскокотка, каде и колку 
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треба да боцне, за да го постигне саканиот, не 
само прагматичен, туку и уметнички ефект. 
Овој пат, Панов своите реминисценции на 
светот и животот околу него ги пренесува пре-
ку 350 афоризми распоредени во седум темат-
ски целини: Помеѓу два огна, Осакатени пер-
спективи, Јаболко на рaздорот, Привидни вис-
тини, Животни предизвици, Инертна отпор-
ност и Разновидни. 

Од самите наслови на циклусите, еви-
дентно е дека во оваа книга на Панов се одра-
зува една резигнантна состојба на духот во 
корелација со ригидните општествени појави 
и горчливи вистини кои, како и секогаш, се 
прекршуаат врз грбот на обичниот човек кој е 
најголем консумент, но и најголем извор на 
народната или поточно човечката мудрост ко-
ја, некој „сезнајко“ наречен афористичар стрп-
ливо и грижливо ја собира со своето секој-
дневно животно и работно искуство, за потоа 
да ја регистрира и не потсети дека сè што е 
кажано или помислено, нема да биде забора-
вено, секогаш ќе го имаме при рака да нè пот-
сети на туѓите, но и на сопствените грешки и 
слабости, за да не ни се повторуваат во идни-
на. И притоа, уште со самиот наслов, веќе ис-
кусниот автор нè предупредува: читајте „По-
меѓу редови...“. А мојата препорака за вред-
носта на оваа книга и кредибилитетот на неј-
зиниот автор не мора да ја барате „помеѓу ре-
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дови“, туку, јасно и недвосмислено укажувам 
на потребата да не пропуштите оваа книшка 
да ја сместите во вашата домашна библиоте-
ка, а нејзината содржина и пораки во умот и 
срцето. 
 
22 февруари 2014    Никола Сарајлија 
Струмица 
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НЕКОЛКУ РЕДОВИ  
ЗА „ПОМЕЃУ РЕДОВИ...“ 

 
Афоризмот, како литературен жанр, во 

последните неколку години на голема врата 
навлезе во македонската литературна ризни-
ца. Со неколку автори, како перјаница на овој 
краток јадровит израз, македонската афорис-
тика фати чекор со водечките земји на Балка-
нот. 

Авторот на книгата „Помеѓу редови...“, 
Ѓорѓи Панов е интересна појава во афорис-
тичкото друштво на македонските автори на 
афоризми. По веќе стекнатата кондиција од 
претходните негови книги, авторот се зафатил 
со овој нов проект кој содржински не отскокну-
ва од неговите претходни објави. 

Со една ризница од огромен фонд на 
зборови и мисли, акумулирани со повеќе од 
дведецениското пловење по разбрануваните 
води на афоризмот, хуморот и сатирата, Па-
нов создал еден конгломерат од афоризми  
кои ќе ги задоволат речиси сите вкусови на 
консументите на оваа литературна категорија. 
Авторот неретко жонглира со зборовите и из-
разите поместувајќи ги, напред-назад, додека 
не го постигнат оној баланс кој ги прави при-
емчиви за пошироката јавност. Трансформи-
рајќи ги изразите и зборовите во една јадро-
вита литературна форма, Панов се обидува, 
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како во обратниот одраз на огледалото, да ја 
детерминира појавата наречена живот. 

Своите афоризми Ѓорѓи Панов често ги 
преплетува со една филозофска нишка која, 
како основа на ткаено платно, ја држи целата 
содржина на платното. Најчесто ќе се замис-
лите напрегајќи ги своите сиви мозочни клетки 
за да на крајот на афоризмот ја комплетирате 
мислата која сте ја зачнале на почетокот. Чи-
тајќи ги афоризмите на Панов се создава ин-
терактивна врска и консументот како да има 
чувство дека одредени сугестии несвесно 
преминале во мислите на авторот. Афоризми-
те со поопширна дескрипција создаваат при-
вид на некоја празнина, но празнина во нас, 
која за миг ќе биде пополнета со мислите и 
размислите на авторот. Афоризмите пишува-
ни во два дела, неретко и во две реченици, се 
предизвик за консументот. Ако во прв момент 
не ја сфатите поентата на првиот дел тука е 
продолжението, односно вториот дел кој ја по-
ентира пораката и како при решавање на не-
кој ребус се открива загатката. 

Книгата афоризми „Помеѓу редови...“ ав-
торот по некоја своја категоризација ја поде-
лил на седум поглавја. Поглавјата не се стро-
го детерминирани, но сепак прават некоја сво-
ја целина која убаво се вклопила во книгата. 
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1. Помеѓу два огна 
Во ова поглавје авторот Панов се задр-

жува на некои човекови особини кои го разли-
куваат од другиот општо познат свет. Човеко-
вите емоции се оние атрибути кои го разлику-
ваат човекот од животните... 
„Опасно е кога човек ги контролира емоциите, 

но уште поопасно е кога истите го 
контролираат човекот. 

*** 
Додека нерешителните се двоумат, 

решителните се реализираат.“ 
2. Јаболко на раздорот 
Моралните вредности на човекот, особе-

но испреплетени во односот жена–маж и инс-
титуцијата брак, претставуваат податна тема 
за авторот... 
„Во бракот како и во други сфери од животот 
цехот секогаш го плаќа оној што прв попушта.“ 

3. Осакатени перспективи 
Стандардите на однесување пропишани 

од општеството некогаш претставуваат преч-
ка за реализација на одредени луѓе. Квалифи-
кацијата на луѓето, на оние што се вешти во 
работата и оние тоа што не се, секогаш посто-
ела и ќе постои... 

„Квалитетните грешки најчесто ги прават 
неквалитетните професионалци.“ 
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4. Привидни вистини 
Во природата на човекот е тој да биде 

вечно немирен. Интелектот на човекот е во 
вечна потрага по мирот и спокојството, но тоа 
најчесто не се добива така лесно и едноставно... 

„Во секоја смиреност постои семето на 
лутината и обратно. 

*** 
Потребно е да минете низ многу немири, за 

да стигнете до мирот во себе.“ 
5. Животни предизвици 
Животот на секоја индивидуа зависи од 

односот со колективитетот. Љубовта и сексот 
како чувства се универзална човечка појава 
која го носи во состојба на блаженство или ра-
зочарување... 

„За да докаже дека има цврст аргумент 
постојано ја легнуваше на мека постела. 

*** 
Секс со лесни жени е исто што и врвен 

специјалитет подготвен од готвач-аматер.“ 
6. Инертна отпорност 
Тргнувајќи од сопствената едукација и 

професионалност во сферата на економијата, 
авторот не останува рамнодушен кон појавите 
од секојдневието кои зачестија во сферата на 
парите, корупцијата и слично. Преголемата 
лакомост по брзи пари неретко е причина за 
големи разочарувања... 
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„Разочарувањата се резултат на преголеми и 
преценети очекувања.“ 

7.    Разновидни 
Во последното поглавје авторот си дал 

ширина на размислувањата и направил еден 
букет од афоризми кои нема да го остават 
консументот рамнодушен. Карактерните осо-
бини на луѓето, нивните емоции, ситуациите 
во кои најчесто не по своја вина влегуваат, се 
мета на опсервација и дескриптивност... 

„Лошиот одраз на ликот во огледалото е 
добро предупредување за неговиот карактер. 

*** 
Немам повеќе маски за промена. Поседувам 

само еден карактер. 
*** 

Повеќе сакам двојно проигрување отколку 
двојни игри.“ 

Преку афоризмите сместени на страни-
ците на оваа книга, Ѓорѓи Панов ни ги сооп-
штува своите мисли и размисли, своите „фи-
лозофирања“ и своите животни начела кои 
владеат во општеството денес, во нас и околу 
нас. Нашите мисловни сетила не можат да ос-
танат рамнодушни на оваа литературна обја-
ва на авторот кој веќе изградил свој препознат-
лив стил на афоризам и сатира воопшто. 

Мислам дека книгата афоризми „Помеѓу 
редови...“ ќе вплови во веќе разбрануваните 
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води на македонската афористика и ќе биде 
вистинска провокација за други, можеби и но-
ви автори. 
 

Ристо Филчевски 
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ЗА АФОРИЗМИТЕ НА ЃОРЃИ ПАНОВ 
 
Ѓорѓи Панов е филозоф меѓу афористи-

чарите и афористичар меѓу филозофите. Не-
говите мисли се формулирани јасно, прециз-
но, концизно и содржат многу дух, мудрост, 
пораки, стилски фигури, повеќе слоеви  и мно-
гу  значења. 

Панов сериозно пристапува кон пишува-
њето хумор, долго размислува пред создава-
њето на кусите реченици, ги бира зборовите, 
а не ги бира темите за кои пишува, користи  
метафори, за да биде јасен. 

Панов е автор кој создава универзални, 
вонвременски афоризми кои ќе траат бидејќи 
зборуваат за општочовечки прашања. Тој по-
седува врвен артизам, убав книжевен стил и 
совршена техника на пишување, бидејќи е ин-
телектуалец par exellance и ерудит од највисо-
ка класа. Секоја негова мисла е роман во ед-
на реченица, монументална минијатура, океан 
во капка вода, и многу смисла во малку зборо-
ви. 

Овој истакнат македонски и балкански 
афористичар не е склон кон евтина сензација 
и смеење „на прва топка“. Тој, читателот го 
освојува полека, но стрпливо, „му влегува под 
кожа“ и го наведува неговите афоризми да ги 
чита со разбирање и концентрација, постојано 
да им се навраќа, да размислува за нив, да ги 
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толкува, цитира, прераскажува на други и да 
почувствува радост поради книжевната возбу-
да при средба со убавината на литературата. 

Со афористичкото творештво на Ѓорѓи 
Панов најадекватно одговара мислата на Ста-
нислав Јежи Лец: „До длабоката мисла треба  
да се искачите.“ 

 
14.05.2014           Александар Чотриќ 
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СИЛАТА НА ИЗРЕЧЕНОТО И ПОМЕЃУ 
РЕДОВИ 

 
Афоризмот како еден од најкусите кни-

жевни видови, во последните неколку деце-
нии, на просторите на поранешна Југославија, 
па и на Балканот, зазема сè позначајно место. 
Причината за тоа, веројатно, треба да се бара 
во погодната клима предизвикана со општес-
твените превирања, која изнедри голем број 
автори кои вешто манипулирајќи со оваа зби-
ена форма успеваат да укажат на сите оп-
штествени девијации, но и со концентрирана 
и синтетска мисла недвосмислено да се изра-
зат за било која појава. 

Меѓу авторите, кои на афоризмот како 
книжевен вид му даваат посебно значење и 
обележје, видно место зазема и Ѓорѓи П. Па-
нов, сатиричар од Струмица. Како човек со 
немирен дух, овој автор од книга во книга, и 
еве, и со четвртата книга афоризми, одново ја 
потврдува вештината на поигрување со збо-
рот која на читателот му дава можност да го 
одгонетнува и она неизреченото, а сепак меѓу 
редови искажано. Остроумно, јадровито, и не 
заради игра, да укаже на сето она што му пре-
чи на окото, умот и разумот. Она што укажува 
дека „Со матен ум е невозможно да се постиг-
не јасна цел“, бидејќи: „Квалитетни грешки 
обично прават лоши професионалци.“ Оние 
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кои и понатаму водат во нови поделби, бидеј-
ќи „Семето на поделбите најдобро успева во 
заедничка нива.“ Затоа, овој автор мудро опо-
менува: „Бидете внимателни кога ве тапкаат 
по рамото. Намерата е што побрзо да ве при-
земјат.“ 

Тоа е она што е веднаш воочливо. Но, 
Ѓорѓи П. Панов не би бил тоа што е, кога би 
бил директен, а тоа е и цел на сатирата, но и 
умешност. Со поигрување со зборот тој му ос-
тава простор на читателот суштината да ја по-
бара и во она што му го оставил помеѓу редо-
ви. Оттука, и позрелата книга „Помеѓу редо-
ви...“, која како да настанувала помеѓу два ог-
на, испраќа позрели и предупредувачки пора-
ки, кои, убеден сум дека внимателниот чита-
тел ќе ги воочи. 

Треба да се сфати дека афоризмите на 
Ѓорѓи П. Панов и имаат цел и да даваат при-
донес во менување на свеста на луѓето, па и 
на општествените текови, како не би им била 
осакатена перспективата, бидејќи: 

„Не постои достоинство, без изграден 
традиционален идентитет, култура и самос-
вест.“ Но бидејќи живееме во време на глоба-
лизација и бидејќи „Глобалистите го сфаќаат 
светот како неисцрпен рудник за профит“, „Да-
лекувидите не ги интересира било што во кра-
ток рок. И обратно.“ 
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Сепак, и наспроти тоа, афоризмите на 
Ѓорѓи П. Панов даваат надеж дека додека има 
такви пера и такви умни луѓе нема да се ос-
твари констатацијата изразена во неговиот 
афоризам: „Кога ви ставиле рамка, тогаш мо-
жете ,да се сликате'.“, бидејќи додека има так-
ви луѓе кои не признаваат и не прифаќаат би-
ло какви рамки кои не се по мерка на човеко-
вото и човечното, за обичниот човек има на-
деж. 

 
31.03.2014           Пеко Лаличиќ 
Мајданпек, Србија 
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КУСА РЕЦЕНЗИЈА ЗА АФОРИЗМИТЕ 
НА ЃОРЃИ П. ПАНОВ 

 
Повеќегодишната соработка на српските 

и македонските сатиричари плодно влијаеше 
на македонската афористичарска сцена така 
што во Македонија, покрај неколку работлив-
ци и организатори на сатирични случувања, 
како што се Васил Толевски, Миле Ѓoрѓијоски 
и Ристо Филчевски, се појавија или повторно 
се активираа уште неколку афористичари. 
Меѓу оние кои секако заслужуваат внимание и 
кој собра енергија последниве години да про-
должи со пишување е и Ѓорѓи П. Панов, кој 
своите први афоризми ги напишал уште пред 
околу 25 години. 

Читајќи ги неговите питки и јасни афо-
ризми, заклучувам дека тие се заедничко мис-
лење на мнозинството обични луѓе со коишто 
е опкружен. Или, попрецизно кажано, држејќи 
се до самиот човек од масата кој станува 
гласноговорник: што граѓанинот Панов помис-
лува, тоа aфористичарот Панов го запишува. 
Од тие записи, едноставно се надоврзува 
следниов афоризам: „Со матен ум, невозмож-
но е да се постигне јасна цел.“ Како што е во 
тој случај невозможно да се напише и јасен 
афоризам. 

Покрај сето останато, Панов со своите 
читатели ќе ја сподели и претпазливоста: „Би-
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дете внимателни кога ве тапкаат по рамото. 
Намерата е што поскоро да ве приземјат.“ или 
„Семето на поделбите најдобро успева во за-
едничка нива.“, бидејќи од претпазливост ни-
когаш не е доста. Кој не е претпазлив може да 
му се случи да биде сведен на ниво што им 
одговара на другите, па дури и ограничен, ка-
ко во афоризмот: „Кога ви ставиле рамка, то-
гаш можете да ,се сликате'.“ 

Занимавајќи се со разни теми, Панов 
тежнее кон тоа неговите афоризми да бидат 
секојдневни, но не и со краток здив, туку да 
бидат употребливи колку вчера, толку и денес 
и утре. На неговите афоризми секој ќе се вра-
ти порано или подоцна, а за таа цел може да 
се примени афоризмот: „Кога и да одите во 
крајност, ве чека нов почеток.“. 

Повеќе за самиот автор можете да доз-
наете, секако, од биографијата, но кога ќе го 
прочитате следново: „Повеќе сакам двојно 
проигрување, отколку двојна игра.“, тогаш ви е 
јасно дека се работи за „играч“, кој го почиту-
ва фер-плејот, а погодоците ги постигнува ис-
клучиво со главата. Почитувани читатели, ако 
не сте вешти да „прочитате“ што сè се случу-
ва околу вас, читајте го Ѓорѓи П. Панов. 

 
Владица Миленковиќ, сатиричар 

(Параќин, Србија) 
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НАПИШАА ЗА АФОРИЗМИТЕ 
НА ЃОРЃИ П. ПАНОВ 

 
м-р Ана Витанова Рингачева: „Извон-

редно мудра, луцидна и бодликава е афорис-
тичката мисла на Ѓорѓи Панов, надоаѓа тивко, 
ненаметливо вовлекувајќи се за да распука во 
последниот збор и тектонски да го придвижи 
мисловниот свет на рецепиентот. Длабоката 
рефлексивност во содржината на мислата не 
значи обременување на формата, напротив 
се наметнува како нужност при восприемање-
то и дешифрирањето на суштината на иска-
зот. Распослан по белината на хартијата, 
афоризмот на Панов до гола кожа ја разголу-
ва вистината за краткото човечко битисување 
оставајќи ја сама да си го најде патот до не-
чие срце.“ Струмица, 17.03.2014 

м-р Наташа Василевска-Трајчевска: 
„Изразот на Ѓорѓи Панов изобилува со јасност 
и сочност, со стилска оформеност и јазична 
зрелост. Секој негов исказ е длабоко обмис-
лен и допира до душата на секое човечко би-
тие, бидејќи неговите размислувања се оп-
шточовечки, а секој израз има космичко значе-
ње. Неговата смисла за хумор е секогаш на 
границата помеѓу сатиричното и гротескното. 
Панов е творец на еден, истовремено, вон-
временски и севременски израз.“ Струмица, 
18.05.2014 
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Киро Донев: „Поупорен и пофанатичен 
проучувач и „толкувач“ на нашата социјална 
топографија од Ѓорѓи Панов не сум запознал 
досега. Дали заради тоа што е дипломиран 
економист или заради неговата преголема 
љубов кон народот, тој откако се докажа на 
своето работно место, сака да осведочи и по-
широко, ама како афористичар! Знаејќи дека: 
колку што е подолг текстот во дневниот печат, 
или говорот на нашите современи „Демосте-
ни“, толку помалку може да се прочита помеѓу 
редови од колумничарите, па тој напишаното 
или изговореното од нив, прави обид да го ре-
циклира и го доведе читателот по најкус пат до 
вистината. Ама така што, во тој поглед, од негов 
„агол“, секој може да се види: или во анфас, или 
во профил. Барем засега тие негови обиди на 
духовит и мудар начин да ни го разведри наше-
во сиво небо, се успешни. Со надеж дека ќе 
продолжи да докажува: „Во земјата во која само 
птиците пејат - тажно е.“ И оваа најнова негова 
книга, ќе му биде поттик да се надминува при 
секој нов обид!“ Струмица, 30.5.2014 

Ивaн Котев: „Афоризмот на Ѓорѓи Па-
нов се одликува со забележителна актуелност 
на тематиката, чистотата на јазикот и јасната 
и прецизна порака. Иако доминираат економ-
ските теми, можам да кажам дека Ѓорѓи Панов 
своите теми ги црпи од животот и иститот жи-
вот се рефлектира во неговите јадровити ис-
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кази. Афоризмите што внесуваат свежина во 
мислата и духот на читателот, вечно актуелни 
и - податливи за читање!“ Струмица, 22.03.2014 

Марјан Пецев: „... Животен бран со мис-
ла и импулс удира во меѓуред за ред без ред. 
Toa e перото од Ѓорѓи П. Панов...“ Струмица, 
02.06.2014 

Васил Толевски: „Формулацијата на 
мисловните минијатури на Ѓорѓи Панов гене-
рираат нови начини на согледување на ствар-
носта – чисто, духовно и во склад со вистина-
та. Кога би ја разбрале суштината на неговата 
мисла, светот би бил идеално место за бити-
сување.“ Скопје, 16.03.2014 

Миле Ѓоргијоски: „Ѓорѓи Панов досле-
ден на себеси и своите филозофски погледи 
изгради еден оригинален и само нему свој-
ствен правец во афоризмот, за што најдобра 
потврда е оваа негова нова книга. Кратко, лу-
цидно и само нему својствено филозофско по-
имање на светот, на нештата што го прави ла-
виринтот на ова наше битисување, тоа е него-
виот придонес во светот на афоризмот. Ис-
чистени од политичка злоба, малограѓаншти-
на и приземно секојдневие такви се афориз-
мите на Ѓорѓи Панов, претставуваат оригина-
лен и само нему својствен поглед кон оваа на-
ша стварност.“ Делчево, 27.03.2014 

Атанас Крлевски: „Афоризмите на Ѓор-
ѓи Панов, поради нивната силна филозофска 
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компонента, прилегаат на мудри мисли. Токму 
таа компонента го принудува читателот секој 
негов афоризам да го чита и препрочитува, не 
затоа што не го разбрал туку што подолго да 
и се насладува на мудроста, нуркајќи во нејзи-
ната длабочина. Такви афоризми може да пи-
шува само автор со долго животно искуство и 
автор кој го познава секое парче од човекова-
та душа.“ Велес, 21.03.2014 

д-р Митко Алачки: „Афоризмите на Хи-
пократ биле медицински совети. Денес афо-
ризмот, во потесен смисол, има амбиција да 
го поправи светот. 

Во своите афоризми Ѓорѓи Панов оди 
понатаму. Неговите афоризми не се само оп-
штествена сатира. Тие луцидно, прецизно го 
анализираат човекот, глобалниот свет и живо-
тот во целата негова комплексност.“ Струми-
ца, 26.05.2014 

Димитар И. Вилазорски: „Ѓорѓи Панов 
– кралот на мудроста во афоризмите!“ Велес, 
21.03.2014 

Ленче Стоименова: „Ѓорѓи Панов со сво-
ите афоризми, настојува да го разбуди човеч-
кото во човекот. Кога истите ги чита, не дозво-
лува никој да заспие. Ако некој заспал, вед-
наш се буди. За жената сака да каже многу. И, 
кажува. Се восхитува, не на оној што ја обле-
кува, туку на оној што ја обликува. Прецизен, 
одлучен. Свој и одличен.“ Кочани, 17.03.2014 



 123

СОДРЖИНА 
 
1. Помеѓу два огна ............................................... 5 

2. Јаболко на раздорот...................................... 37 

3. Осакатени перспективи ................................. 45 

4. Привидни вистини.......................................... 51 

5. Животни предизвици ..................................... 55 

6. Инертна отпорност ........................................ 71 

7. Разновидни..................................................... 79 

Биографија ......................................................... 95 

Градење логика и смисла на уметничка 
автономност - проф. д-р Илија Велев.............. 97 

Малку хумор и нешто иронија „Помеѓу редови...“ 
повеќе поука - Никола Сарајлија ...................... 99 

Неколку редови за „Помеѓу редови...“ - Ристо  
Филчевски ......................................................... 105 

За афоризмите на Ѓорѓи Панов - Александар 
Чотриќ ............................................................... 111 



 124

Силата на изреченото и помеѓу редови - Пеко 
Лаличиќ ............................................................. 113 

Куса рецензија за афоризмите на Ѓорѓи                 
П. Панов - Владица Миленковиќ .................... 117 

Напишаа за афоризмите  
на Ѓорѓи П. Панов ............................................ 119 



 125

 
 
 
 
 

Дизајн на корица: 
 Марјан Пецев 

 
 

Карикатури: 
Костадин Устапетров 

 
 

Лектор: 
м-р Наташа Василевска-Трајчевска 

 
 

Комјутерска обработка и подготовка: 
Никола Сарајлија 

 
 

Издавач: 
Академски печат  

печатење и дизајн-Скопје 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


