
ФОКУС 

ФОКУС 



ДО КОГА ВАКА? 
Од практижата да се 

вршат промени и ре-
организации без да се 
даде опстојна анализа 

и оценка на постоечката сос-
тојба, анализа која би ги исфр-
лила нa поврвнина сите нега-
тивности, не се имуии ниту ор-
ганизациите на младите. П о -
тврда на ова беа највисоките 
собири иа младите од нашата 
земја. Конгресот на младината 
и осмата Канференција на Co 
јузот на студентите на Јуто-
славија кои и покрај тоа што 
донесоа нови статути и низа 
резолуции неможат да се сме-
таат за наполмо успешни од 
простата причина што во доне-
сувањето на овие докумеити не 
се појде од реалната состојба 
во која се наоѓаат оргаииза-
циите. 

Организациите на младите 
се наоѓаат денес во еден „ва-
кум" кој беше предизвикан со 
укинувањето на трансмисиони 
от однос кој тие то имаа кон 
Сојузот на комунистите на Ју-
гославија. В о времето кога по-
стоеше ваквиот однос логично 
беше што раководствата беа 
свртени „горе", но co неговото 
укинување состојбата битно се 
измени. За прв пат се појави 
потребата раководствата да се 
свртат кон членството. И кол-
ку да сето ава, навидум, изгле-
да едноставно сепак долгого-
дишниот начин на делување 
каде што раководствата се и-
дентификуваа со членството, 

и натаму, како црвена нишка, 
се провлекува и во денешниот 
начин на работење. Имено 
факт е дека организациите на 
младите и ден д е н е с не си го 
нашле своето место во опште-
ството. Затоа и не ретко се слу 
шаат јадикувања дека „нас ни-
кој не не слуша". Co тоа тре-
ба да се помириме, Ваквата со 
стојба и натаму ќе трае и тоа 
се додека не си ги решиме, 
прад се, сопствените внатреш-
ни проблеми. Co други збо-
рави се додека ракаводствата 
се „генерали без војска" нив-
ниот глас и ќе се слуша и нема 
сходно од наоѓањето на други. 
Силата на една оргаиизација 
лежи токму во нејзиното ак-
тивно членјсттво, кое преку неа 
ќе настои да ги решава своите 
проблеми и воедно да завзема 
ставови пo општествените зби-
вања. 

Некој ќе рече дека е лешо 
ова да се каже но дека е мно-
гу потешко да се оствари. 
Вред. Да се сотласиме со ова 
мислење. Н о дали ова мисле-
ње ја оправдува сегашната со-
стојба во организациите каде 
што како да ce чека некои да 
ни каже како да се „излечиме" 
и на кој начин да сe органи-
зираме, или пак што е уште 
почесто денешнава, нависти-
на загрижувачка состојба да 
се омета како „уште една ета-
па во натамошниот развиток". 

Д. Малески 

За односот СМЈ-ССЈ 

БРОДОТ СЕУШТЕ ПЛОВИ 
М орето беше мирно. 

Навистина пагодно за 
пловидба. Но бродот 

полека но ситурно тонеше. Од 
пукнатшште навираше вода. 
Патници немаше зошто веќе од 
поадамна никој не сакаше да 
се качи на такав несигурен 
брод. Само екипаж. . . Се одр-
жа состанок. Заклучок — се 
е вред, потребно е единствено 
да се офарба катарката. 

Имаше и чамци за спасува-
ње но и тие не беа сигурни. 
Сепак еден дел од екипажот 
седна во еден чамец и одпло-
ви. Оние што останаа на бро-

дот, а тоа беше иоголемиот 
дел, одржаа уште нвколку со-
станоци на кои ги осудија се-
паратистите. Се чуја гласови: 
„Зошто го разбиваат единство-
то" Нашиот брод нема да по-
тоне. Ова што се случува со 
него се само етапи во неговиот 
пловибен развој." 

И навистина големиот брод 
и ден денес не потонал. Доду-
ша тој не ја обавува својатат 
основна цел — да превезува 
патници, но екипажот и ната-
му тврдоглаво останјува на He-
го чекајќи некој да им то по-
прави и да им донесе патници. 

д. м. 
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В О 
ФОКУСОТ 

Историската вистина — исход-
ната основа и цел на социјалис-
тичката изградба е во рацете на 
работниот човек како основен но-
сител на општесгвената репродук-
ција — аксиомирана од Гурвиќ, те-
оретизирана од Маркса, сиромашно 
практизирана од Париските комуна-
ри, сета своја компатибилност со 
општествената стварност ја добива 
токму вo нашата земја. И кога 
денеска зборуваме за задачите на 
СКЈ во понатамошната изградба 
на самоуправните и општествено-
еконоиски односи, и кога потенци-
раме дека; 
социјализамот засниван врз база 
на самоуправувањето е единствен 
начин за развиток на материјална-
та основа на општеството, 
дека; 
самоуправувањето е најакцептиби-
лен начин за ускладуваље на ин-
дивидуалните и општествените ин-
тереси, што во исто време значи 
и најеклатантен пат за потполно 
дезалиенација на човекот, - тогаш 

да ја оспориме револуционарноста 
на младите производители кои во 
однос на самоупрапувањето имаат 
конзервативен став. Дејствувањето 
на младите се сведува на активон 
однос само тогаш, кога директно 
одлучувајќи работничкиот совет 
тангира и нивни проблеми (читај 
расподелба ва лични доходи, доде-
лување станови). Една пасивност 
кај младите производители е оче-
видна оној момеамт кога самоуправ-
ните органи во работната организа-
ција решаваат за низа клучни пра-
шања од општ интерес (кадровски 
промеми и проширување, на капа-
цитетн со техничко-технолошки об-
новувања). При сето ова тие то за-
држуваат како ексклузивност пра-
вото, секаква за нив неправилна 
одлука да ја критикуваат. Ова 
игнорирање на одлуките од работ-
ничкиот совет, имплицитно го об-
јаснува високиот процент на вли-
јание на директорот во работните 
организации. Ако во објаснување-
то на горните ставови како аднекс 

ВО СЕНКАТА НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

ни се наметнува прашањето за мес-
тото и улогата на младите произ-
водители во овој наш самоуправен 
систем. Поточната дефинираност 
на прашањето, ја има следната 
смисла: 
Колку младите непосредни произ-
водители го разбираат, учеству-
ваат во негово креирање и на кра-
јот го прифаќаат самоуправување-
то како инхерентен дел на нашата 
општествено-економска платформа? 

Имплицитно е, секоја една по-
јава (самоуправувањето не е ни-
што друго туку една општествена 
појава), за да се прифати потребно 
е да се сознае. Несакајќи многу да 
теоретизираме, веднаш можеме да 
констатираме дека младите с е п а к 
имаат позитивен став кон самоу-
правувањето. Велиме сепак пред 
се, затоа што младите производи-
тели сеуште не ги дистанцираат 
основните принцкпи на самоупра-
вувањето од управувањето. 

Кои се тие аргументи што не 
тераат да изведуваме A D G U S T U M 
констатации? 

Станува збор за позајмени по-
датоци од анкетата што ја водеа 
група истражувачи при Институтот 
за социолошки и политичко-правни 
истражувања во 15 индустриски 
објекти од Македонија. Од 432 ан-
кетирани младинци и младинки не-
посредни производители, само 
31,94% работничкиот совет го еви-
дентираат како самоуправен орган 
кој го има правото да одлучува за 
најрелевантните прашања од инте-
рес пo работната организација, до-
дека 30,32% мислат дека најголемо-
то влијание во претпријатието по-
текнува од директорот. 

Недвосмислено се работи за 
диспропорционалност во сознани-
јата кај младите производители што 
од своја страна наметнува една 
дилема. Станува ли збор за супра-
матија на директорот во работната 
организација или проблемот е од 
онаа страна на „дрвото"!?? 

Иако е ноторно зошто директор-
ската фотеља е сеуште притисне-
ние за младите, би биле недослед-
ки ако презентираните аргументи 
не ги согледаме и во сенката на 
прашањето — меѓу младите произ-
водители. 

Без секаква пежоративност, мо-
раме со извесна сетност и горчина 

кажеме дека во случај на сторена 
неправда 35,42% од анкетираните 
младинци помош би побарале од 
работничкиот совет, тогаш A D 
N O T A M , мораме да го земиме и 
овој факт. Се додека авторитетот 
на работничкиот совет се користи 
за задоволување ва лични интере-
си, се додека тие го застапуваат-
гледиштето дека работничкиот со-
вет ве е во состојба да ја контро-
лира работата на директорот (само 
38,66% сметаат дека може, се дото-
гаш ќе тврдиме дека младите про-
изводители не ја разбираат не само 
самоуправната политика, туку и 
компетенциите на самоуправните 
оргави, се дотогаш младите ќе би-
дат во сенката на самоуправување-
то, се дотогаш не ќе успеат да би-
дат креатори ла нашата самоуправ-
на политика. 

Во овој конгрес на прашања, 
апсурдно би било сепаратно да се 
разгледува прашањето за учество-
то на младите производители во ра-
ботата на самоуправните органи. 
Иако стоиме на гледшпте, „дека 
младите треба да се вклучат во ор-
ганите на непосредното самоупра-
вување", сепак загрижува фактот 
да на 39.354 младинци и младинки 
непосредни производители с а м о 
1,3% учествуваат во работата на 
работничкиот совет и Управниот 
одбор. Пенетрацијата на младите 
производители во сите самоуправ-
ни тела мора да биде поставено врз 
база на нивкиот поактивен и по-
директен однос кои решавањето на 
релевантните прашања од интерес 
за работната организација. Секак-
ва копартиципација иа младинците 
заради A D H O N O R E M или запазу-
вање на структуралната состојба 
во работната организација опорту-
но на секакви други принципи са-
мо не на самоуправно-социјалис-
тички. 

П О С Т С К Р И П Т У М : 

Во нацрт документите за девет-
тиот конгрес на СКЈ „задачите на 
СКЈ во понатамошната изградба 
на самоуправните општествено-
економски односи", сосема малку, 
(читај воопшто), му е посветено 
внимание на прашањето за учест-
вото на младите производители во 
остварувањето на тие односи. 

Сашо Чамовски 



ЗА КАКВИ ИЗБОРИ СМЕ? 

ЗА ИЗБОРИ КОИ ЌЕ ДОНЕСАТ ШТО ПОГОЛЕМ БРОЈ НЕПОСРЕДНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВО 
СОБРАНИЈАТА; ЗА ИЗБОРИ КОИ ЌЕ ДОНЕСАТ ШТО ПОГОЛЕМ БРОЈ СТРУЧНИ И НАУЧНИ КАД-
РИ ВО СОБРАНИЈАТА; ЗА ИЗБОРИ КОИ ЌЕ ОВОЗМОЖАТ РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ДА РАСПОЛАГААТ CO 
ПОГОЛЕМ ПРОЦЕНТ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА; ЗА ИЗБОРИ КОИ ВО СОБ-
РАНИЈАТА ЌЕ ДОНЕСАТ ЛУЃЕ, КОИ ЌЕ БИДАТ СПРЕМНИ И СПОСОБНИ ДА ГИ СПРОВЕДУВААТ 
ЗБОРОВИТЕ ВО ДЕЛО; ЗА ИЗБОРИ КОИ ЌЕ ОВОЗМОЖАТ ПОНАТАМОШЕН РАЗВИТОК HA САМО-
УПРАВУВАЕТО, СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМАТА И СМЕРНИЦИТЕ ВО ПРАКСАТА; ЗА ИЗБОРИ 
КОИ ЌЕ ОВОЗМОЖАТ ФОРМИРАЊЕ НА СЛОБОДНИ АСОЦИЈАЦИИ НА РАБОТНИ ЛУЃЕ НАДМИНУ-
ВАЈЌИ ГИ РЕПУБЛИЧКИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ РАМКИ; ЗА ИЗБОРИ КОИ ЌЕ ОВОЗМОЖАТ ПОГОЛЕ-
МИ ЗАФАТИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА CO ЦЕЛ ДА ИМ ГИ ОТВОРАТ ВРАТИТЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ЛУЃЕ; ЗА ИЗБОРИ КОИ ЌЕ ОВОЗМОЖАТ ШКОЛИТЕ И УНЦВЕРЗИТЕТИТЕ ДА БИДАТ ПОД-
ЕДНАКВО ДОСТАПНИ ЗА СИТЕ, БЕЗ ОГЛЕД НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ МОЖНОСТИ; ЗА ИЗБОРИ ВО 
КОИ НЕМА ДА СЕ РЕШАВААТ КАДРОВСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗВЕСЕН БРОЈ ЛУЃЕ; ЗА ИЗБОРИ 
ВО КОИ СОБРАНИЈАТА ЌЕ БИДАТ МЕСТО КАДЕ ЌЕ СЕ КОМБИНИРААТ ЗНАЕЊЕТО И ИСКУСТВО-
ТО НА СТАРИТЕ CO ЗНАЕЊЕТО И СВЕЖИНАТА НА МЛАДИТЕ; ЗА ИЗБОРИ ВО КОИ УЛОГАТА НА 
МЛАДИТЕ ДА БИДЕ ОГРАНИЧЕНА НА СОЗДАВАЊЕ НА СВЕЧЕНА АТМОСФЕРА; ЗА ИЗБОРИ ВО 
КОИ МЛАДИТЕ НЕМА ДА БИДАТ ТЕХНИЧКИ ЛИЦА И СТАТИСТИ. 

СВОЈОТ 
ГААС 

НЕМА 
ДА го 

ДАДЕМЕ: 

— за оние пратеници кои во собрани-
јата седат и пo 25 години 

— за оние пратеиици кои зборуваат ед-
но, а прават друго 

— за окие пратеници кога денес доне-
суваат закони кои важат за вчера 

— за оние пратеници за кои одиапред 
се знае дека ќе бидат избрани 

— за оние пратеници на кои целиот ман-
дат им поминува во молчење 

— за оние пратеници кои ќе бидат само 
гости на собранпсоките дебати 

— за оние пратеници кои ги нема на 
списоците на кандидационите собири 

— за оние пратеници кои на посредните 
избори имаат само посредна поддршка 

— за оние пратеници кои не го почиту-
ваат фактот дека и другите мислат 

— за оние пратеници кои забораваат од 
која средива доаѓаат во собранијата 

— за оние пратеници кои и за неколку 
мандати не ги запознале овиие кои гласале 
за нив 

— за оние пратеиици кои ветуваат, a 
потоа забораваат што ветиле 

— за овие пратеници кои се кандиди-
раат во средина за која се непознати 

— за оние пратеници кои водат сметка 
само за интересите на својата структура 

— за оние лратеници кои се нечии мари-
онети 

— за овше пратеници кои ни нудат де-
магогија во тетрапак 

— за оние пратеници кои со цврста рака 
се борат за самоуправувањето 

— за оние пратеници кои се тоа само 
колку да им помине времето 

— за оние пратеници кои одат чекор на-
пред, а два чекора назад 



П О Г Р Е Ш Е Н П О Ч Е T O K 
БРОЈ 1 

Една организација се зафа-
ќа со реојрганизација, во оној 
момент кога треба нешто во 
нејзината структура битно да 
се менува, заради промените 
кои во таа организација се слу 
чуваат на полето на нејзината 
дејност. Реорганизацијата на 
C M , не може да се посматра са 
мо како резултат на следење-
то на ана што го направиле 
друште организации (кога мо-
жеа тие, што да не можеме и 
ние, или поточно тоа што го 
направија тие, мораме да го 
направиме и ние, и тоа не са-
мо за да не останеме покусо). 
Реорганизацијата доаѓа како 
резултат на притисокот на 
членството, кое е незадоволно 
од својата организација. 

П О Г Р Е Ш Е Н П О Ч Е Т О К 
Б Р О Ј 2 

Незнам кој и незнам каде, 
веќе рекал дека C M е органи-
зација на младински раководи-
тели а не организација на мла 
ди. Исто така не зиам кој и 
незнам каде рекол дека C M е 
организација на млади, a нe 
оргаиизација за млади. Она 
што во моментов му недостасу-
ва на Сојузот на младината 
тоа е членството. Активнсста 
која се форсира по секоја це-
на под името на „членството 
бapa" ќe доживее осуда од са-
мото членство и тоа не е до-
волно „да сe менува содржина-
та, туку се менуваат формите, 
пак по барање на широкото 
членспво и тука кругот се за-
твора. 

Б и требало да се поведе 
сметка, и тоа повеќе, за тоа 
како членот да се привлече, 
да се вклопи во организација-
та, и таа пo она правило „ако 
не сака Мухамед кон б р е г о т — 
брегот ќе оди кон Мухамед". 
Се плашам дека C M не само 
што е наподвижен како брег, 
туку е неподвижен како една 
стара добра планина од Р о -
дапскиот систем. 

П риказната за лоши-
от ученик и ќошот 

полн со пченкар-
ни зрна останува 
само приказна. У -

ченикот не е повеќе објект 
што co наведната глава клечи 
во ќошот за немирните, туку 
се повеќе се метаморфозира во 
— самоуправувач. 

Метаморфозата на ученикот 
претставува процес што треба 
да направи од него еден нов 
квалитет: активен субјект во у-
чилиштето, свесен ученик и у-
правувач. Меѓутоа, дали тој 
тоа во патполност го постиг-
нал, или пред него стојат уште 
мнагу непремостливи бариери? 

Бариерите пред се изразу-
ваат не само корзервативни 
сфаќања, туку и едно наши-
роко распространето мислење: 
ученикот е само објект што е 
во фаза на изградување и со-
зревање, и тај не може да прет 
ставува носител на некоја од-
лука или решение. Може да 
се слушне само неговото мис-
лење. 

Ваквите мислења се навис-
тина дијаметрално спротивни 
со општеството наше, а пред 
се co самоуправувањето. У ч е -

ПРИКАЗНА 
ЗА 

„ЛОШИОТ" 
УЧЕНИК 

И САМОУ-
ПРАВУВА-

ЊЕТО 

никот не може, и не е во ин-
терес на ошштеството да биде 
исклучен од самоуправниот 
процес. 

Тука се крие една голема 
вистина: оној што /учи и се из-
градува иставремено мисли. 
Тај апсорбира, но и рвпроду-
цира. 

Можно е, да се случи, на ча 
совите по соцјиологија, фило-
зофија или историја, ученикот 
да стане и да диокутира за 
Општеството, за денешницата, 
социјализмот или самоуцраву-
вањето. Напротив, се поголем е 
бројот на такви млади луѓе 
што мислат, и што знаат тео-
ријата да ја поврзат и со де-
нешната практика. 

Може л и тагаш учекикот да 
се исклучи од самауправува-
њето, или поблаго речено: да 
се прифати само како објект 
што треба да ја покаже само 
својата добра меморија и да 
го научи само она што е во 
книгите запишано. 

Но, во книгите секогаш нe 
е целата вистина. Ученикот се 
труди да претставува и — 
— К Р Е А Т О Р на денешното оп-
штество, или поконкретно; кре 
атор на животот во својата 
средина. 

Но, рековме дека постојат и 
бариери што го спречуваат во 
тоа. Пред се, колку се учени-
ците вклучени во сајмоуправ-
ните органи на училиштето. 
Минимално, само толку колку 
да се задскволи формата. 

„Потребно е, одјблизу да ја 
видиме практиката. Реално да 
ги сфатиме односите меѓу лу -
ѓето. Зашто, ние запаѓаме во 
идеализација, идеализација на 
социјализмот и самоуправува-
њето, читајќи го тоа онака ка-
ко што е во книгите напиша-
но, Но, во тарактиката можат 
само реално да се согледаат си 
те противречности и борбата за 
новите односи." 

Тоа го дискутираше голобра 
до момче на младинската кон 
ференција, но за ж а л само 
пред своите другари. Наставни 
ците ги немаше. 

Па сепак, и тука ученикот 
не може (и се помалку се тру-
ди) да се вклучи како активен 
субјект. Причината се бара на 
разни страни: незаинтересира-
ност на учениците, застарени 
форми на организирање, и слич 
но: 

Изгледа дека, овие факто-
ри се прилично дистанцирани 
од основната содржина на жи 



П О Г Р Е Ш Е Н П О Ч Е Т О К 
БРОЈ 3 

Реорганизацијата ce прави 
за да се освежи работата па 
една организавија. Ако актив-
носта досега се спроведувала 
заради активност, ако во C M 
сите работи ги в р ш и една (би-
рократока) елита во име и за 
членството, а во потполн рас-
чекор со самото членство и не-
говите желби, ако се бара по-
литика онаму каде што ја нe-
ма, ако секоја дискусија по 
некои проблеми има однапред 
познат крај, ако се чека про-
блемите да се соберат во кво-
рум, а потоа да не се реша-
ваат затоа што нема кворум — 
тогаш, реорганизацијата е по-
требна. Меѓутоа таа треба да 

Реорганизацијата не е ако на 
т.н. проблемеки конференции, 
делегатите се чувстауваат ка-
ко и на оние конференции кои 
се одржуваат л о еднаш годи-
шно и се одолжуваат два па 
и три дена. Реорганизација не 
е ако во теоретските списи се 
апелира на работен карактер 
на конференциите а тие нема-
ат никаков карактер а камоли 
работен. 

На конференцјиите, пак им 
се придава, поточно тоа е и те-
оретски одредено, атрибут: нај-
високо тело на C M , на одре-
дина територија. Ажо одлучу-
вањето се свдува само на кре-
вање рака „колку да ни прој-
де време аха, аха", тоа „најви 
соко тело" и „основна клетка 
на C M " воопшто и не стои. И н 
тересно е дека ние во теори-

Неколку пoг-
решни почето-
ци и еден 

хепиенд 

својата организација. А к о ма-
теријалниот аспект е најва-
жен. А тој во нашево опште-
ство, моментно изгледа најва-
жен. 

И не зборувајќи за тоа к а -
де C M ги загубил членовите 
или тие него, јпрашањето е се-

Р ЕОРГАНИЗАЦИЈА CO 
ВКУС HA ТЕОРИЈА 

го превозмогне сето тоа што 
горе го навадавме, a да не се 
паѓа подолу од тоа. 

Реорганизација не е ако три 
општински организации на C M 
се соединат во една, и продол 
жат да работат како што и ра-
ботеле пред тоа. Напротив, и-
ако од една организација се 
формираат три, но тие да ја 
осовременат оодржината на ра 
ботата, тогаш можеме да збо-
руваме за тоа дека целта на 
реарганизацијата е постигната. 

јата од ден на ден се повеќе 
напредуваме, а во праксата 
како да стагнираме. И онаа 
малку пракса што можеме да 
ја водиме негира поприлично 
од истенченост на вкусот на 
теоријата. 

П О Г Р Е Ш Е Н П О Ч Е Т О К 
БРОЈ 4 

Додека, некои организации 
имаат „членови" кои се тоа са 
мо кога плаќаат членарина, 
C M не може да се „пофали" 
ни сo тоа. Сумите кои се со-
бираат од членарината се по-
веќе од симболични и тоа само 
по себе доволно зборува кол-
кав е интересот на младите за 

га, каде C M да ги најде „изгу-
бените души". Пројдоа времи-
њата кога „се" се пласираше 
низ политиката. По моето дла-
боко уверување дојден е пери-
одот политиката да биде мал 
дел, пласиран низ тоа „се". 
Тој „гордиев јазел" треба да 
се пресече, а на C M е да го 
најде мечот, односно формата 
или начинот на кој тоа ќе го 
стори. 

П О Г Р Е Ш Е Н П О Ч Е Т О К 
Б Р О Ј 5 

Ha C M веќе подолго време 
му префрлуваат дека само фор 
мално во своите активности ја 

воведува и работничката мла-
дина. Мене ми се чини дека 
C M во овоите активнооии денес 
не ја вовадува ни „останатата 
младина". И пополитизираните 
млади луѓе го одбегнуваа C M , 
како поле ииз кое можат да 
дејствуваат. Тие моментно, не-
мајќи друга варијанта, играат 
улога на „чаршиска позиција" 
која честопати паѓа ниско во 
своите дискусии, б и е ј ќ и oпе-
pupa со непроварени податоци, 
но во поголем број на случаи 
е потполно во право. Т аа заед-
но со "слојот на оние „кои си 
ја гледаат својата работа" и 
„од политиката и политикан-
ството се плашат како од за-
разна болест", представуваат 
едно прилично мноштво на л у -
ѓе кои апстинираат. Сојузот на 
младината (не) е организација 
на мноштво. За да дојде до тоа, 
треба низ реорганизацијата и 
новите форми кои таа ги до-
несе, да се осознае дека од 
„политиканството" нема ништо 
и дека „на резолуциите" и oc-
тварените задачи на хартија 
треба конечно да им одѕвони. 

Требаат нови луѓе кои ќе 
спроведуваат нова „политика". 
Зборот политика тука е употре 
бен условно, заради тоа што 
О М не смее да се ограничи са-
мо на неа, ами воглавно да 
прави коктел од политика, кул 
тура и други активнасти. И тоа 
коктел на рамноправна база 
за учесниците! 

Х Е П И Е Н Д 

За сите вриења на C M , секо-
гаш се наоѓа некаков хепиенд. 

Ете така и ние после не-
колку погрешни почетоци сти-
гнавме до крајот — до хепи-
енд. Чудно е колку кај нас 
после многу погрешни почето-
ци и погрешни средини стигну-
ваме до среќен крај! 

Алјоша Р У С И 

вотот во училиштето. Дистан-
цирани се од содржината на 
самоуправувањето, пред се во 
училиштето: наставата, нејзи-
ната организација, наставнич-
киот кадар и процесот на из-
градувањето на ученикат. 

Тука, учениците ce во мно-
гу случаи безгласни набљуду-
вачи. А , од друга страна тие 
се најважниот индикатор на 
наставата. 

Може ли тогаш да се кон-
статира дека ученикот не е 
доволно зрел за да настапи 
како свесен субјект, како н а ј -
меродавен за она што околу не 
го се случува. 

Таквото мислење би било на 
вистина пагрешно. И штетно. 
Но, за ж а л сеуште ce провле-
кува. 

Затоа, приказната за лоши-
от ученик, што морал да се 
„учи" да стане добар клечејќи 
на пченкарни зрна во ќошот 
е само едан обичен анахрони-
зам. 

А , метаморфозата на учени 
кот е само услов за тој да стa-
не самоуправувач. Самоупра-
вувач во вистинската смисла 
на зборот. 

Јован Корубни 

В реме ли е за себечни 
сплетки и бедна 
валкана трговија со 
плати и користо-

носни положби. Приликува 
ли на честа на еден џенте-
лемент да бара добивка за 
себе во оваков момент. При-
ликува ли на угледот на еден 
министер да го прави тоа! A 
што? Во ваков момент каков 
што е овој — во овој суд-
бински момент за нашата на-
ција, кога непогодата намет-
на ташка задача да се из-
влекуваат пари од (џебовите 
на осиромашениот народ, од 
трудот и рмбањето на бол-
ните сиромаси, кога и нај -
искусниот окоравен порезник 
чувствува болка в душа што 
мора да го глоби народот — 
можно ли е луѓето од висок 
ранг, исповедувачи на висо-
ки принципи, тие и нивните 
фамилии да се богатат со 
пленот грабнат од бедата, и 
да се дебелат со обедите од-
земени од вредната сиромаш-
тија? О, срамота, срамота! 
Дали постои намера да се по-
тврди штетното тврдење, кое 
така брзо се шири, дека сите 
јавни работници се лажлив-
ци и дека секој политичар 
има своја цена? П а дури и 

таму каде нема никакви 
принципи зашто разборитос-
та нe му каже на користо-
љубивиот и суетниот да се 
воздржи барем за извесно 
време, и да сочека поповолен 

РОДОМБИЕ И 
КОРИСТОЉУБИЕ 

миг? Непромислено трпение! 
Некои излошино бараат чин 
или добивка а некои го пра-
ват тоа по заобиколен пат 
со своите постапки. 

„Престолот е во опасност! 
Ќ е го поддржиме престолот; 
„но нека не озарат насмев-
ките на кралството!" „ В и -
тешкиот ред e во опасност! 
Ќе се борам за племството", 
вели виконтот; „но мојата 
ревност ќе биде поголема ко-
га би станал ерл! „Направете 
маркиз од мене", извикува 
ерлот, „па перството во мене 
ќе добие свој најнеустраш-
лив борец"! „Офарбајте ја 
мојата зелена врвца во сина," 
вели славниот витез, „па из-
борот на честа (ќе има во 
мене верен и сигурен слуга!" 

Што ќе мисли народот за 
нашата искреност? Колку ќе 
им верува на нашите изјави? 
Ќ е се продолжи ли со овој 
систем? 

Нека пази владата со сво-
јата корупција да не го загу-
би срцето на народот; да при-
мерот на себичноста на не-
колкутмина не го изгаси родо-
љубивиот дух на многумина! 

(Бедета на Ричард Бринш-
ли Шеридан на англискиот 
двор) 



ЌЕ 
БИДАТ 
ЛИ 
ПРОБЛЕ-
МИТЕ 
РЕШЕНИ? 
Co радост го поздра-

вуваме решението 
на Одборот за про 
слава на деаесет-

ипеттадишнината 
на A С H О M : во Републиката да 
се изградат 25 домови на кул-
турата. Навистина е крајно вре 
ме да залочне изградбата на 
ваков вид културни институ-
ции кои ќе бидат значајни дви 
гатели на културната акција 
меѓу широките маси. Несомне-
но придобивката е голема, но 

на Македоиија за стпендира-
ње и подготвување кадри за 
идните должности во домови-
те. Се предлага театарската а-
кадемија, која треба да се о-
форми, да ја правземе должно-
ста за оспособување кадри за 
организација на културииот жи 
вот. Б и требало одговорните 
фактори да поведат грижа, да 
не дојде до пренамена на до-
мовите за други цели, а такви 
примери во минатото имаше. 
Финансииските можности ќе од-
говарат на прашањето, дали 
сите домови ќе бидат со пo-
веќе интегрирани дејности или 
пак ќе постојат некаде мла-
динеки домови. А некаде ин-
ституции за организирање на 
културно-забавен живот. 

Особено младината од Репу 
блаката добива многу со из-
градбата на овие институции. 
Во сегашнава (ситуација млади-
нецот оставен сам на себе, не 
е во можност рационално да 
го искористи слободното време 
за културно издигање. Покрај 
киното, разните културни прет 
стави и изложби, вечерното 
време младината го проведува 
во посетување кафани и шета-
ње пo улиците. Кафаните мно-
гу лошо делуваат на младина-
та па не е ни "чудо што бројот 
на младите деликвенти во пос-
ладно време е значително на-
раснат. Време е и „корзото" ка 
ко несоодветно место за собир 
на младината, наполно да ис-
чезне. Веруваме дека со домо-
вите многуте проблеми на мла-
дината за културно забавен жи 
вот ќе бидат решени. Многу-
бројните аматарски групи и по 
единци со ова добиваат мож-
ност за усовршување, а што е 
особено значајно место каде 
ќе работат во слободното вре-
ме. 

таа доаѓа вО Прашање ако до-
мавите не се современо орга-
низирани со соодветен кадар, 
високо оспособен, кај би бил 
во састојба да насочува и одр-
жува континуирана работа. И 
досега беа п р а в н и обиди за 
формирање младински клубо-
ви, во повеќето од нив по не-
кое време престануваа да рабо-
тат заради разни причини. Ни 
како не би сакале тоа да про-
должи и во еднина и затоа е 
за одбележување предлогот на 
културно Просветната заедница 

Веројатао во август на све-
чаната седница на Одборот за 
прослава на А С Н О М , ќе биде 
објаввна конкретната програма 
за изградбата на домовите. М л а 
дината која е особено заинте-
ресирана за подобро решавање 
на проблемот за физиономија-
та на домовите, треба да ја 
прифати иницијативата и да 
помогне од своја страна со су-
гестии или со работни акции. 

В. Арсовски 

Сакав да завршам медицина! Да бидам искрен: немав 
претензии да станам Др Килдер, исто како што ни 
денас не сакам да ме идетификуваат со Др Воџек. 
Напросто, лекар Пантелејмон. Ноќите често ги пре-
тварав во ден, во летниот распуст единствен при-

дружиик ми беше книгата. Изгубив 1 година, но тоа не беше 
така трагично; од новиот статут со еднгодишен систем ме 
делеа две цели години. И, во 1966 година видовитата Ванѓа ми 
претскажа блескава иднина! Имаше пpaвo: медицина завршил 
за 6 години, 1 месец и 15 дена (кај нас проскот е од 6,5 — 7 
години). Помислив: сега ќе можам да му се одолжам на опште-
ството за се она што ми го пружило до сага! М и ја укинаа 
сттипендијата, но, имаат право — веќе сум лекар. Од студент-
скиот дом се преселив во една мансарда во околината на Скоп-
је ,(па тој е за студенти!). Почнав со своето редовно 

С Т А Ж И Р А Њ Е . 

Има л и похуман позив од медицинскиот! Работев, се кон-
султирав со професорите, просто не забележав како помина ме-
сецот и дојде новиот. Но, драги мои, награда за тоа не примив! 
Зарем е возможно — ќе прашате вие — да завршам Меди-
цински факултет, да стаеам лекар, да стажзирам со полно ра -
ботно време — а награда за тоа да не добивам? „Не си ни прв 
ни последен"! — ме убедуваа колегите. 

Н о , не можеше вака! Извршниот одбор иа ССЈ на Меди-
цинскиот факултет не прими со раширени раце. Сметавме дека 
сме во онеправдана положба во однос на студентите од дру-
гите факултети. Една годииа стажирање (неплатано) една го-
дина војска, една година приправнички стаж! Дури после 9 — 
10 години ќе ја прими лекарот својата прва плата, или дури 
во 8-та оној кој редовно ги з а в р ш и л студиите. 

С е прашувавме: „Зарем со ова не губи многу нашето оп-
штество?“ 

. . . И отидовме во Секретаријатот за социјална политика 
кој и го изготви Законот за организација на здравствената 
служба, поточно неговитот Н а ц р т . Правниците не информи-
раа дека досега институцијата приправник за лакари воопшто 
не постоела. Б и можеле да ги тужиме здравствените установи 
кои го распишуваат конкурсот, спорот да го добивме и да се 
запослиме со оној лекарски стаж кој сме го провеле на к л и -
ника. Каква конфузија! 

H e останавме на ова, Организиравме Собир на студенти. 
Амфитеатарот I V баше преполн. Другарите од претседателство-
то малку ја скренаа дискусијата околу институцијата стажи-
рање и приправничии стаж. Но, ништо за тоа! Се цитираше 
Шекспир, но најмногу Маркс. Маратонската дебата баше плодна 

Ретроспектива 

ПАЛИЈАЦИЈА 
ИАИ QUO IURE? 
и се што се рече беше на место! Покрај низа други палијации 
дојде на ред и стажот — пак како палијација. Сите се оло-
жија со неговата неопходност, но и со неодрживоста каков е 
данес. Се бараше тој да боде платен. П а к како палијација — да 
биде добро организиран. Епилогот донесе изманувања и допол-
нувања на Нацрт законот за организација на здравната служ-
ба, пак како палијација. 

— Во Член 82 под ставот „Стажот трае една година", да 
се дополни со нов став: „стажот од прадходниот став е адек-
ватен на приправничии стаж". 

— В о член 85 да стои: „Здравствените установи со општ 
акт го утврдуваат бројот на работните места на стажанти". 

„Бродот на работните места на стажанти се утврдува со 
општ акт и тоа: до 7 лекари едно работно место, до 14 лекари 
2, до 21 лекар 3 работни места, до 28 лекари 4 работни места, 
до 35 лекари 5 работни маста и тн". 

Се оформи и Комисија за заклучоци! 
Барем до март, до изгласувањето на споменатиот Закон во 

највисокото претставничко тело, да се слушне и нашиот глас. 
И нека раче секој дака не сме оптимисти! 

В а ш Пантелејмон 
Владимир К А Е В 



Секоја кампања 
е израз на свое-
видна слабост, 
не систематич-
ност, за нас сред 

ство со кое истовремено се 
покриваат недостатоците, a 
со врева се бара постигнува 
ње на ефекти. Така послед-
ниов месец бевме сведоци на 
кампањата околу „судбинско 
то" решавање за филмскиот 
придонес во кинематографи-
јата во нашата Република. 

Во споменатата кампања о-
колу филмскиот придонес, 

моменталниот капацитет на 
киносалите, нивната опреме-
ност, каков требе да биде и 
што му се нуди на гледачот 
за наговите пари. He треба 
да се заборави, дека пози-
циите на кои една национал-
на кинематографија се нао-
ѓа a се израз на културното ни 
во и климата во истото. По 
кои патеки ќе се движи гле-
дачот, како ќe се усмерува 
неговиот вкус и афинитет, 
се работи од пресудно значе-
ње. Спорот околу филмскиот 
придоиес не е работа која за-

туација да се вртат во круг 
исти луѓе од гардата на доа-
јените кон сеуште мислат да 
ја играат улогата на „кори-
феи" во републичката кине-
матографија. Најилустративни 
резултати, се секако оние од 
последните фестивали. На 
Белградскиот фестивал на 
краткиот филм бевме „пре-
зентирани" со три кратки 
филмови од кои само два беа 
на продуцентот „Вардар 
филм". За квалитетот на при 
кажаните филмови највеќе 
зборува алармната констата-

но „фрлени“ a со истите тие 
средства можеа да бидат сни 
мени десет кратки филмови, 
испитувајќи десет нови авто 
ри, или во краен случај една 
нова кино сала. Последни од 
нашата продукција се сниме 
ни спектаклот на Георгиев-
ски „Република во пламен" 
(продуцент „Вардар филм") и 
„Време без војна" на режисе-
рот Гапо (продукција на Ф Р З ) . 
Првиот е потребен, но дали 
сега и со истиот режисер чиј 
деби на долгометражниот 
филм не вети многу, за да 

на илустрација е и спомена-
тата изјава на Гапо. Оттука и 
на филмските работници за 
„загриженоста" и „револтот" 
„бедата" на произведувачите, 
автоматски добива тон на ко-
кетирање знаејќи дека „беда" 
во нивните примања не по-
стои. Едно е јасно, средства 
имало и ќе има, но вајваж-
но и неопходно е присатност 
на рационалност во нивното 
користење, спремност во по-
глед на автори и квалитетни 
сценарија, како и поголема 
трезвевост при одредувањето 

За нови струе-
ња во маке-
донската кине-
матографија 

МОНОЛИ 
ТНОСТ-
ГАРАН-
ЦИЈА 
ЗА 
УСПЕХ 

(дали да изнесува 20% или 
25%, од влезниот билет) како 
аргументи во корист на пови 
соката алтернација беа изне-
сувани: опасноста од немож-
носта за понатамошна афир-
мација, проширување на ки-
нофикацијата итн. „Најогор-
чени" беа секако филмските 
работници кои преку своето 
здружение ја изразија своја 
та институционализирана „за 
гриженост" за намалениот 
филмски придонес. 

Но намерата на овој напис 
не е да се задржува (како 
што од тоа направија филм-
ските работници) на филм-
скиот придонес, туку нешто 
пообјективно и подоследно да 
ја анализира состојбата во на 
шата кинематографија како 
комплекс. Кога се споменува 
комплексот, се мисли на три-
те фактори: производителите, 
прикажувачите н дистрибуте-
рите. Според тоа не е намера 
на написот да застапува ни-
ту еден од нив, туку безре-
зервно да се обиде да согле-
да недостатоци во нивната 
досегашна пракса, резултати 
и се оноа што повеќе години 
републичката кинематографи 
ја ја држи во криза и конфу 
зија. Притоа не би требало 
да се гаи илузија дека мина-
тото ќе се преброди со неко-
ја декларативна ефикасност 
во иднина. К а ј нас, таквите 
сметки најчесто скапо чинат 
бидејќи временските рокови 
не се ни мали за да се зане-
марат, а ниту сме во состој-
ба оптимистички да гледаме 
на идните настани, кога во 
оваа пресвртница влегуваме 
со инерција од минатото. По-
требно е, да настанат персо-
нални промени на раководни 
те пунктови и во перспекти-
ва да се обезбеди нов и свеж 
менталитет на креирање и 
планирање на нашата кине-
матографија. 

Филмот е една од најмасов-
ните и најкомуникативни у-
метности. Оттука треба сери-
озно да се води сметка за 
тоа што се произведува и ка-
ко се произведува, каков е 

себно, штитејќи ги посебни-
те интереси, требе да ја раз-
гледуваат производителите, 
прикажувачите и дистрибуте 
рите. Сите тие се една цели-
на, и само од позиции на ком 
плексно третираше ва овој 
проблем се овозможува пого-
лема гаранција за постигну-
вање успех. Секакво двоење 
и поларизирање во смисол на 
оштетени и бенефицирани, 
оди на штета на кинематогра 
фијата. Бевме сведоци ва по-
делбата на „бедни" и „богати" 
во која меѓу првите се вбро-
јуваа производителите и при 
кажувачите, а во другата гру 
па дистрибутерите. Најбучни 
беа секако „бедните" кои сво 
јата состојба и ја припишу-
ваа на дистрибутерите. На-
вистина постојат извесни вис 
тини во ваквата поделба, но 
ако некој е крив за сето тоа 
тогаш се тоа споменатите три 
фактори. Сите тие се случаи 
за себе за кои веќе беше на-
поменато дека со својата ме 
ѓусебна поделеност и некоор-
динираност во работата, и 
штетат на целокупната репуб 
личка кинематографија. 

П Р О Д У К Ц И Ј А Т А 

Досегашната пракса во филм 
сната продукција, покажува 
дека работите се одвиваа по-
инаку отколку што тоа на 
прв поглед би изгледало, за-
ради големата „загриженост" 
на производителите. Центар 
на републичката продукција 
во изминатиот период беше 
продуцентот „Вардар филм". 
Без залажување, неговата мо 
нополистичка поставеност на 
извесен начин му одредува-
ше одговорност за се што се 
случуваше, а таа вегова од-
говорност и ден денеска оста 
нува и ќе продолжи да има 
решавачко значење. В о ре-
довите на продуцентот, уште 
од пред петнаесеттина годи-
ви се ангажираа веколку ре-
жисери кои сеуште се со и-
лузија дека се едивствевата 
„сила" на нашата кинемато-
графија. Така дојдбвме до си 

ција на фестивалското жири 
дека во Скопје се занемарува 
интересот кон краткиот филм. 
сего тоа не е заради недовол 
ните средства, туку заради 
„зголемениот интерес" и по-
раснатите апетити кон долго-
метражниот игран филм. Та-
ка, најнапред бевме изнена-
дени од веста дека умехнич-
киот директор на „вардар 
филм“ го одоил сценариото 
за веќе светски позватиот 
филм „Утро", а го одобрил 
снимањето на компромитив-
виот „Каде по дождот", кој 
се наоѓа негде во рангот на 
анатемисаниот „Шеки снима 
пази се". Следи последната 
Пулска смотра на која беа 
прикажави трите филмови 
на скопскиот продуцент: „Ма 
кедонска крвава свадба", „Ме 
менто" и „Планината на гне-
вот". Билансот е загрижувач 
ки. Режисерот на „Македон-
ска крвава свадба" покрај со 
лидното сценарио, не успеа во 
своето филмско надградува-
ње. Овој филм покажа дека 
е ризично повторно да му се 
доделува нова задача, имајќи 
предвид дека е доцна да се 
очекува негово зреење или 
некој нов креативен стадиум 
со оглед на постигнатиот пла 
фон и неговите години. По 
одамна снимената комедија 
„Мирно лето" режисерот Ос-
манли го свими својот втор 
филм „Мементо". Co оглед на 
огромниот „инкубационен" пе 
риод, се очекуваше извесна 
изграденост која ќе изнена-
ди, но за ж а л тоа изостана. 
„Мементо" е промашен и ниш 
то пооптимистички не се о-
чекува и во случајот на не-
говиот автор. Зачудува зош-
то тој не му посветува пове-
ќе внимание на краткиот 
филм во кој имал извесен 
успех. Средствата за „Плани 
ната на гневот" се вајзалудно 
потрошеви. Додека првите 
два филма имаа тематско и 
репертоарно оправдување фил 
мот на режисерот Георгиев-
ски, беше наполно непотре-
бен. Тоа значи непотребно 
стотина милиони беа практич 

може да му се довери таква 
голема задача. Филмот „Ре-
пувлика во пламен“ е финан-
сиски голем потфат КОЈ впро-
чем повлече огромен дел од 
двогодишните средства на 
фондот за унапредување на 
кинематографијата во нашата 
Република. Потрошени се 
250.000.000 динари на еден 
филм, кон кого се упатуваат 
сомневања во поглед на сла-
бото сценарио, режисерот и 
на крајот усвојувањето на ис 
тото сценарио од страна на 
филмскиот совет, во проши-
рен состав, на продуцентот 
„вардар филм" во кој члену-
ваат луѓе најнепосредно заин 
тересирани за реализацијата 
на споменатиот филм!. Вто-
риот филм е на новооснова-
ната Ф Р З , филмот „Време без 
војна". В о врска со новата 
филмска заедница беа исфр-
лени на површина некои но-
вини од малограѓански карак-
тер, кои сведочат за конфлик 
тите и неслогата меѓу скоп-
ските режвеери, кои секако 
одат на штета на републич-
ката кинематографија и неј-
зината компактност. Непо-
средно пред започнувањето 
на својот внјнов филм, „Од-
падникот" од таборот на В а р 
дар филм“, инаку вегов до-
скорешен припадник, режисе 
рот Гапо, го изрази своето 
мислење дека: „Овој кој са-
ка да има автомобил нека 
оди да работи во „Вардар 
филм". Колку е ова точно 
или е пак инсинуација, им 
оставаме да пресудат на овие 
кои се надвор од филмските 
кругови. Факт е дека не мо-
же да се негира и тоа дека 
филмските работници не мо-
жат да се пожалат на својот 
приватен стандард. Според 
тоа, изјавата на Гапо е све-
доштво за нешто друго кое 
на извесен начин веќе беше 
споменато. А за тоа дека тре 
ба да се размислува, репуб-
личката кинематографија и 
нејзините фондови, повеќе да 
не се третираат како „елдо-
радо", на материјален прива-
тен план, за што доволно јас 

на бројот ва снимени кратки, 
одвосно долгометражни фил-
мови. Во меѓувреме се про-
шируваат вести за нови пет 
сценарија за долгометражни 
филмови и за тоа дека се сви 
мени само еден до два крат-
ки филмови, како резултат 
на „намалениот" филмски при 
донес. Белградскиот фести-
вал се наближува, и не би са 
кале по викоја цена реприза 
за минатогодишниот дебакл. 
Тоа може да се случи и на 
Пулскиот фестивал ако се 
работи по инерција на досе-
гашната практика. За споме-
нување е и тоа, дека ако про 
дукцијата не се движи во 
пропорција на еден долгоме-
тражен филм да бидат сви-
мени три краткометражни (се 
разбира со потребниот квали 
тет), тогаш секаква неплан-
ска продукција во иднина би 
значело продолжување на ве 
ќе лошата политика. 

Должност ми е, како автор 
на овој натпис да напоменам 
дека повеќето од горе наве-
дените размислувања на из-
весен начин, биле третирани 
и разгледувани во некои мои 
поравешни написи, но сметам, 
дека нивното капитално зна-
чење е доволна гаранција тие 
повторно да бидат на преден 
план во овој решавачки мо-
мент. Во крајна линија, се се 
одвива во стилот на ситуаци 
јата во нашата кинематогра-
фија. Проблемите се вртат 
во круг и според тоа, тие се 
секогаш во неговиот вртлог 
кој треба да се разбистри и 
да се излезе од неговата мо-
нотонија и конфузија. Повто 
рувањето на грешките е о-
ружје, против оглушувањето 
на овие кои ги прават. Дали 
ќе се разрешат се зависи од 
интензитетот на будењето на 
професионалната совест која 
ги надминува индивидуални-
те рамки и во суштината има 
поширок каракхер во чиј кон 
текст се крои еден феномен, 
кој го наречуваме национална 
кинематографија. 

Б . К. Доре 



PANEMETC 
КАДЕ СИ 
ДА СТАНЕШ 
ГРИГОРЕ? „За да пишуваат у ч е -

ниците го креваа дес-
ното к о л е н о и на него 
ја ставаа хартијата, a 
левото колено, свиено, 
им се опираше на д у -
шемето. К о г а го зедов 
перото ми ce виде како 
најтешка мотика, изо -
билни потења ми те-
чеа по телото како да 
бев орал везден без 
почивка" 

Григор П р л и ч е в : 
„Автобиографија" 

Ех! Да м о ж е да станеш Г р и -
горе да ф р л и ш еден поглед од 
Галичник до Р е к а сета раја се 
дала на наука па у ч и л и учи . 
На местото каде народот се 
собира на празниците и неде-
лите да ги гледа пеливаните 
и циркузантите, денес околу 
илјада и кусур младинчиња, 
студенттоиња ce собрале како 
во г р ч к и театар уката да ја у -
чат, идните корифеи на маке-
донското право и правдина, ка-
к о што им рече еден од даска-
лите. 

Можеби ќе се прашаш, за-
рем во земјава наша има уште 
толку криви Дрини за испра-
вање, да мора т о л к у калаба-
лак од авукати да се прави. 

Е! Григоре, Григоре, не ја 
знаеш маката наша голема и 
преголема. Т у к у чу ј сега н е -
што да ти кажам, белким ќе 
ти стане работата појасна. К о -
га се беше наближувало л е т о -
то, се дигна голема фурија , ра 
јата студентска се беше на н о -
зе дигнала да се расправа и 
кара со коџобашиите, оти ги 
беше фанала дремка некоја, 
па не гледаат дека во вила-
етот н е е се потаман и дека 
се беше насобрало многу не-
правдина. Неко ј ги беше бод-
нал гавазите та беше почнале 
да ја тепаат рајата, се беше сто 
рила една мешаиица и викот-
ница да ти се одеше уџум да 
фанеш. Коџобашиите ги фати 
еден зорт, рајата ептем да не 
се дигне, оти (дури тоташ ра-
ботата ќe беше црно без б е -
личко . Им беше повелано на 
даскалите рајата да ја примаат 
во школија без да им земаат 
данок, само мир да има во ви-
лаетот. Т и е си правеа со умот 
есап, рајата ќе зјапне по ука -
та па не ќe и текнува појќе 
да се буни. 

Apно ама како да си праве-
л е со умот бајрам, оти даска-
лите си беше правеле друг е-
саап. Чека ј додека мине ѓ у р у л -
тијата па ќе в и д и м е после, 
кога рајата ќе дојде уката да 
ја покажува, тогаш ќе видиме 
кој колку знае и ко ј се прави 
даскал над даскалите. К а ј се 
ч у л о видело млади деца, туку -
речи јаврии, на постари па-
мет да им продаваат. 

Е да можеш да станеш Г р и -
горе па да ф р л и ш еден поглед 
од Гал/ичник до Река. Секаде 
некоја мемла фанала, се ш и -
ри некоија pea, та дури орли 

се креваат 
Љ. Вељковиќ 

А Л У З И Ј А К О Ј А М О Ж Е 
ДА СЕ РАЗБЕРЕ О Н А К А 

К А К О ШТО В И 
ОДГОВАРА 

АВТОРОТ М У ЈА ОДСТА-
П У В А ОДГОВОРНОСТА 

Н А П Р В О ПРИЈАВЕНИОТ 
ДОБРОВОЛЕЦ СЛУЧАЈОТ ЧАРЛИ 

Еден од раководите-
л и т е направи г о л е 
ма грешка. Ц е л и о т 
град зборуваше за 
тоа. Весниците беа 

полни со неговите слики под 
кои п и ш у в а ш е : да се испита 
случајот Ч а р л и . 

Ч а р л и беше хит на денот, па 
ако сакате и на месецот. H e 
месецот па ко ј најголемо пра-
во лолагаат американците, т у -
к у месецот април. 

На топ листата с о политич-
ки и општествени грешки, не-
готово име беше некаде на вр-
вот. 

Дискографската куќа му по 
нуди онимање на плоча со пр-
вомајски пароли. Ч а р л и беше 
експерт за Први мај. Бидејќи 
беше зафатен со чистењето на 
сопствениот образ, ј а одби пону 

Драги мои 
ЧОВЕЧКАТА ГЛАВА 
вом ОДЛИЧНО ви 
стои! 

дата. Плочата ја снима еден 
искусен папагал. 

Ч а р л и почуствува дека не-
што ce готви. Кога проба од 
зготвеното се намршти, Рече 
само — ми го з а г о р ч и л е . . . 

Слаткиот живот на Ч а р л и 
беше вештачки потхрануван. H e 
говите автомобили се поретко 
се гледаа на нашите улици . 
Ч а р л и се појави на телевизи-
јата. Целиот град со отворена 
уста ја исчекуваше неговата 

изјава. Чарли се накашла, се 
напи малку вода (за прв пат 
по подолго време) и рече : 

— Другари, ви благодарам 
на доверието што ми го ука-
жавте (целиот град и л и барем 
12/13 од градот затреперија од 
р а д о с т ) . . . У т р е времето ќе би 
де облачно но под услов да 
врне, можно е и сонце да грее, 
(ако се појави), а ветер нема 
да дува освен ако не биде ве-
тровито. Co сигурност ви вету 
вам дека снег нема да врне се 
до зимата. Благодарам на вни-
манието 

Ч а р л и се прави наивен — 
се зборуваше низ градот. 

За да ја потврди својата на 
ивност Ч а р л и почна да шета 
низ градот со ц у ц л а во уста-
та. Подаде молба за прием во 
клубот на младите дискофили. 
Г о примија. 

Н о нетрпението кај масите 
растеше (од друштвото на сто-
ловите и наткасните не добив-
ме (никаква информација) . 

Ч а р л и на три пати отпа-
тува во Швајцарија, во посе-
та на болното маче. П р и вра-
ќањето на аеродромот радосно 
изјавуваше: ситуацијата се по-
добрува. Сите маченца во гра-
дот беа одушевени, почнаа да 
го облетуваат. Н о останатите 
родови од човечкото друштво 
бараат ревизија. Ситуацијата 
се заостри како жилет . 

Комитетот бсше ставен пред 
свршен чин. 

Комитетлиите се налутија 
што беа доведени дури на кра-
јот на претставата. 

Сепак мораше да се делува . 
И то ј ден дојде. 

Тоа е твоето Косово Ч а р -
л и , — радосно викаа масите. 
Наткасните се насмевнуваа. 

Ч а р л и в л е з е гордо во иски-
тената сала полна со ставови. 
Го седнаа во првиот ред. П о л о -
вина час никој не рече ни 
збор. Ч а р л и с л у ш а ш е музика 
на транзисторот. Еден декаден-
тен став, скоро и да беше про-
тив став — беше, за секој слу 
чај, отстранет. 

Првиот дискутант почна од 
околу . Сврте н е к о л к у круга о -
к о л у Ч а р л и , и рече дека некои 
неправилности се поткрале низ 
вратите на нашиот општест-
вен поредок. 

Бториот прејде во отворен 
напад. Ч а р л и го наименува за 
командир на јуришниот вод во 
виетнамската војна. Третиот и 
четвртиот се загубија во ди-
мот на Чарлиевата цигара. 

Петтиот ce откажа, шесттиот 
го деградираа. 

Следуваше седмиот: Друга-
ри и другар Мистер Чарли , јас 
сум отворено да кажам, про-
тив статизацијата на етатис-
тичките етатизати. Нека се 
знае тоа. Се надевам дека бев 
разбран, 

Ч а р л и го тупна по рамото 
и му понуди цигара. 

Следниот против нихилисти-
те предложи санкции и сак-
сии. 

Ч а р л и со з а д о в о л е ш о го ч и -
таше стрипот „браќата Д а л т о -
ни против ретроактивното д е ј -

ство на пензискиот систем". 
Тогаш од задните редови 

зеде збор еден човек. 
Позадината може да биде о-

пасна — помисли Ч а р л и . 
— Па, започна човекот, с л у 

шав се што досега кажавте, но 
тоа беше само неконструктив-
но критизерство. 

Ч а р л и го загвори стрипот. 
— Ниеден од вас не го из -

несе својот став отворено и не 
го впери прстот во обвинети-
от. 

Температурата во салата се 
покачи. Човекот продолжи — 
толку време во кулоарите се 
ш у ш к а а никој јавно тоа не 
го кажува. Го обвинуваме за 
измама, лага, капиталистичко 
печалење на наша сметка, н о 
не му ставаме крај на тоа. Јас 
ќе му застанам на опашот на 
тој узурпатор. Ќe мy ја пока-
жам цврстината на нашата пар 
тија. Отворено ќе кажам дека 
тој дегенерик не е никој друг, 
т у к у . . . 

Ч а р л и беше алергичен на 
некои појави и неговите при-

врзеници низ прозор го исфр-
лија воинствениот говорник. 

Т о ј подоцна од „фијоката" 
во која беше сместен заради 
реакционерство и минирање на 
братството и единетвото им пи-
шуваше на своите домашни: 
Чесен збор сакав да го потка-
жам бакалинот Танас, кој се-
којдневно ми закинуваше на 
таан-алвата и на моја сметка 
се богатеше. 

А Чарли , Чарли , стана ј у -
нак на денот. В о негова чест во 
мода пак в л е з е чарстонот, а на 
телевизијата започна прикажу 
вањето на серијата: „ Ч а р л и и 
неговите седум џуџиња". 

Т И Х О М И Р И Л И Е В С К И 



IRCENSES! 
ХЕРОИ НА 

НАШЕТО ВРЕМЕ 

H a крајот на секоја 
година се избира 
најдобриот спор-
тист на годината, 
се врши избор иа 

најубавата девојка, најидеална-
та жена, се објавуваат имиња 
та на најпопуларните, лица. 
спикери, артисти на Т В екра-
нот, се одбележува најхумани 
от гест, најдобриот ф и л м и мно 
гу други нај, н а ј , . . . 

Н о во почетокот на оваа го -
дина би предложил нови нат-
превари. Зошто да не го избе-
реме, наградиме, објавиме. за-
бележиме името на нашиот се-
којдневен и несекојдневен, нај 
обичен и најнеобичен, човек 
и нечовек. 

Д А Г О З А Б Е Л Е Ж И М Е : чо-
векот што воопшто не б и л во 
театар, младинецот кој ќе посе-

ти барем два концерта на се-
риозна музика во текот на пр-
вите шест месеци, оној возач 
што направил над 365 сообра-
ќајни прекршоци а бил казнет 
само еднаш и опоменет со мр-
дање на главата од страна на 
сообраќајните милиционери 364 
пати. 

Д А СЕ О Б Ј А В А Т И М И Њ А -
Т А Н А : оние младинци и сту-
денти кои б и л е на три соста-
нока од поширока форма, оние 
работни организации кои на-
правиле најповеќе промент во 
репрезентативните објекти во 
градот, оние раководни лица 
кои користејќи ги општестве-
ните автомобили, „заборавиле" 

дека во своите гаражи веќе 
неколку години имаат свои. 
Посебно да се објави името на 
оној граѓакин кој ќе ф р л и от-
падок во корпата за отпадо-
ци (која треба најпрво да ја 
пронајде). 

Д А СЕ „ Н А Г Р А Д А Т " И О Б -
Ј А В А Т : фотографии во сите 
весници на три чесни каси-

Да не премина 
верувањето во 
некои луге - во 
религијата? 

ерии и два чесии раководите-
л и од нашите самопослуги. 

Овие „ Х Е Р О И Н А Н А Ш Е -
Т О В Р Е М Е " се секаде. Т у к а по 
крај нас, на улица, по работ-
ните организации, во печатот. 
Само треба добро да ое отво-
рат очите да се наостри м о л и -
вот а тој веќе сам ќe почне да 
ги полни страниците. И не са-
мо шиињата на овие, т у к у и на 
други тајни, молчеливи неот-

криени „таленти“ - херои на 
нашето време! 

Љ. АРСОВСКИ 

ЛЕБ, ЉУБОВ И ... 
a тоа и останавме - 
две шишиња скоп-

H ско и кутија „Зета". 
Потоа тој пак за па-
тот, a јас за него. 

„Па, сезонец". Сезонец е ве-
ќе две сезони на патот кон 
градот со туристичка сезона. 
А тоа ќе ти кажам: „Кога па-
тот ќе биде готов никој нема 
да се сети да намине во оваа 
кооперација на пo едно скоп-
ско или нешто слично. Всуш-
ност таа и не собира многу. 

Најмногу дванаесет стола — 
летни, дрвени, на склопување. 
И кога тој стана до тезгата, 
четирите чифта никлувани 
нитни на џебовите одзади, беа 
најсјајното нешто во неа. 

Признавам. Гледајќи го нe-
ro во кооперацијата и јануари 
надвор од неа, прв пат размис-
лував: дали некогаш сум но-
сел тренерка место поткошула 
— онака. Меѓу другото тој бе-
ше пример за тоа дека големи-
ната на човекот не мора да се 
одредува по редовите кои ќе 
го соберат неговото се. 

„Абе, добро е, продолжи, 
нема телевизија ама има до-
мино и карти и добра е оваа 
кооперација. Има каде да о-
диш. Но сето тоа уште за мал-
ку, на лето се женам." 

Селото не е големо. Има ми 

нијатурна задруга, коопераци-
ја на расклопување и нерамно 
игралиште по кое пасе доби-
ток. 

„Пари за женачка имам". 
Рамнел од тој асвалт летото 

и за повеќе од две шишиња 
скопско. Ќ е има за јадење и 
пиење. 

Сето ова можеби и не по-
кажува ништо особено, но че-
стата употреба на искреното 
„добро е", „доволно е" и се та-
к а . . . 

Има тој и другари. Шоферот 
на задругата често седи на сто-
лот иа кој сега седам јас. П о -
често со него, а поретко со 
„кампањолата" одат за Кичево, 
онака. 

Големиот календар иа „Доз" 
(од шеесет и прва) на зидот 
прикажува иекој среќник со 
насмевка, куќа, автомобил и 
жена. Сигурен бев оти се тоа, 
тој во селото и кооперацијата 
го нема па сепак по нешто и-
маше. 

На тоа и останавме — две 
нови шишиња скопско. 

Кутијата „Зета" остана. 
Марко Ковачевски 

ПРОСТОСМРТНИ 
МЕДИТАЦИИ 

ГОЛИЈАТ И ДАВИД 

Д елува шокантно! На 
шево поднебје ста-
нува благоприја-

тен расадник на кичот. И не 
би била неговата појава толку 
болна колку што е денес ако 
и се спротивставиме со сила-
та на добриот вкус. И не само 
со него! 

Во што е привлечната моќ 
на феноменот кич? Која е 
причината за неговиот голем 
„бум" под ова небо на умет-
нички вриеж и константен по-
дем во квалитети? 

Мнозина од вас во животот 
ги бараат лесните задоволства 
и краткотрајните сатисфакции. 
Влегуваме во животот на спо-
редниот влез, зошто низ глав-
ниот е нешто потешко. Се 
залажуваме со моментни бла-
женства од плиток и сомните-
лен карактер за да заборави-
ме на она што утре ќе стане 
неопходност! Кичот е една од 
можностите што се одвојува 
од реалноста, и од она што 
се вика осет за убаво и вред-
но. 

Да се свртиме кон економ-
ската страна на оваа појава. 
Да им погледаме во очи на 
нејзините продуценти. 

Tоa е група снаодливи, ит-
ри и фанатични комерција-
листи што ги користат наши-
те пороци и пазарниот систем 
за да ги полнат кесињата. И 
не знам дали смееме да ги на-

паѓаме тие луѓе, со сета остри 
на на зборовите што ви стојат 
на располагање? Нема л и на-
шиот напад да се претвори вo 
бумеранг во овој наш демо-
кратски социјализам? 

Анализирајќи ја економска-
та страна на овој феномен до-
аѓаме до парадоксална кон-
статација! 

Во стоково-паричиото сто-
панство вредноста на секоја 
стока се олицетворува на па-
зарот. И л и , ова што повеќе се 
бара н купува има поголема 
вредност? А бидејќи кичот се 
продава, ни се презентира на 
секој агол, бидејќи можеме да 
го видиме речиси во секој 

Имам дОВОЛНО 
свои незрели 
идеи - не потту-
pајтe ми ги и 
вашите! 

дом, во секое кино, да го слу-
шаме на секој забавно-музич-
ки фестивал, конзумиран од 
огромен аудиториум.. . Кон-
статацијата не е потребно да 
се запише. Таа се наметнува 
сама по себе! 

Јадна ли си културо наша 
во преполните книжари, во 
полупразните театри и кон-
цертни сали! 

До каде ли досхегаат вашите 
пороци и слабости кон л а ж -
ните, плитки, краткотрајни и 
штетни задоволства што ни го 
'рѓосуваат духот? 

Но, не сме ние, конзумато-
рите, единствениот кривец. 

Добриот вкус, усетот за убаво, 
се создаваат во долги перио-
ди а не со едно првдвижува-
ње на раката, со еден збор 
или реферат. Правиот вкус е 
резултат на долга духовна бо-
гата историја што, за жал, ние 
не сме имале. И кога тој не-
достаток го засолнуваме со 
кич, деформациите на култур-
ниот индивидуалитет и вооп-
што се неминовни. 

Можеби сме на прагот на 
културна хипокризија?! 

He, сеуште не! и никогаш 
нека не зачекоруваме преку 
тој праг. 

Некој рекол: „Државата ќе 
одумре кога светот ќе биде 
здрав!" 

А дотогаш, сите инструмен-
ти на располагање на добра-
та, права вистинска уредност, 

В. Ш . 



Веројатно е редно 
пред се да ви ка-
жам нешто за Та-
лија. П а еве: таа 
е музата на теа-

тарот. За денес толку. Да ве 
предупредам дека во секој број 
вие ќе дојдете во посета кај 
мене, па јас Ќe ве одведам во 
посета кај Т а л и ј а . . . He! Јас 
и Талија ќе дојдедме во посе-
та кај в а с . . . He! Јас и вие 
случајно ќе се најдеме и ќе 
појдеме кај неа... 

Денес ќе разговараме за Б. Б. 
He, не е тоа Брижит Бардо. 
Денес ќe зборуваме за Бер-
толд Брехт. Брехт одлично ја 
знаел онаа поговорка: „Прво 
исчисти (го ѓубрето пред сво-
јата врата, па п о т о а . . . " Тој 
зел да го чисти и како Гер-
манец го чистел долго. Н о би-
дејќи за така големо ѓубре 
како што е фашизмот не е 
доволен само Брехт, тој мо-
рал да се прошета малку по 
светот. Се на се околу десе-
тина години. Тогаш ти напи-
шал „Емигрантските разгово-
ри". В о нив еден пролетер, К а -
ле, и еден физичар, Цифел, 
разговараат за се и сешто. 

К а л е : Велат дека бил добар 
поет, но умрел од глад. 

Цифел: Слушнав дека еден 
од обичаите на оваа земја е 
да ги остава подобрите поети 
да умрат од глад. 

Кале: Б и сакал да знам зо-
што го поставиле спомеников 
пред станицата. 

Цифел: Сигурно за преду-
предување. Co заплашување се 
се постигнува. 

Кале: Жално е што многу 
луѓе не ги виделе пирамиди-
тe и не го читале Кант. Но 
повеќе ме депремира тоа што 
некои уште не виделе пече-
но пиле. 

Брехт, тоа е човекот кому 
му доделиле неблагодарна у-
лога — да биде антитеза на 
Станиславски. Јас лично не 
верувам дека „Кутриот Б. Б." 
(така се вика една негова пес-
на) имал такви амбиции. Она 
што Брехт сакал, тоа е „теа-
тар во кој се мисли". Театар 
во кој и писателот и режисе-
рот и артистите и публиката 
мислат. Публиката мисли за-
тоа што мислат артистите. А р -
тистите мислат затоа што мис-
ли публиката и обратно. Јас 
мислам дека, нашиот денешен 
театар не е воопшто брехтов-
ски. Брехт својот театар го 
нарекол „епски". Тоа значи де-
ка за разлика од „драмскиот" 
театар каде делото се случу-
ва, во „епскиот" делото се. рас-
кажува. И бидејќи некои ре-
жисери не го разбрале „еп-
скиот" театар се обидуваат да 
го играат Брехт што повеќе 
како „драмски" театар. . . кој 
исто така не го разбрале. 

Брехт напишал двоцифрен 
број драми и троцифрен број 
песни и раскази во кои со гер-
манска темелност и швејков-
ска духовитост се обидел да 
им помогне на луѓето да ги 
откријат-корените на злото во 
светот и да го направат све-
тот подобар. 

Кале: Секогаш е чудно кога 
многу се говори за слободата. 
Забележавте ли дека се про-
гласува: „Кај нас има слобо-
да!" секогаш кога некој ќе 
почне да се жали дека нема 
слобода? Тогаш се тврди: „Кај 
нас има слобода на мислење. 
Кај нас можете да имате как-
во сакате убедување". Тоа е 
вистина, така е насекаде. Само 

што своето миолење не сме-
ете да го кажете. Тоа ce каз-
нува. 

И л и Кале: Тоа може да се 
очекува. Пролетеријатот пак 
ќе гради прогрес. Ќe си из-
мислат идеално општеетво и 
ние треба да го градиме. Ние 
ќе гo изградиме а тие притоа 
ќе не водат, нели? Ние треба 
да го спасиме човешгввото, но 
кој го претставува? Тие! 

Меѓутоа и после Брехтовата 
смрт светот останал каков што 
си бил, а луѓето Брехт ниту 

ВО ПОСЕТА НА 
СТАРАТА ДАМА 

ТАЛИЈА 
го играат ниту гo читаат. Или 
ако веќе го прават тоа, мис-
лат дека со тоа му прават осо-
бена чест на Брехт, кој сиро-
тиот умрел во 1956 година, па 
веројатно тоа му е и Сеедно! 
А нам во Македонија ни е се 
убаво и розово. Веројатно за-
тоа уште ништо од Брехт не 
сме отпечатиле. Впрочем има 
уште писатели кои не го за-
служиле нашето, внимание. Но, 
сите имаат шанса да се по-
прават, па ќе видиме. 

Брехт особено го „сакал" 
Хитлер. В о безброј СВОИ дела 
што му ги посветил гo наре-
кува „Каколипаксевика". 

Цифел: Како рајхс канцелар 
нареди дека не треба да мy 
плаќаат ништо како на кан-
целар, и то стори тоа со го-
лема радост. Но нареди и да 
мораат да му ја откупат кни-
гата „Мајн Кампф" во која об-
јаснува како се случило не-
говата борба да бнде така ус-

Каде не 
чека 

Бертолд 
Брехт 

пешна. И од тој хонорар жи-
вее сосем пристојно, а си ку-
пи и армија и палата. 

Кале: Интересно колку так-
вите луѓе се трудат да дока-
жат дека убиваат милиони и 
газат и духовно осакатуваат 
цели народи бесплатно, без да 
бараат надокнада за овоите 
дела. 

Брехт го сметал Хегел за 
одличен комедиограф!? 

К а л е : Хеѓел не интересира-
ше затоа што се сретнувавме 

со дијалектиката насекаде. На 
пример оние од нас што беа 
од народот и влегоа во влада-
та, поминаа низ така комич-
ни промени што во владата 
не беа веќе од народот, туку 
од владата. 

Воопшто Брехт уживал го-
лемите и сериозни нешта да 
ги открие како ситни и омеш-
ни. И обратно. 

К а л е : Зборот народ е нео-
бичен. Има поинакво значење 
однадвор и однатре. За над-
вор, кога се работи за други 
народи, индустријалците, биро-
кратијата, јункерите, бискупи-
те и генералите спаѓаат во 
германокиот народ. Но внатре, 
кога се работи за владата, мо-
жеме да ги чуеме овие госпо-
да како говорат за народот ка-
ко за „маса" или за „ситен на-
род" во кој не се сметаат и 
себеси. Народот добро би на-
правил кога би го рекол ис-
тото: дека ни овие господа не 
спаѓаат во него. Тогаш изра-
зот „народна власт" би добил 
сосем друго значење. 

Некои работи тешко се ме-
нуваат, зар не? 

Брехт се надевал дека во 
ДРГ ќе најде остварување на 
идеите за кои пишува. Ho по 
едно востание за кое ние во 
историјата не учиме тој ја на-
пишал оваа песна. 

„После востанието од 17 јуни 
секретарот на здружонието на 

писателите нареди 
ва Сталиновата алеја да се 

делат летоци 
во кои пишуваше дека народот 
ја проигра довербата на 

владата 
и дека само со двоен труд 
може да ј а поврати — Ако е 

така, 
зарем не е многу лоедноставно 
владата да го распушти 

народот, 
и да СИ избере друг?" 

Тоа некои луѓе не можат да 
му ro простат, па затоа пове-
ќе комунисти го паметаат за 
анархист. Б. Б. никоташ не бил 
член на К П иако сето негово 
дело било посветено на кому-
низмот. 

Кале: Н а многумина не им 
е јасно што значи да се вла-
дее. Повеќето луѓе во сиот овој 
живот не се свесни дека некој 
со нив владее. Н а пример: ги 
информираат за тоа што ста-
нува. Иако луѓето можеби се 
свесни дека тие информации 
не се точни, сепак им недоста-
суваат точните информации, 
што значи дека се без инфор-
мации. 

Јас се надевам дека кога ќе 
видите како некаде се игра 
„Артуро уи", „Кавкаскиот круг 
со креда", „Добриот човек од 
Сечуан", „Мајка храброст", 
„Животот на Галилеј" или не-
што друго од Брехт, нема да 
помислите дека тоа е нешто 
субверзивно и дека ќе ја раз-
ниша вашата „мала благосос-
тојба" и дека ќе појдете да го 
видите. Барем заради курио-
зитет. Кутриот Б . Б. ќе ви би-
де благодарен! 

За секогаш В а ш 
Владимир Милчин 

П. С. Сите големи идни про-
паднале заради луѓето. (Брехт) 

П. П . С. Пак јас: немате ли 
чувство дека за сето време од 
некаде не гледаше Б . Б . ? ! 

В. Милчин 



ТЕАТАРЧЕТО »МОДРО ОКЦЕ« 
има чест да ве п o в u к a на свеченото 

О Т В А Р А Њ Е 
свое, каде ќе можете да ја видите пиесата 

»L'art pour vodoinstalateurs« 
Л и ц а 

Х а р ф а — бледо жолта — 
неврастеник 

Магбет — како млад во пол-
на форма 

211 водоинсталатери од во-
доинсталатерска работилница 
„Горе со мустаќите" 

сценски работници — вo дла-
бочината повеќе како фон(д) 

А к т п р в и 
Харфата (свири, свири, сви-

ри, свири; четири пати) 
Магбет: (Co крвави раце, 

тихо повеќе во себе): Ниедна 
вода во светот, рацете мои да 
ги измие неможе да ги измие. 
Аух , ух, ox, helas, Моите ра 
це сегде.. . 

Водоинсталатерот: (мошне 
гласно, се плашам дури буч-
но): Ама со фирнајс, бате Ги-
ле, еве ме мене веднаш, еве. . . 

Магбет (застанува така збу-
нето да публиката всушност 
знае, дали тој бил уште одна-
пред опоменат или е можеби 
малкуцка, нежно замаен на 
лева страна. Нежно кон по-
жарникарот): Пак духовите поч 
наа да се јавуваат, бојната се-
кира, ваму давајте ј а . . . 

Водоинсталаторот: (мошне ра 
финирано се качува на сце-
ната. Наговата сенка се губи 
во огромната мрачна магбето-
ва душа. Indication за режи-
серот: пиштолот да се стави 
во десниот агол со светилка 
од топтан 1100 вати) 

Магбет (KOH водоинсталате-
рот, според сите знаци): Ела 
ваму, ѓоамити, нешто да ти 
шепнам 

Водоинсталатерот: Најнапред 
фирнајс, на екс!! 

(две мали бели духчиња, л е -
тајќи југозападно се спушта-
ат на десното раме на водени-
от инсталатер. Пердето паѓа 
вежно, двапати без залет) 

П о н а т а м у 

Матбет (излегува бодро на 
сцената, гондолата на која стои, 
бежно се ниша на брановите 
крв. Ha гондолата се вградени 
бестрзајни топови. Н а нив од 
страната кон публиката, каде 
бил порано натпис „Маде ин" 
но сето тоа сeгa е изнамачка-
но и изнашлакано. He е лошо 
тој натпис да се стави во жол-
тиот програм, како би знаела 
публиката во што е вицот. 
Магбет притоа ја подига не-
приметно раката и фрла пог-
лед на часовникот. Тихо вели 

како за инспициентот кај пор-
талот): М а л к у претеравме! Ја-
ви и на Персидица да ги ста-
ви ќувтињата да се згреат. . 
(кон публиката): Ниедна вода 
во светот рацете мои не може 
да ги измие. А у х , ax, ох. helas. 
Моите раце сегде 

Водоинсталери-
те (молчат гробна 
тишина) 

Магбет: Дури 
ни со фирнајс, не 
можам да ги из-
мијам, повтору-
вам осуом и пол 
пати дури ни со 
фирнајс . . . осми 
пат: дури ни со 
фирнајс, дури 
н и . . . 221 водоин-
сталетери (не из-
држувајјќи, во 
скок од балконот 
слегува на сцена-
ната. Indication 
за режисерот: ту-
к а сите светилки 
се гасат, пердето 
скоро како и да 
не се спушта та-
ка бргу како во 
поранешните чи-
нови. Светилките 
полека, скоро та-
жно се палат во 
салата. 

з а д с ц е н а т а 

Магбет: Ајде 
уште еднаш и до-
ста е за денес, 

Харфата (Тихо 
свири зборувајќи 
како да и е гла-
вата надолу): H e 
се сите билети 
продадени вечер-
ва. 

Магбет: Што 
беше вечерва на-
порен ден, зашто 
мене така ми се 
сторија овие не-
колку часови. 

Харфата: Сега убаво дома 
изедете ги вашите 9 ќувтиња, 
бидејќи утре е претстава за 
училишната младина, седат по 
двајца во една фотелја. 

К Р А Ј 

Сценските работници ја из-
несуваат крвта и останатите 
работи на задниот влез, во 
картонот кoј бил модро црвен. 
Можеби не би било неопход-

но, тоа да се стави во програ-
мот, зошто жолтата боја ни-
когаш нe се слагала со зеле-

ните пурпуроциди. Тука веќе 
би требало да се урнат сите 
(гондоли на сцената. Во првиот 
план, кај управничката ложа, 
дискретно паѓа, од небо па во 
ребра, табла со натпис: 

д о ј д е т е и у т р е 
Слободан Унковски 

Сануваш за театар во кој 
снобовите не ќе можат да ја 
покажуваат својата раскошна 
тоалета! 

Каква возвишена идеја! 
Каква напредност! 
Каков проект! 
По твојот сон тој театар би 

бил некоја визба. В о неа ѕи-
довите би биле мувлосани од 
влага, воздухот би баздел, 
подот несигурен и полн со дуп-
ки, седиштата искршени. Co 
еден збор, опасност — за нив-
ната тоалета. 

Co тоа што не ќе им дозво-
лиш да ја покажат својата то-
алета (а што ќe правиш со за-
бите и нив ги покажуваат) ти 
мислиш дека ќе ги прекинеш 
сите разговори (да не речам 
озборувања) за: 

„носевите, ушите, нозете, мла 
дежете, колковите, половини-
те, косите, усните, забите, кар-
мините, помадите, пудрите, 

шминките, обетките, гердани-
те, брошевите, брадите, врато-
вите, кошулите, врските, пал-
тата, џемперите, свилите, ша-
ловите, штофовите, потпетици-
те, лепезите, дојките, брус-
халтерите, фризурите, чорапи-
те, зглобовите, рамењата, чан-
тите, копчињата, автомобилите. 

Потоа за тоа: 
„кој чија жена смотал, да-

ли има некој нов абортус во 
театарот, колку артистот изгу-
бил во очите на публиката и 
на карти, колку може да из-
лока еден артист пред прет-
ставата, колку килограми има 
директорот иа театарот, чија 
пеза е критичарот, зошто ре-
жисерот се пува, дали има за-
пек пудлицата на оваа или о-
наа (госпоѓа, ако има тврд што 

му дава, ако има редок пак 
што му дава, има л и некој нов 
развод во театарот"! 

О, наивност! 
Снобот ќе остане сноб и во 

твојот театар, само ќe се из-
мени формата во која ќе се 
пројавува. 

Снобовите со радост ќе го 
дочекаат твојот театар! Тие се 
жедни за нови средства на 
изразување! Потребна им е 
нова забава! Потребно им е 
нешто што не го пробале. Сно-
бот чезнее за она што го не-
ма. Снобот сака да го глуми 
својот живот, а најмногу оној 
живот што не го живеал. Сно-
бот има каде да ги покаже 
своите раскошни тоалети. Тој 
има з а тоа банкети, јубилеи, 
вечеринки, коктели и Нови Го-
дини. Н а снобовите им е здо-
девно. Твојот театар ќе биде 
освежување, одлична забава 
за снобовите! Тие одеднаш ќе 
се растрчаат по: 

„искинати панталони, разја-
пени чевли, кончени чорапи, 
шалвари, дупнати шапки, пар-
талави џемпери, износени п а л -
та, масни кошули, работиичка 
облека, прстенчиња, обетки, 
брошеви од алуминиум, кач-
кети, гумени чизми, евтини 
шамии, опинци! 

Пред твојот театар не ќе има 
коли не зашто со нив не ќе 

Писмо до пријотелот 
кој сонуво за т е а т а р 

без снобови 

доаѓаат, туку зашто ќе ги ос-
таваат сто метри пред теата-
рот! 

Сиромаштијата (ќе стане мо-
да! 

Сиромаштијата ќе биде шик! 
Сиромаштијата ќе се цени! 
Сиромаштијата (ќе има свои 

обожаватели! 
Сиромаштијата ќе биде во 

центар на вниманието! 
Сиромаштијата ќе биде за-

бава! 
Најсиромашниот ќе биде н а ј -

популарен! 
Озборувањата пак ќе останат 

само темата ќе биде друга. Т а -
кa, место да ти истераш сно-
бовите ти ќе станеш (нивен по-
кровител. Место да ги униш-
тиш ти ќе ги одгледуваш. М е -
сто да ги мразиш и самиот тоа 
ќе станеш. Твојот театар ќе 
биде театар на богати снобо-
ви, зашто сиромавиот не е 
толку богат, за да доаѓа во те-
атар каде ќе може да си ја 
упропасти, единствената обле-
ка. 

Бидејќи ќе мораш да и уго-
дуваш на публиката, твојот 
репертоар ќe биде револуцио-
нерен. Револуцијата во театар 
ги привлекува снобовите по-
веќе од револуцијата на ули-
ца. 

И твојот театар ќe живее се 
додека не најдат нештои поза-
нимливо. 

Но, не очајувај! 
С Н О Б О В И Т Е С А М И Ќ Е СЕ 

У Н И Ш Т А Т — ОД ЗДОДЕВ-
Н О С Т ! 

Русомир Богдановски 



12. април 1961. Јуриј Гагарин. 
108-минутен скок кон ѕвезди-
те. Скршена е сината лушпа 
на небескиот свод и Земјата 
и човештвото се отворени кон 
рамнадушните црнила на Кос-
мосот. Атомската ера се завр-
шува — почнува коомичката, 
која ги оствоарува во виорен 
ритам безбројвите човекови 
мечти и сни, недостижни са-
мо пред дваесетина години. 
Недамнешните летови на „Апо-
ло-8" и „Сојуз-4" и „Сојуз-5" 
ја докажуваат уште еднаш 
човековата решеност, да го 
покаже и оправда своето при-
суство во Космосот. А една од 
најблагородните и највозбудли-
ви цели на ова присуство чо-
веково е потрагата и евенту-
алната средба со интелигентни 
суштества од други светови. 
Но, каде да ги насочат свиите 
кораби идните астрономи во 
потрага по други космички 
цивилизации? 

Одговор на ова прашање се 
обидува да даде полскиот ас-
троном Јан Гадомски во сво-
јата книга „Прирачник за ѕвез 
дените екосфери". Спомнатата 
книга им нуди на идните ас-
тронаути податоци, дали ѕвез-
дата кон која се упатил нив-
ниот вселвнски кораб е „гос-
топримлива" и погодна за раз-
виток на животот, или пак 
нејзините планети се пусти и 
мртви. Теоријата на Гадомски 
е базирана на најновите до-
стигнувања на биологијата, ас-
трономијата и космогонијата, 
а содржи неколку битни, мо-
менти. 

П Р В О : современата биологија 
докажува, дека животот не 
може да постои на планети 
на кои што се создаваат тем-

да се вајде околу секоја ѕвезда 
(на различни оддалечености, се 
разбира), а неговиот почеток и 
крај, лесно може да се пресме-
таат со специјална формула, ако 
се познати радиусот на ѕвездата 
и површинската температура. Еко-
сферата на Сончевиот систем ап-
солутно ги опфаќа Земјата и Марс, 
делумно Венера, a другите пла-
нети се надвор од неа. 

Од друга страна животот мо-
же да се развива само на оние 
планети кои ротираат доволно 
брзо. Во случаи на бавна пла-
нетарна ротациза би се разви-
вале на едната страна од пла-
нетата крајно високи, а од 
другата страна крајно ниски 
температури, сосема) непогодии 
за живот. Меркур е пример 
за таква планета. Н а ротаци-
јата на планетите делуваат гра 
витационите сили на ѕвездите, 
(тие се од иста природа како 
и гравитацијата на Месечина-
та која ги предизвикува пли-
мите и осеките во морињата и 
океаните), кои можат дури да 
ја запрат сосема планетната 
ротација. Втората равенка на 
Гадомски помага да се пресме-
та критичната оддалеченост 
од ѕвездите во чии рамки на 
сите плаиети, на кои инаку би 
можел да се одвива живот, би 
им била запрена ротацијата. 
Оваа критична оддалеченаст е 
наречена „зона на планетите 
со запрена ротација" и сите 
планети во оваа зона би биле 
без живот заради погоре на-
ведените причини. 

Сега се јавуваат три интересни 
можности. Прво: целата екосфера 
се наоѓа во рамките на оваа „зо-
на на смртта", како што е тоа 
случај со планетите на ѕвездата 
на Барнар. Второ: екосферата са-

ни ѕвезди нема живот. Тоа се 
ѕвезди кои периодично го ме-
нуваат интензитетот на своето 
зрачење. Ако на местото на 
Сонцето би дошла некоја так-
ва ѕвезда, тогаш температури-
те на Земјата би се менувале 
од + 150 до — 100 степени и 
тоа во рок од само неколку 
недели. Јасно е дека во таков 
случај, Земјата би била мрт-
ва планета. Факторот време во 
теоријата на Гадомски го зе-
ма предвад токму варијабили-
тетот на ѕвездите. 

Нејзината примена, ни 
памага да одговориме на пра-
шањето кое всушнаст и ја зач-
на идејата за овој напис: ка-
де ќe бараат идните астрона-
ути светови населени со инте-
лигентни суштества? Научни-
ците испитаа 54 ѕвезди, кои се 
наоѓаат во космичките прасто-
ри на оддалеченост од 17 свет-
лосни години по радиус, при-
менувајќи ги поставките на те-

НИЗ ЕВРОПА 
CO ДНЕВНИК -
БЕЗ ДНЕВНИЦИ 

ЗА 
ПРАГА 
И... 

Седнувам и ги разгледувам бе-
лешките што ги правев минатото 
лето патувајќи по некои земји на 
централна Европа. Читајќи ги, се 

ЖИВОТ BO ВСЕЛЕНАТА? 
ператури над + 90° и под — 
90° Целзиусови степени, а ис-
то така, не може да се развие 
и одржи во амбиенти каде што 
не постои вода во течна сос-
тојба и во атмосферите нема 
барем мали количини слобо-
ден, елементарен киолород. 

В Т О Р О : астрофизиката и кос 
смогонијата тврдат дека сета 
материја во нашиот Космос е 
создадена од истите елементи 
од кои е составена и нашата 
Земја. Од таму произлегува: 

Т Р Е Т О : дека животот е мо-
жен само во деловите на К О С -
М О С О Т во кои условите и о-
колностите неопходни за поја-
вата и одржувањето на живо-
тот ce слични на условите кои 
владеат на нашава планета. 
Тоа пак значи, дека животот мо-
же да се појави во секој ѕвез-
ден систем чија екосфера ле -
жи надвор од „зоната на пла-
нетите со запрена ротација", 
се разбира при (поволен вре-
менски фактор. И тоа е цела-
та теорија на Гадомски. 

Да ја објасниме постепено. Што 
е тоа екосфера? Тоа е просторот 
околу една ѕвезда во кој е овоз-
можен (со ѕвездената радијација 
на топлотни зраци) биолошки не-
опходниот температурен интервал 
од 1800 степени (од + 90° до — 900). 
Ова „животворно" подрачје може 

мо делумно лежи во зоната на 
смртта. Во овој случај живот би 
бил можен само на планетите кои 
се наоѓаат во „слободниот" дел на 
екосферата, т. е. во нејзиниот дел 
кој е надвор од „смртната зона". 
Таков е случајот со системот на 
ѕвездата Алфа Центаури. Трето: 
екосферата е апсолутно вон од 
фаталната зона, и сите планети 
кои лежат во неа се погодни за 
лулки на животот. Нашиот Сон-
чев систем е пример за оваа тре-
та можност. 

Уште една околност е битна 
во создавањето на животните 
фарми; за развиток на живо-
тот и појава на интелигентни 
суштества, неопходен е соодве-
тен временски интервал, (за 
појава на живот и развиток на 
нашата цивилизација биле по-
требни повеќе од 2 милијар-
ди години). За сето тоа време 
периодот на еволуцијата на 
ѕвездата, чиј планетен систем 
крие можности за развиток на 
некоја космичка цивилизаци-
ја, мора да беде „монотон" — 
без периодични прамени. Се-
која ненадејна и само малу 
поинтензивна промена во си-
лата на нејзиното зрачење, би 
била фатална за животот на 
нејзините планети. Оттука про-
излегува дека во планетните 
системи на т. нар. варијабил-

оријата на Гадомски. Според 
овие испитувања заклучено е 
дека „животоспособни" се ѕвез 
даните системи на Епсилон 
Еридани, ѕвезда оддалечена од 
нас 10,8 светлосни години; Еп-
силан Инди оддалечвна 11,4 
светлосни години и Тау Цети, 
оддалечена 11,8 светлосни го-
дини. Некагаш, во времето кое 
доаѓа, човекот ќе се упати кон 
овие системи, барајќи достој-
ни на себе космички партне-
ри. Зографски Ѓорѓи 

приспомнувам на 45-те девови по-
минати во Полска, Чехословачка, 
Австрија и Унгарија. Ми навираат 
спомени за обновената Варшава, 
стариот, шармантен и непосреден 
Краков, велелепната Будимпешта, 
незаборавната Виена, Братислава и 
по којзпае кој пат, за последните 
неколку месеци, за веќе историска-
та и легендарна Прага. Се навра-
ќам на нив со цел да ги пренесам, 
кондензирано и оформени, како 
белешки од една неколкудневна 
посета на овој град во текот ва ав-
густ 1968 година. 

Август 1968 година. Тој месев 
добро гo имаме запамтено сите. 
Многу сме слушале, читале, гледа-
ле за ова што се случи во времето 



ЕДНО ПИЛЕ 
НА МИЛЕ 
ДВЕ ЈАЈЦА 
НА ОКО! 

кога одминуваа деновите од лето-
то, кога дојде фаталниот 21 автуст 
и се она, што тој донесе. Во тој 
ден, нерадо потсетувам, половина 
милион до заби вооружени вој-
ници, без повод и ничие барање 
и маршираа во Прага и цела Че-
хословачка. 

Во таа убава летна ноќ инвази-
јата го запрепасти светот, ги вчу-
доневиди луѓето, ги потресе кому-
нистите, ги разочара сите. За тие 
денови и месецигте после тоа до-
волно знаеме благодарејки на моќ-
ните средства за информирање. 
Сите во некаја мерка ја познаваме 
Прага, ја чувствуваме, си ја прес-
тавуваме. Меѓутоа, јас и моите бе-
лешки не сме сведоци ни на 21 ав-
густ ни на некои денови во идни-
те месеци. Во Прага поминав че-
тири убави, весели, интересни, не-
заборавни дена меѓу 14 и 18-от ден 
од август. Самите белешки се пол-
ни со чувство на восхит, возбуде-
ност, раздраганост од средбата со 
убавата Прага, нејзините спомени-
ци, мостови, старите улици, непос-
редните и пријатни жители. И нор-
мално би било белешките што по-
адекватно да ги пренесам. 

Каква иронија. Нели е пара-
докс мојата слика на Прага и онаа 
што ја познава целиот свет после 
21 август. Од улични борби и де-
монстрации до општа вознемире-
ност и разбрануваност која влегла 
во сите пори на животот. Треба да 
се биде посебно неосетлив нереа-
лен, да се сака игра со чувствата 
на читателот, па да се прикаже и 
претстави Прага, онаква каква што 
јас ја запознав. 

• • • 
Првото нешто што го видов во 

Прага беа Вацлавските намјести. 
Тоа е обичен центар-плошатад како 
што има било кој град во светот. 
На челото се наоѓа монументалната 
зграда на Народниот музеј а под 
него спомеиикот на кралот Вацлав. 
Од тука плоштадот благо се спуш-
та се до Јуричековата улица каде 
завршува. Вацлавските намјести 
гледани од надвор ги карактеризи-
ра едно обично сивило една нор-
малност на животната колотечина. 
Меѓутоа, она што се случуваше во 
идните денови и месеци овој пло-
штад го наредија во ист ред со 
веќе славните Трафалгер, Црвени-
от плоштад, Егуал. На овие намјес-
ти се изразуваше она што го чув-
ствуваше целата нација во однос 
на агресијата во идните бурни ме-
сеци. Тие ја посведочија опште-
ствената сила и посебната витал-
ност на една нација која решила 
да истрае во борбата за вистинска 
демократија, со која човекот ќе мо-
же да одлучува за себе си, за ра-
ботата, па и власта. 

• • • 
Од сите делови на Прага може 

да се видат Храдчани-знаменито 
историско место. Во кругот на 
Храдчани покрајмузеите и старите 
зданија и катедрала се наоѓа и ре-
зиденција на претседателот, и по-
себно една сала, која носи малку 
необично име Шпанска. Таа со 
својот нерепрезентативен влез во 
однос на внатрешноста која восхи-
тува со една достојанственост, мир, 
чистота и велелепност. Шпанската 
сала збунува од друга страна со 
богатите кристални лустери и дода-
дените едноставни дрвени клупи и 
столови, со што е адаптирана за 
одржување на разни конферен-
циа. 

• • • 
Недалеку од Вацлавските нам-

јести одејќи по најстариот дел на 
Прага, низ тесни и криви уличиња 
се стига до еден друг плоштад — 
Старомјески. И сега нормално би 
било да ја опишам историјата на 
ова место, неговиот сегашен из-
глед, знаменитоста, атмосферата 
што гo свртува вниманието со сво-
јот мир што го нарушуваат един-
ствено туристите, големиот споме-
ник во центарот. Но тој споменик 
на легендарната историска личност 
Јан Хус, синонимот на борбата за 
преродба и национално ослободу-
вање, послужи уште еднаш за из-
разуваше на желбата за вистинска 
слобода, независен развиток, де-
мократија. Зарем не значат нешто 
заврзаните очи иа Јан Хус, за да 
не ја гледа трагедијата, испишани-
те пароли, по кои на свој начин 

Отидов премногу настрана од 
она што го имав забележано. Пpa-
гa пo својата убавина, непосред-
ност, импресивност и знаменитост 
се наредува меѓу најубавите гра-
дови во светот, а јас ете сакав за 
тоа повеќе да пишувам, но ситуа-
цијата и совеста ме одвлекоа. 
го изразуваа револтот на младите 
кон агресијата и новата ситуација. 

П рво беше штама и бевме 
среќни амеби. Потоа, 
ономатопеја. Неартикули-
рани гласови. Од после 
се појавија цртежи и 

слики во пештерите. Еден генија-
лен орангутан, мнагу подоцна, сед-
на крст нозе и направи катодна 
цевка. Неговата нежна орангутани-
ца, Телевизија се викаше, измисли 
пиво и „боби" солени стапчиња со 
кој ќе ги послужува широките 
орангутански — комшински маси. 

Еден од комшиите, со пенкало 
на уво и црни ракави до лактови-
те, стана и рече: 

— Комшија, твојот пронајдок 
е епохален. Широки орантутански 
маси ќе ти бидат вечно благодар-
ни и ќе ти подигнат мавзолеј. По-
труди се умри додека трае нивно-
то одушевување. Трогнат од овие 
зборови генијалниот орангутан ре-
че низ солзи радосници: — Благо-
дарам комшија, — и се стрполи 
мртов среде пештерата. Пред тоа 
додаде: 

— Чувајте ми ја Телевизија! 
Погребот беше величенствен. Гле-
давте во „Времеплов". Комши-
јата, со пенкало на уво и 
црни ракави до лактовите одржа 
прекрасен говор. Каков стил! Меѓу 
другото тој рече: 
— За твојата нежна орангутаница 
Телевизија биди без гајле. Јас лич-
но ќе се потрудам таа да не осети 
никаква празнина во себе, во ср-
цето, а нарочно под стомакот. Уште 
вечерва ќе се преселам во нејзи-
ниот,кревет и ќе ја тешам до долго 
во ноќта. Свесен сум дека земам 
тешка задача на своите рамења и 
препони, но ако, само тебе да ти е 
лесна земјата. 
— Амин — рекоа широките маси. 

Малку потоа, комшијата со пен-
кало на уво и црните ракави до 
лактовите, отвори жиро-сметка во 
Комерцијалната банка-филијала 
Нерези. Насловот на сметката и 
ден денес гласи: „Фондација на ни-
когаш неутешената". 

Секој месец, широките орангутан-
ски маси, и денденес ги посетува 
комшијата со пенкало на уво и 
црни ракави до лактовите, и напла-
тува утеха за никогаш неутешена-
та, во износ од 2.000 стари динари, 

И значи: Лудо сте се излажале 
ако сте мислеле дека Телевизија е 
една слатка госпоѓица, една наивна 
девица, која во љубовта со Вас — 
обичниот коноумент на нејзините 
катодни махагонски облини, целу-
лоидни намигнувања и перфоидии 
слаткоречивости — треба само да 
добива, а не и да дава. Во љубовта, 
на бакнежот со бакнеж се одгова-
ра. (Вашиот бакнеш се оние 2.000 
стари динари — да бидам матери-
јално вулгарен, но фигуративно ја-
сен!) И што добивате, за тој бак-
неж од Вашата слатка госпоѓица? 
Маде од галаб, едно пиле на Миле, 
две јајца на око! Дојдовме до вис-
тината госпоѓата Телевизија освен 
што е вдовица таа е и . . . Таа, се-
која вечер, и пред Дневникот и 

после него, доаѓа во Вашата соба, 
кај секого од Вас, Be задоволува со 
ситни страсти, а потоа Be напушта 
под звуците на одјавната шпица. 
Be остава да патите и да се наде-
вате дека утревечер Ќе биде пове-
ликодушна, по страствена, посуп-
тилна, поемоционална, посуштестве-
на, поубава, почувствителна, ио-
битна, посекојдневна, понесекој-
дневна, пореална, понереална, по-

НАМЕСТО 
ОД ВЕСАО 
МУДРО-
ТИТЕ ГИ 
ЦИЦАМЕ 
ОД КА-
ТОДНА 
ЦЕВКА 

магијска, помагична, иодуховита, 
подуховна... И живеејќи во таа 
надеж, Вие неприметно стареете и 
ја губите својата потензција, ниед-
наш незадоволени од раскошните 
чаролии на госпоѓата Телевизија. A 
потоа се повлекувате во најлогич-
ната филозофија на светот: „на 
младите светот останува" и го фр-
лате последиото шише машка вода. 

А госпоѓата Телевизија и за 
младите има овој рецепт: Наместо 
од весло, денеска драги деца, муд-
ростите ги цицате од катодна цев-
ка: English By television. живото 

суштество зборот, четврта димен-
зија, човекот и неговото општест-
вено битие, Наука и ми, Parlez — 
francais, Guten tage, Вести, TB 
Дневник, малку Времеплов, седум 
грама Шчекиќ, шест грама Летица, 
три грама Мацановиќ, три грама 
Маринковиќ, два грама Србо Ива-
новски, исто толку Вања Тошев-
ски, по еден грам Раваси, Марти, 
Миладинов, Алексов; Сето добро се 
промеша, се стави во аван да ли-
чи на авангарда, се истолчи, испече 
и еве ти модел на убаво воспитен 
младинец од средно балкански тип 
со манири на европски селанец. Се-
тоа се посолува со социјалистички 
морал во кристали и се сервира на 
пригодни свечености, манифеста-
ции и здравици. Откако ќе се про-
голта овој специјалитет, се прави 
гаргара со кисела вода „Скопјанка". 
Сите останати ексцентрицитети вон 
овој специјалитет, напред напиша-
ниот рецепт не го земаат воопшто 
за сериозен. 

И токму за нив госпоѓата Теле-
визија нема рецепт. Макар да кон-
статиравме дека госпоѓата е една 
ординарна курва, ваквите ексцен-
тритети, кои воопшто не се тоа, се-
која вечер и пред и пo ТВ Двев-
викот, ја силуваат и секогаш од-
вово ја земаат невиноста. За нив, 
единствено за нив, Телевизијата е 
девица која треба да се освојува 
на секој составок со нов букет — 
идеи, со нOВ ширмимагинации, со 
нов комплимент — истражување, со 
вов бакнеж, инспирација, со нова 
љубов — остварување. 

Нив, госпоѓицата Телевизија ќе 
ги памти. Нив „младичите и девој-
ките": Срѓаникарановиќи, Оливери-
јоциќеви, Зоранимладеновиќи, Ол-
гикалафатовиќеви, Драганиниколи-
ќи, Колемалиновци... 

А споменик на гope споменатиот 
орангутан, се уште никој не се се-
тил да му подигне. А камо ли Мав-
золеј. Неговата вдовица, госпоѓата 
Телевизија, е зафатена со одбира-
ње на што поблескава станиолска 
тоалета за ововечерното доаѓање во 
Вашата соба под патетичните зву-
ци на најавната шпица. И очекува-
те да се случи Чудо. Меѓутоа, цела 
вечер ќе Be кине со ситни страсти 
и на крајот пак маде од гулаб, ед-
но пиле на Миле, две јајца на око. 
Рондо. 

Драги читатели, ако е за увод — 
доста е. Оваа рубрика ќе ја третира 
и малтретира Телевизијата со, се 
надеваме, нови и оригинални погле-
ди и сваќања на нејзината инфор-
мативно-образовна и културно-умет-
ничка одреденост, улога и мисија 
во ова време и на оваа територија. 
Сите излети во минатото и иднина-
та, а исто така и во странство, ни 
се дозволени не само за конпара-
ции и согледувања туку и за до-
несување попрецизни мерила и 
вредвувања во нашите осврти, во 
угледи и размислувања ва тема: 
Телевизија. 

Коле Малинов 



YU — JAZZ 

М ислењата се поде-
лени. Едните се за 
тоа дека не само 
денес, туку веќе и 
доодамна, џезот 

како музички жанр е во една 
стапнација која како таква, 
има своевиден одраз и кај нас, 
во југословенскиот џез. 

Наспроти ова тврдењето кое 
укажува на период од година 
или две во к о ј токму тој наш 
југословенски џез, гo наоѓа сво 
ето место и афирмација во 
пошираки рамки. 

Развојот на нашиот џез го 
открива периодот кон среди-
ната на педесеттите години. Во 
враме на една (условеност за 
прифаќање на американскиот 
а подоцна и западноевропскиот 
С Т И Л (во ваков вид музика), 
наминовни бea првите обиди 
со „повторување" и белези од 
најразличеи џез форми кои 
тогаш беа присутни. 

Она што го чини југосло-
венскиот џез специфичен, ори-
гиналан и едноставно интере-
сен, е париодот од постанокот 
на не многуте состави во зем-
јата. Почетокот на нешто нO-
ВO значеше постоењето на 
„Љубљанскиот дикселенд ан-

самбл", а подоцна и создава-
њето на „Загрепскиот џез квар 
тет", Џез оркестарот на Радио 
-телевизија Белград и други 
поуспешни или панеуспешни 
состави. 

Во прво враме, во своите 
први етапи на работа, некои 
од н и в беа наклонети звуков-
но на идентичниот „МОДЕ-
Р Е Н ЏЕЗ К В А Р Т Е Т " . 

Нешто подоцна пo почетни-
те трудови и искуства, некои 
од овие состави формираат 
свој сопствен стил на музици-
рање, кој покрај популариза-
цијата на џезот кај нас, е и 
основната причина за нивното 
постоење. Манифестацијата на 
оригиналниот, сопствен и спе-
цифичен стил се барала, а и 
денес можеби нешто поретко 
се бара, низ мелодиските и 
ритмички елементи на наши-
от музички фолклор, кој сека-
ко при тоа добива своја сти-
лизација. 

Поаѓајќи од една ваква по-
ставеност на првите позначај-
ни успеси и признанија, не се 
чека долго време. 

„Down Beat" едно од позна-
тите американоки списанија по 
прашања за џезот неколку па-
ти донесува натписи како за 
нашите состави така и за по-
одделии фигури од нашиот 
„свет на џезот", со кои ги 
вбројува високо во своите ранг 

-листи на најпознатите џез 
музичари во светот. 

Н о секако најголема светска 
потреба, можност за афирма-
ција и место на кое скептици 
те своите сомневања секоја 
година ги претвораат во наде-
жи и очекувања, е Б Л Е Д С К И -
О Т ЏЕЗ Ф Е С Т И В А Л — нас-
тан единствен во земјата со 
видот на музичката содржина, 

И покрај поделеноста на 
мислењата и тврдењата, постои 
вистината за тоа дека југосло-
венскиот џез е присутен само 
во поголамите градски центри 
во чии граници тој се движи. 
При услави создадени и одне-
сувани само кај љубљанскиот, 
загрепскиот и белградокиот џез 
нормална е појавата на пра-
шањето за квалитетот, продук-
цијата и популарноста на ју-
гословеиокиот џез денес. 

Одговор на овие прашања, 
се добива со синтеза од двете 
сосем спротивни мислења. 

Популарноста на џезот кај 
нас, не б и л а никогаш потврде-
на со широк круг на слуша-
телска публика. Можеби како 
одраз на ова, постои и фак-
тот за инцидентното присуство 
на џезот како музичка форма 

на радио-телевизијата и печа-
тот. 

За целакупната вредност или 
ивдивидуалните квалитети на 
трубач од категоријата на 
еден Душко Гојковиќ, инстру-
менталните п р е з е н т а ц и и на 
џез Оркестарот на Р Т Бел-
град, префинетоста на гласо-
вите на доскорешниот квартет 
на Прадраг Ивановиќ, вокал-
ните квалитети за џезот на 
Нада Кнежевиќ или Стјепан 
Џими Станиќ, не може да се 
даде преглед а уште помалку 
оценка преку емисија (времен-
ски кратка), или рубрика зби-
ена во долниот агол на стра-
ната. 

Причина, секако уште една 
за поделеноста која постои во 
поглед на сечиј па и југосло-
венскиот џез е таа што се по-
веќе се покажува точна теори-
јата дака границите помеѓу 
современата „сериозна" музи-
ка и џезот практично не по-
стои. 

Сепак одредениот број про-
фесионалци — „луѓе од џезот" 
со своето компонирање, аран-
жирање и музицирање ја одр-
жуваат својата публика со 
својот џез. Контактите се на-
вистина ретки, но затоа пак 
се во најчест случај моменти 
на потврда за двестраното по-
стоење. 

Драги мои, 
Јас и моите најдобри при-

јатели Ролинг Стоунси решив-
ме денес да ви приредиме ед-
н о пријатно изненадување. 
Мик Џегер За вашата љубов се 
појавува на оваа страница, a 
јас еве ви пишувам за нивни-
от (паследен ТВ-шоу. 

Негде во средината на де-
кември 1968 мојот најдобар ко-
лега Крис Велч во „ Њ у мју-
зикл експрес" напиша дека 
стоунси се припремаат да го 
снимат својот „Рок-ен-рол" цир 
кус". Јас тагаш побарав да ми 
каже нашто повеќе за ова. Тој 

Моите пријатели се на сликата, мене ме нема бидејќи 
сум невидлив 

ми одговори, и еве јас сега ќе 
ви пренесам се што дознав. 

Во реализацијата на овој шоу 
учествуваа многу мои позна-
ници. (3a ж а л заборавија ме-
не да ме повикаат.) Тоа беше 
групата „Џетро Тул" Пит Т а -
усенд и Каит М у н од „Ху" и 
ансамблот „Спешл старс" кој 
за прв и последан пат се по-
јави токму во овој циркус. Н е -
гo го сочинуваа моите најдоб-
ри другари: Ерик Клаптон, 
члан на „Крим", најдобар со-
ло-гитарист во Англија, Мич 
Мичел од „Џими Хендрикс Е к -
спериенс" со својата тарниту-
ра „премиер"-тапани, Џок Л е -
нон и Кеит Ричард кај овде 
се задоволи со свирење на бас-

Ietnro T U L L во акција — ме 
бараат и ден денес 

(гитари. Оваа гpyпa на сониш-
тата ја исполни композиција-
та „Јер блуз" од најновата Л П 
плоча на Битлсите. Емисијата 
обидуваше со возбудливи сце-
ни, најстрашни маски и од-
лична музика. Ја режираше 
мојот стар и секогаш добар 
Мичел Линдсеј. Циркусот на-
полно успea и англисквите вес-
ници без престан пишуваа за 
него цели две недели. Моите 
млади пријатели од Лондон, 
велат дека одамна не виделе 
така луда емисија. Некои пак 
тврдат дека им се повраќало 
кага ја гледале. Овие послад-
ниве се неискрени злобници. 
Н а сите ни е јасно дека им се 
повраќало само тагаш кога се 
појавувала Јоко Оно, џонова-
та најнова опашка. Јас сум 
многу задоволен од овој цир-
кус, такму затоа што не го 
видов. 

Моите најдобри камења сега 
Bepojaтно се некаде на одмор. 
Тие ми ветија, дека нема мно-
гу да се замараат па сигурно 
се сетиле на ова ветување. 
Мик, Кејт ,Чарли, Брајан и 
Бил наскоро ќe се вратат во 
своето студио од каде нема да 
излагуваат со денови. Мик пла 
нира наскоро да издадат нов 
сингл. Како и секогаш тие по-
вторно ни опрамаат изненаду-
вања. Тие се навистина позла-
тени и затоа ги почестив што 
напишав збор-два за нив. 

За наредниот број ви спре-
мам уште многу изненадувања 
Купете го „ Ф О К У С " број два 
и ќе дознаете многу новости 
за моите и вашите пријатели 
од поп-сцената. Нема да се по-
каете! 

Ваш секогаш најдобар, нај-
паметен, н а ј . . . н а ј . . . 

Исо Руси 

РОЛИНГ СТОНС: 

„ Р О К — Е Н 
— Р О Л 

Ц И Р К У С " 



КОНВЕРЗИЈА 
CO ИМПРОВИЗАЦИЈА 

А к о живееме вo град, не значи де-
ка сме граѓани. 

Ставовите и личните мислења ги ме-
нуваме во зависност од годишните вре-
миња и правецот на дувањето на ве-
терот. 

Се задоволуваме со малку а може-
ме многу (во работата). 

Сакаме висок стандард, а повеќето не-
маат ни стан. 

Дека човекот е нашето најголемо 
богатство, доказ е тоа што убиј-
ците не сакаме да ги осудиме на 
смрт. 

Го критикуваме странството, а сон ни 
е да отидеме таму. 

Мислиме дека марката на колата и 
уреденоста на станот доволно збо-
руваат за нас. 

Сакаме да „летуваме" во текот на це-
лата гадина, а не ни е јасно откаде 
толкава непродуктивност, 

Големи хуманисти сме, особено кон 
нас самите. 

Го (сакаме човекот, оној што го гледа-
ме во огледалото кога стоиме пред него. 

За некого 1 + 1 = 2 , за друг 1 + 1 = 2 
милиона. 

По заслуги сме први, вo грешките по-
следни. 

Н и з динарот ни е единствениот по-
глед на светот. 

„Да живее самоуправувањето" — пее 
хорот на работниците. 
Диригент: директорот. 

Мислиме дека озборувањето е нај-
плодна критика. 

Власта на работниците, само, ние ќе 
управуваме! 

А к о секој пијан човек го сметаме за 
писател, тогаш имаме навистина 
добри писатели. 

Подобро неограничен работник од ог-
раничен стручњак. 

Правиме држави во држава, тоа ли 
е доказ за демократијата. 

Ротацијата е најдоследно застапена во 
забавните паркови кај вртелешките. 

Граматика не знаеме: глаголската 
придавка Е Д О Б А Р ја менуваме 

ЈАС С У М Н А Ј Д О Б А Р 
Ти си добар 
тој е лош 

НИЕ СМЕ Н А Ј Д О Б Р И 
Вие не сте добри 
Тие се најлоши 

Способни сме со часови да седиме на 
состаноци и да ги осудуваме оние што 
не работат. 
Се бориме за подобра иднина, a се-
гашнината не ни е особено добра. 

Корупцијата и митото стануваат се 
поголеми општествени фактори. 

Појдовме од нееднакви принципи во 
борбата за рамноправност. 

Создадовме групи кои ќе се борат 
за отвореност. 

Ретко добри сме за возење слалом по 
дупките на законите. 

Мислиме дека сме авангарда со 
тоа што насекаде седиме во првите 
редови. 

Одиме во комунизам, а некои не се ни 
за социјализам. 

Многу чуваме во банка, малку пo 
главата. 

Штедната книшка ни е поважна од 
партиската. 

Сакаме преку лебот и погача, a 
некои немаат ни леб. 

Имаме совети — ни фалат совести. 
Создаваме резолуции — ни требаат 
револуции. 

Да има струја вo секој дом, да, но и 
вo секоја глава. 

Ако живееме во град, не значи де-
ка сме граѓани! 

А . Димитров 

Bo самоуправу-
вањето не треба 
само „управува-
ње". Некој треба 
и да работи. 

А к о неговите че 
тери години вре-
дат осум, моите 
два факултета 
вредат десет го-
дини. 

Велат, работата 
го создала чове-
кот. П а добога, 
каде е тој приме-
рок? 

Го избравме да 
ни стои на чело, 
а тој ни се качи 
на глава. 

Раковите се ж а 
лат дека се уште 
не пронашле лек 
за болеста: Човек 
на белите дробо-
ви! 

Единствено, а л -
пинистите со за-
дволство им ги 
отстапуваа своите 
високи положаи 
на младите кад-
ри. 

Со оглед на тоа 
дека улицата шко 
лува се поголем 
број млади луѓе, 
да се заложиме 
за проширување 
на нејзините ка-
пацитети. 

Тихомир 
Илиевски 

Од состанок на 
состанок 

од дискусија на 
дискусија, 

а реализацијата 
им ја 

оставаме на 
реализаторите. 

За поголеми 
скокови 

потребна ви е 
инаку мажете 

отскочна дакка, 
да скокате 

само на место. 

К А Д Е Е 
К Л У Ч О Т ? ? ? 

Клучот е 
заклучен под 
Клуч. 

Љупчо 
Арсовоки 

АФОРИЗМИ 



Што да се прави? 
BO ПОЧЕТОКОТ HA OBOJ BEK ЛЕНИН, BO-

ДЕЈЌИ БЕСПОШТЕН ДИЈАЛОГ СО СВОИТЕ ПРО-
ТИВНИЦИ, ГИ ИСПИШУВАШЕ СТРАНИЦИТЕ HA 

БРОШУРATA CO HACЛOB: „ШТО ДА CE ПРАВИ?" 
ПРИСЕЌАВАЈЌИ CE HA TAA НЕГОВА АКЦИ-

JA, РЕШИВМЕ HA TOA ИСТО ПРАШАЊЕ ДА ОД-
ГОВОРИМЕ НА НАЧИН НА КОЈ ИСТОВРЕМЕНО БИ 
БИЛ НАШ РАБОТЕН КОНЦЕПТ И ПРЕДЛОГ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА АКЦИЈА. 
НА ТОА ПРАШАЊЕ НИЕ ОДГОВАРАМЕ: 
- ДОСЛЕДНО ДА СЕ СПРОВЕДУВААТ НАСТО-
ЈУВАЊАТА ЕДИНСТВЕНО МЕРИЛО НА ВИС-
ТИНСКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ЧОВЕКОТ ДА БИДЕ 
НЕГОВИОТ ТРУД 
- ДА СЕ УТВРДИ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИОТ 

МИНИМУМ BО ЈУГОСЛОВЕНСКТО ОПШТЕСТВО 
И ЕФИКАСНО ДА ИМ CE ПОМОГНЕ HA ОНИЕ КОИ 
НЕ ГО ДОСТИГНУВААТ ТОЈ МИНИМУМ 
- ДА СЕ ГРАДАТ СТАНОВИ ЗА РАБОТНИЧ-
КИТЕ ФАМИЛИИ. РАБОТНИЦИТЕ ВО НАШАТА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЗАЕДНИЦА, НЕ СМЕАТ ДА 
ЖИВЕАТ НА ПЕРИФЕРИЈАТА НА ГРАДОВИТЕ 
- БЕЗКОМПРОМИСНО ДА СЕ СПРОВЕДУВА 
СТОПАНСКАТА И ОПШТЕСТВЕНАТА РЕФОРМА. 
- ДА СЕ ИДЕНТИФИКУВААТ ОНИЕ КОИ 
ЗБОРУВААТ ЗА РЕФОРМАТА, А РАБОТАТ ПРОТИВ 

НЕА. 
- ЕДЕН ЦЕЛ КОНГРЕС НА САМОУПРАВУВА-
ЧИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА, ДА БИДЕ ПОСВЕТЕН НА 
ПРОБЛЕМИТЕ НА ШКОЛСТВОТО, КАКО НАЈВА-
ЖЕН ПРОБЛЕМ НА ОВА ОПШТЕСТВО 
- ПЕЧАТОТ ДА СЕ ДЕЛИ МЕЃУ РАБОТНИ-
ЦИТЕ ДА ПОЕВТИНИ И ТАКА ДА СТАНЕ ДОСТА-
ПЕН НА РАБОТНИОТ ЧОВЕК. 
- ВЕСНИЦИТЕ ДА НЕ ЈА ИДЕАЛИЗИРААТ 

СТВАРНОСТА. 
- ДА СЕ ОВОЗМОЖИ СЛОБОДНА И ЈАВНА 
БОРБА И ФОРМИРАЊЕ НА МИСЛЕЊЕТО. 
- ОВА ПОДНЕБЈЕ ДА СЕ ОСЛОБОДИ ОД ЗАТ-
КУЛИСНИ БОРБИ ЗА ФОТЕЛЈИ И ВЛАСТ 
- НА ПРЕСТОЈНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КАД-
РОВСКИТЕ ЛИСТИ ОД СРЕДНИТЕ ШКАФЧИЊА НА 
ОДБРАНИТЕ БИРОА 
- ДА СЕ ОНЕВОЗМОЖИ ПРОТЕКЦИЈАТА И 

ДАВАЊЕТО HA МИТО, А КОРУМПИРАНИТЕ КРИ-
ВИЧНО ДА СЕ ГОНАТ. 

— CEKOJ ДА ОДГОВАРА ЗА CBOETO ДЕЛО. 
- ДА НЕ СЕ ДОЗВОЛИ МИСЛАТА И ДУХОТ 
НА СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТИТЕ ДА СЕ ОБЕЗ-

ВРЕДИ 
— СОЈУЗОТ HA КОМУНИСТИТЕ ПРВЕН-

CTBEHO ДА ГИ ИЗРАЗУВА ПОЛИТИЧКИТЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ HA РАБОТНИЧКАТА 

КЛАСА. 

- СИТЕ СОСТАНОЦИ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ КО-
МИТЕТИ НА СК, ДА БИДАТ ДОСТАПНИ НА ЈАВ-
НОСТА И СИТЕ ДОГОВОРИ ДА БИДАТ ЈАВНИ. 
- МАКСИМАЛНО ДА СЕ ЗГОЛЕМАТ СРЕД-
СТВАТА ЗА БИБЛИОТЕКИ, ШКОЛСТВО, КУЛТУРА 
ИТН. ПЕЧАТОТ ВО ПОГОЕЛМ ДЕК ДА СЕОРИЕН-
ТИРА КОН ШИРЕЊЕ НА КУЛТУРАТА. 
- НА САМОУПРАВУВАЊЕТО ДА МУ СЕ ДА-
ДЕ ИСТОРИСКИ И ДУХОВЕН СМИСОЛ КАКОВ 
ШТО МУ ПРИПАЃА. УПОРНО ДА СЕ ИНСИСТИРА 
НА ТОА ДЕКА САМОУПРАВУВАЊЕТО НЕ Е ИН-
СТИТУЦИЈА, ТУКУ ИСТОРИСКО ДВИЖЕЊЕ. 
- ПОВЕЌЕ ДА СЕ САМОУПРАВУВА, ПОМАЛ-
КУ ДА СЕ УПРАВУВА. 
- СЕКОЈ ДА СИ ЈА РАБОТИ СВОЈАТА РА-

БОТА. 
— ДА CE РАБОТИ. 
(„ПОЛЕТ" — ЗАГРЕБ) 


