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ЖИВОТУспешни МакедонциЖИВОТ Успешни Македонци

- готвач и претприемач
Климе Ковачески

Од „Падот на Византија“ до Лас Вегас
За луѓето од Mакедонија, Климе Ковачески е, пред сѐ, познат како гитарист на 

култната група „Падот на Византија“. Според критичарите на ресторани во САД, е 
човек што почнал кулинарска револуција во Америка

Приказната што го прави јавно познат во Македонија почнува 
во раните 80-ти години од минатиот век, со новиот бран на 
рокенрол-сцената во поранешна Југославија. За многумина 
што имале можност да чујат за него тогаш, Климе Ковачески, 
од охридско Мешеишта, и ден денес е „првиот гитарист“ 
на култната македонска постпанкерска група „Падот на 
Византија“. Знаат за него дека е некаде во Америка и 
жедно чекаат да слушнат некоја новост за него, преку некој 
заеднички пријател.

За тие што останале во комуникација со него сиве овие 
години, Климе не е само тоа и само срдечен, драг пријател. 
Добро знаат дека тој е веќе две децении еден од најуспешните 
угостители во САД, веќе подолго време жител на Флорида.

Во Македонија кружат неколку фамозни приказни за него. 
Сме слушале за неговите успеси со ресторанот „Кристал 
кафе“, во Мајами Бич, Флорида, како место од кое успеал 
да изгради препознатливо, угледно име, ресторан во кој 
доаѓале многу познати личности. Истовремено, кружи и 
една анегдотата за телефонски повик од Иги Поп кон Горан 
Трајкоски, долгогодишниот другар од групата и близок 
пријател на Климе, инициран од него, во момент кога патот 

го донел Иги во „Кристал кафе“, кој завршил со шеги меѓу 
двајцата пејачи на сметка на Горан Бреговиќ. Луѓето што ги 
следат подоцнежните проекти на Горан Трајкоски знаат дека 
Климе настапува на „вторите“ снимки на „Апореја“ снимени 
во неговото студио во Мешеишта, во периодот кога беше 
дојден на неколку месеци, на почетокот на 90-тите години. 
Меѓу тие што имале „поблиски врски“ со него, кружи и 
приказната за восхитот на тогашните мејнстрим-авторитети 
на македонскиот рокенрол — „лебисоловци“, во моментот 
на средбата во Мешеишта со инструментите што ги донел, 
но било неисплатливо да ги враќа во Америка. Кој решил 
да просурфа и да прочепка околу неговото име, веќе ги 
забележал во еден дел од неговата веб-страница и ќефлиски 
изработените уникатни гитарски засилувачи и гитарата што му 
стои веднаш зад просторијата со неговиот престол — кујната.

На неговата веб-страница, www.klimekovaceski.com, ќе 
најдете море од написи од американскиот печат поврзани 
со проектите што стоеле - осврти, интервјуа, рецензии на 
ресторани. Во кусиот вовед во една од статиите, за него е 
напишано вака:
„Во период од две децении, шефот на кујна Ковачески 
послужил повеќе од еден милион вечери на строго лојална, 

секогаш растечка клиентела. Потекнува од Охрид, Македонија, 
каде што завршил три години академско кулинарско образование, 
пред да стане најмладиот што ќе заврши една друга кулинарска 
школа, во хрватскиот град Опатија. На 24 години возраст заминал 
во Амстердам, каде што ја водел кујната на еден престижен 
ресторан, кој, како што сакала судбината, бил воден од човек што 
планирал да отвори ресторан во Мајами“. 

Во еден друг напис, интервју во списанието „Оушн драјв магазин“ 
(Ocean Drive Magazine) за него го напишале ова:
„Пред три години, готвачот Климе Ковачески, роден во Југославија, 
почна тивка револуција во готвењето со неговиот ресторан со 70 
седишта ’Кристал кафе‘, фрлајќи нов поглед на класичните јадења 
— виенска шницла, говедско ’строганоф‘, пилешки гулаш..“.

„Новоконтинентална кујна“ на Климе, за критичарите е „еден вид 
линеарно, модерно видување на светските класични јадења“, 
а ресторанот „Кристал кафе“ — „убав, романтичен простор, со 
штиркани бели чаршафи, свежи цвеќиња, долга винска листа и 
со услуга што, општо земено, се смета за најдобрата услуга во 
Мајами Бич“ и „еден од најценетите ресторани во регионот Јужна 
Флорида“.

Импресивна е и листата на славни гости на „Кристал кафе“. Меѓу 
нив ќе најдете претседатели на држави, конгресмени, светски 
познати пејачи и музички продуценти.

Неговиот последен претприемачки проект беше клуб-ресторанот 
„Трио он д беј“ (Trio On The Bay),со кој се раздели набргу по 
самиот почеток, како што вели печатот на Флорида, „поради 
идејно разидување со партнерите“.

Подготви: Васко Марковски
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Кога во Струмица ќе го споменете 
презимето Гунчев сите знаат за кого се 
работи, но првата асоцијација оди на 
големиот актер Ристо Шишков. Само 
малкумина надвор од Струмица знаат 
дека највпечатливите фотографии 
на великанот на македонското 
актерство се направени од скромниот 
струмичанец. 

Ако сретнете насмевка под мустаќ 
и длабок поглед што ве гледа преку 
фотобјектив некаде низ струмичките 
сокаци, тоа е сигурно Сречко Гунчев. 
Речиси и не постои струмичанец 
што некогаш, во некоја пригода не е 
фотографиран од фотоапаратот на 
овој вљубеник во убавата фотографија. 
А, предмет на негов интерес биле 
луѓето од стумичките улици, кафеаните, 
познатите градски маала, пејзажите... 
фотоапаратот го носи секаде со себе. 
И денес, кога дојде на закажаното 
кафе го стискаше под мишка и во еден 
момент го извади и почна да штрака. 
Ме фасцинира фотографијата, така 
го почна разговорот. Боите, сенките, 

со фотоапаратот можам да направам 
чуда, цел живот го проучувам, искрено 
признава. Ајде што сакаш да прашаш 
– сѐ ќе ти кажам, ми вели Сречко, а 
знаеме и двајцата дека нема што многу 
да се зборува. Неговиот живот се 
илјадици албуми собрани во семејните 
спомени на струмичките фамилии, 
сите тие лица стиснати од објективот 
во некој животен миг, токму од 
Сречко Гунчев. Го прашувам со каков 
фотоапарат фотографира, а тој како 
од пушка ми одговара. Овој е „канон“,  
добар е ама уште не сум го платил, се 
смее и така ја почнуваме приказната за 
страста кон фотографијата. Ја прави 
од љубов.  
 
Ако не беше фотограф што би работел, 
му велам. Не знам, нешто лесно, се 
шегува тој и додава. Сакам уметност, 
покорен сум ѝ. Понекогаш цртам, 
сметам дека сум добар во тоа. Мои 
акварели се наоѓаат кај многу блиски 
луѓе. Можеби ќе бев голем човек ако не 
ме мрзеше да учам, да следам теркови, 
вели Сречко. 

Струмички 
приказни  

Таков човек е тоа. Пркосен и 
ненаметлив, симпатичен и дрзок на 
јазик. Но, нема шанси да не ви се 
допадне. Вработен е како фотограф 
и организатор во центарот за култура 
„Антон Панов“, но тој е, всушност, 
фотограф во душа.  
 
Околу три илјади фотографии 
направил возејќи се со велосипедот 
низ струмичките улици, на 
старите куќи и на новите фасади, 
традиционалните градби и урбаниот 
кич, се испреплетуваат во шаренилата 
фотографии на сето тоа што го 
овековечил неговиот фотоапарат.  
Тоа е Сречко. Некои сметаат дека 
деновите ги поминува туку-така, 
сѐ додека не ги занеме неговата 
прва изложба по повод јубилејот 
на фестивалот на камерен театар 
„Ристо Шишков“. Тогаш сите ја 
сфатија важноста на фотографијата. 
Забележав, ми вели Сречко, оттогаш 
луѓето поинаку ми кажуваат добар ден. 
Со повеќе почит, се смее. Го прифаќам 
како потврда за овие четириест години 
дружење со фотоапаратот продолжува 
Сречко. 

Го прашувам дали има намера да 
прави втора изложба, а тој веднаш ме 
прекинува. За тоа се потребни пари, 
јас велам еве ви ги моите фотографии, 
користете ги. И не само мои, заедно 
со едно момче почнавме акција за 
собирање архива на фотографии за 
стара Струмица. Сакам да ги оставам 
на граѓаните, искрено одговара 
Сречко. Ако некогаш им притребаат 
фотографии за каква било намена 
да се присетат. Тоа се фотографиите 
на Сречко. Нашиот Сречко. Среќното 
лице од струмичките улици. Штотуку  
ја испивме последната голтка кафе, 
а тој веќе стана. Ме чекаат, им ветив 
на група млади луѓе дека ќе ги 
фотографирам и тргна кон центарот на 
градот нарамувајќи го фотоапаратот.

(С.М.)

Интернет, и сѐ е можно! Начекавме можност за кратoк разговор.

За Вас е многу пишувано во американскиот печат - рецензии, 
интервјуа, портрети. Колку ѝ е Вашето име познато на 
американската јавност кога се зборува за кулинарството и за 
угостителството.
- Во одредени региони им е познато на тие на кои треба да 
им биде. Америка е огромна, така што не очекувам секаде 
да ме знаат, ниту, пак, се заморувам со такви прашања - вели 
Ковачески.

Кои работи ги сметате за најголемите достигнувања на Климе 
Ковачески?
- Бев еден од најмладите шефови на кујна во хотел во поранешна 
Југославија, каде што имав можност да ги тестирам моите идеи 
пред гости од Западот. „Кристал кафе“ беше избран за еден 
од најдобрите ресторани во САД, работам како консултант за 
ресторани низ цела Америка, а во моментов сум консултант на 
ресторан што заработува шест милиони долари годишно.

Низ написите прочитавме дека подготвувате книга за 
источноевропско готвење..
- На таа книга работам со Ли Клајн, еден од најдобрите критичари 
за угостителство во Америка денес. Најголем предизвик ми 
е како јадењата да се приспособат за да може брзо да се 
подготват во ресторан, да се приспособат за интернационален 
вкус, а во исто време да им се сочува идентитетот.

Колку е Македонија блиску до тие стандарди?
- Мислам дека колегите во Македонија го немаат статусот 
што го заслужуваат, но, гледано во иднина, Македонија има 
неограничени можности за туризам.  Врз основа на тоа, 
исклучителните луѓе во угостителството би требало да бидат 
соодветно наградени. Во спротивно, талентираните ќе заминат 
на Запад.

Каква е Македонија како кулинарска и угостителска 
дестинација?
- Поради историски околности, Македонија —  а и целиот 
регион — немаше  доволно услови да создаде традиција и да 
изгради свој препознатлив стил со кој ќе може да им конкурира 
на француската или на италијанската кујна. За тоа се потребни 
векови!

Кога последен пат сте биле во Македонија и кои се актуелните 
предизвици на Климе?
- Во Македонија не сум бил со векови, (се смее), време е! 
Во моментов најголема желба ми е да отворам ресторан 
во Вашингтон, кој ќе се вика „Македонија“. Отворен сум за 
соработка со секој што ќе посака да биде дел од проектот, 
слободно нека се јават, ќе ме најдат преку моите веб-страници.  
Приватно сум многу среќен човек, конечно ја најдов најубавата 
девојка во Светот, Македонка, што живее во Австралија (се 
смее!), изгледа не ми беа доволен избор повеќе од 150 милиони 
Американки.


