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Печатница„Нова Македонија" — Скопје 

Идеологија 
Навидум, конвенционално дефинираната тема — 
Развој и активност иа СКЈ — ја криеше во себе 
сета сериозиосг со која беа апсорбирани „жеш-
ките" теми и дискусии што се водеа во сите сфе-
ри од општествениот живот. 

„Се најдовме лице со лице со потребата од голема идејна офанзива, со широка скала на нас-

тапувања, со потребата од обнова на идејни-
от живот на СК" — Мирослав Печујлиќ. 
Потребата од о б н о в а н а и д е о л о г и ј а т а 
доаѓа во време кога доминираат две фази, сме-
ли етапи. Едната беше етапа во која дојде до 
широко преливање на општественото членство 
во членови на СК. Втората го означува ова на-
ше сегашно и идно време. Тоа е фаза во која 
Сојузот на комунистите врши преструктуирање. 
И додека првата значеше широко отворање на 
вратите, дотогаш втората етапа, — не би може-
ле да тврдиме дека ја има смислата на затвара-
ње на тие врати — означува во моментот дифе-
ренцирање на широкото партиско членство. 
Очигледна е желбата да се додаде оној така зна-
чаен елемет — а в а н г a р д н о с т. И ако денес 
се наоѓаме во едно такво време кога авангард-
носта не смее да биде прегазена од историскиот 
тек на настаните, разбирлива е желбата да се 
расправа за една идеологија' без догми, отворе-
на и динамична, која не мора во својот арсенал 
да има секогаш спремеи одговор на сите пра-
шања. „Не ни треба — вели Јанез Коцијанчич 
— идеологија полна со огради и резерви, туку 
идеологија која стално ќе ги следи животните 
движења, ги дополнува и менува " 
Идеологијата ие смее да биде објект на партис-
ки заклучоци или да има смисла ва „религиоз-
на парола". Таа мора, поаѓајќи од дадени идеј-
ни и политички вредности да се диференцира 
во реалниот живот. Политичките вриежи не се-
когаш значат кризи, општествени и духовни 
кризи, кога всушност доаѓа до израз антагони-
замот на сфаќања, така својствен за југословен-
ското општество. Во едни такви спротиставувa -
ња, се случува да паѓаме и во крајност; 
,,малограѓански анархизам кој демократијата ја 
разбрал како рамноправен партнер на сите ин-
тереси, а партијата на гол посматрач" „М. Печуј-
лиќ. Ете затоа. е преку потребно идеологијата 
да биде перманентно присатна во такви поли-
тички и општествени вриежи, во реалниот жи-
вот, општествениот живот. Просто речено, при-
сатност во економскиот живот, самоуправното 
општество, постоење при градбата на социјалис-

тичката демократија и политичкиот систем, во 
духовниот живот. Кога сме кај нero збор, два, 
Духовното творештво е натопено со противреч-
ности. He е далеку времето кога акционата про-
грама беше синтеза од сфаќања блиски на еден 
партиски форум. Времињата се изменија. Де-
нешниот стадиум на демократијата значи поја-
вување на сите интереси, сите разбирања. При 
тоа реалниот политички живот врши елимина-
ција на оние кои во себе не содржат политич-
ки вредности. 3атоа денешната програма е всуш-
ност синтеза на вредносните сфаќања кои се по-
јавиле како резултат на острите политички ди-
јалози. 
Во една ваква состојба зад нас мора да остане 
времето на идеолошки монопол над духовното 
творештво. Никој нема приоритетно право да 
дели „свест", „инвентивност", ако таа духовиза-
ција претставува монополизација на една сос-
тојба. 
Ако сме ја отстраниле илузијата за социјализам 
како безконфликтно онштество, тогаш по се-
која цена треба да бидеме свесни и за духов-
ниот антагонизам, пред се затоа што тоа е од-
раз и израз на една општествена положба. Се 
додека таа состојба крие во себе противречно-
сти, дијалектички спротивности на кои тоа оп-
штество се гради, се дотогаш не можеме да ос-
танеме со убедувањето дека тој антагонизам не 
наоѓа место во духовното творештво. 
Во спротивно; наместо да мислиме како да ги 
решаваме тие противречности на духовниот жи-
вот, ќе бидеме преоптоварени со замислата како 
да се разрешиме од духовната монополизација 
што во последно време се поевидентно се ре-
продуцираше во животот. Јасно е како се врши 
духовен монопол тогаш правото на вето,- она 
што вреди и она што нема вредност, ќе биде 
право на одреден бирократски апарат. А . . . 
„бирократизацијата на идеологијата води кон 
осиромашување на марксизамот, комунистичката 
иделогија." — М. П. 

При тоа, ако се зборува за криза во идејниот 
живот, тогаш мора да се има на ум дека тоа 
е криза на етатистичката идеологија. 
На крајот наместо заклучок; 
Инсистирањето на Тито да дискусијата и ста-
вовите на Претседателството бидат изразени во 
што појасна форма, не доаѓа од фактот што 
теориското ниво на широкото партиско член-
ство е ниско, туку од желбата СК во својата 
авангардност биде присатна во општествените 
настани. А нема авангардност ако широкото 
членство не прифаќа или не спроведува ста-
вови. 

Активирањето иа СК не доаѓа како последица 
да се брани стекнатиот капитал, туку како жел-
ба за поразвиена идеологија, за да имаме појас-
но исходиште во добивањето на јасни сознанија 
за еден од најсложените периоди во вашето оп-
штество. 

П. С. 
Сите цитати презентирани под иницијалите М.П. 
се извадоци од излагањето „За идејниот живот 
во СК" на др. Мирослав Печјулиќ, поднесено на 
V I I седница на Претседателството на СКЈ. 

С Ч А М О В С К И 



Политичкиот портрет на нашата младина ( I V ) 
Пишува: СПАСЕ ЈОВКОВСКИ 
Размислувајќи за својата генерација, Хемингвеј 
скептично резонираше: ја нарече „изгубена во 
времето, неопределена и сенилна". Времето на 
Хемингвеј, мојата генерација го познава од ис-
торијата и литературата; политичките прилики 
во почетокот на овој век беа, навистина, пре-
многу сложени за идејно неединствената мла-
дина да има можност да ги модифицира, уште 
помалку да ги сфати со сета нивна компликува-
ност. 

Меѓутоа, сега, половина век после времето 
на Хемингвејовата генерација, кога вашето оп-
штество снажно чекори кон најхуманото опште-
ствено уредување, чувствувам дека сум близок 
до Хемивгвеј по убедувањето за политичкиот 
портрет на мојата генерација. Секако, не си доз-
волувам себе си таков скептицизам, за да уве-
рувам некого дека сме „сенилни младиици и 
«изгубени во времето во кое припаѓаме", но ис-
крено верувам дека сме неединствени во поглед 
на идејните потенцијални стекнати низ школува-
њето и присуството во вашата организација — 
Сојузот на младината и ангажирањето во Соју-
зот на комунистите. Извесни категории младин-

ци сигурио се движат по патеките на сопстве-
ното идеолошко изградување и се навикнуваат 
на непосредното креирање на општествената по-
литика. Но , сигурно е неспоредливо поголем 
бројот на оние младинци кои сеуште се нао-
ѓаат вo вртлогот на општествно-политичкото 
определување. Тие сеуште се обидуваат да ги 
заобиколат општествените обврски, не сваќајќи 
дека така самите си ја определуваат својата по-
литичка иднина на аутсајдери. 

Аутсајдери на политичкото поднебје, аутсај-
дери во општеството воопшто. Но, зошто се 
сретнуваме со ваква девалвирана политичка 
свест? 

»Не сме во состојба да ја поттикнеме наша-
та социјалистичка свест" — велат група младин-
ци во еден разговор со соработникот на овој 
лист. „Старите како мачки ја предат демокра-
тијата, а штом треба да се реализира, тогаш по 
правило ја избегнуваат. „Тоа се зборовите на 
некои младинци од едно од најголемите струч-
ни училишта во градот, ЕМУЦ. Тоа се зборови-
те на идните непосредни производители,. на 
оние кои често ќе се судруваат со значајни 
проблеми од областа на стопанството. 

Дали младите, го кажале својот збор" за 
демократијата? — ги праша нашиот соработ-
ник и го забележа нивниот одговор: „Сеуште 
тропаме на нејзините врати"... Но, се пра-
шувам, дали вратите на демократијата ќе се 
отворат после тивкото, нежно тропање на мла-
дите? 

He, вратите на демократијата така нема да 
се отворат, зашто никогаш не се отвориле во 
текот на историјата пo тивкото и несигурно 
тропање. Уште повеќе, што, тоа е инцидентно и 
неорганизирано. 

А, Младинската организација? Зарем таа не 
е политичка организација на младите? Зарем 
таа не треба да биде трибина на младите, каде 
што тие отворено ќе ги определуваат своите 
заеднички ставови за политиката- на ова оп-
штество? За положбата на младината за мож-
ностите за идејно изградување, за општестве-
ната ангажираност... Веројатно не е чудно 
што еден младинец од една гимвазија за оваа 

НОНКОНФОРМИЗАМ, А П О Л И Т И Ч Н О С Т ИЛИ 
НЕДОВЕРБА 

организација на младите вели дека е конзер-
вирана, затворена во себе. За него, а верувам 
и за миогу негови врсници, оваа организација 
е организација на раководни форуми. Форуми 
кои определуваат во името на младите, се раз-
бира, што е идејна ерес, а што е „социјали-
стичка свесг". 

После сите овие размислувања и забелешки 
на младинците, навистина не може да се доне-
се генерален заклучок дека нашата млада ге-
нерација е незаинтересирана на својата иднина, 
но очигледно е дека се задоволува со повеќе 
или помалку општи забелешки, „дофрлување" 
на одговорните дека не им овозможуваат до-
волно да ги реализираат своите политички ас-
пирации. Секако, само политички наивните мо-
жат да веруваат дека тоа ќе ги „разнежи" од-
говорните функционери и тие покајнички ќе се 
повлечат и ќe им дадат повеќе цростор на мла-
дите во политичките и општествените форуми, 

ќе посакаат и тие да дишат свеж политички 
воздух од младинските прогресивни „дробови". 

Зборувајќи отворено, извесен број млади 
граѓани веќе тргнале по патот на некои пора-
нешни борци за социјализам и демократија, 
кои скршнале од смерниците што тие истите 
ги определија. Девијацијата на споменатите бор 
ци за социјализам, очигледно, има негативно 
влијание врз идејното воспитување на младите. 
Тие се разочаруваат, а сепак се немоќни да 
сторат било што против непридржувањето на 
принципите на социјализмот на споменатите 
луѓе. Тогаш, како што често се случува, и тие, 
младите, појдуваат по нечистите стапки и ста-
нуваат; бирократи, кариеристи, зборуваат во и-
мето на младите, а мислат на своето лично 
име, учат политички фрази и се бранат со нив 
како со моќно оружје. Стапуваат во Сојузот 
на комунистите, очекувајќи прилика „да го ка-
жат својот збор", да ја изневерат довербата на 
врсниците стекната во Младинската организа-
иција, зашто таму биле најгласни кога се збору-
вало најопшто и најнеопределено, кога се де-
кларирале за демократија и социјализам. Сега, 
спремни се да извитоперат се, дури и сопстве-
ните убедувања. Така, се подготвуваат да ста-
нат политичка опозиција на прогресивните сна-
ги во општеството, со кои се сретнуваат. 

Меѓу младите луѓе на нашето општество има 
и личности кои навистина не ги интересира 
што се случува околу нив, меѓу нив. Живеат 
во имагинарен свет, нестварен и никогаш мо-
жен, — свет што е неповрзан со стварноста, 
изолиран, лажен. Тие младинци имаат свои и-
доли — секако, личности од таканаречениот 
„ундергроунд" живот од западноевропските зем 
ји и САД. Тие протестираат против нееднакво-
ста, но самите настојуваат максимално да ce раз 
ликуваат од своите врсници, барем по својот 
изглед. 

За нив е позвачајно дали е Паул Мс Царт-
неј жив, од прашањето за ученичкото само-
управување тие читаат „Тхе Нев Музикал Ех-
прес", во „Младост" е „на пониско ниво од 
нивниот омилен" англиски магазин. 

Тие младиниц себе се наречуваат „нонкон-
формисти", но очигледно е дека едноставно им 
е полесно да расправаат за проблемите што 
не се тоа прашањето на животот на Палу јас 
не го сметам за проблем, да слушаат популар-
на музика и да размислуваат за сопственото 
облекување, за модата во Париз и Лондон,- нив-
ниот омилен спорт е тенисот, a со задоволство 
би оделе и на коњски трки или голф-партии, 
но, за жал тоа задоволство им е ускратено, па 
се задоволуваат со разговори околу тоа. Сека-
ко, знаат и по некој англиски збор што го упо-
требуваат и кога треба и кога не т р е б а . . . 

Тие се нашите нонконформисти, а често нив-
вите родители се оние кои „ги разбираат и 
им помагаат". А, зошто и не им не би помог-
нале, кога секогаш себеси си ветувале дека ќе 
им овозможат на своите деца да живеат онака 
како што тие како млади сакале да живеат. Забо 
раваат дека тие истите имале и идеали и дека 
токму тие не се согласувале со тажниот на-
чин на живот — се разбира, во нивното време. 

Но, годините поминаа, а, велат, времето ги 
однесло во заборав нивните идеали. За жал, тие 
идеали се документи на нашето минато, на на-
шата борба. 

Во една гимназија разговарав со група уче-
ници за тоа како гледаат младите на настаните 
во Чехословачка. Ми зборуваа дека сигурно 
таму нешто не е во ред, дека Партијата таму 
веројатно ја загубила довербата во народот. 
Меѓутоа, ни еден младинец не знаеше зошто 
Јан Палах стана одеднаш така познат и попу-
ларен меѓу младите во Европа и кај нас. Беше 
навистина м а ч н о да се слуша како некои мла-
динци го споредуваат со Џемс Дин — идолот 
на младите од минатата деценија во Америка. 
Добив впечатвк дека за моите врсници е сеедно 
што последниот загина во сообраќајна несреќа, 
а Палах се самозапали за нешто навистина се-
риозно. Важно е дека двајцата беа бунтовници. 
Едниот во филмовите, другиот недалеку од нас, 
со идеали за рамноправност, за слобода, за 
мир и независност. За социјализам, за доверба 
на народот во Партијата... 

Млади сме и не треба да се сфаќаат поста-
рите премногу сериозно, зар не? Но, изгледа 
дека ние сеуште читаме цртани романи со сом-
нителна вредност и се воодушевуваме на „ун-
дергроунд" — животот, а за политичката ид-
нина на сопствената генерација, останавме да 
размислуваат други, „одговорни", подготвени 
однапред и спремни да речат: на нас младите 
припаѓа иднината на ова општество." 

Зарем сме сосем аполитични? Или сме на-
вистина конформисти? Или, можеби сме разо-
чарани од неколку непоучни примери на некои 
поранешни борци за социјализам? 

Да не дозволиме политичката анемија да 
стане болест од епидемски размери. Зашто, така, 
ќе гo заразиме сето општество, и генерациите 
што доаѓаат после нас, 

За да не бидеме .изгубената" генерација на 
Хемингвеј. 



Генерали на два фронта 
Проблемот на научните работници и про-

фесори, кои истовремено се носители на јав-
ни функции, кој експлозивно беше поставен, 
веднаш по познатите „јунски настани", дури 
сега доживува кулминација. Се работи за 
протестот на некои студенти на Правниот фа-
култет дека, своите професори — активни 
политичари не можат да ги видат на својот 
факултет, или пак ги гледаат еднаш годишно 
— на испит! 

Од друга страна, хонорарната работа, т. е. 
седењето на две столици е осудено како прак-
са, точно од тие луѓе кои сега не ја испуштаат 
својата катедра, иако активно и професионал -
но се вклучени во државниот апарат. Разбир-
ливо е дека тие проповедаат демагогија, се 
додека како политичари апелираат на свест, 
а како педагози не сакаат да му го одстапат 
местото на некој друг. Уште повеќе, голем 
број универзитетски работници своето одење 
на положба во државниот апарат, го обусло-
вуваат и со задржување на своето место на 
факултетот. Разбирлива е желбата да се „цица 
од две мајки", меѓутоа таквата пракса, се коси 
со социјалистичкиот морал. Во име на што и 
како, овие исти луѓе бараат од младата гене-
рација трпеливост во решавањето на пробле-
мите што ги носи акутната безработица? Во 
име на што, тие се за забрана на хонорарна-
та работа, односно ограничување на можноста 
на луѓето да работат на повеќе места? 

Ваквите генерали на два фронта, ги има 
многу повеќе по априлските избори, кога во 
државниот апарат беа вклучени многу луѓе 
од универзитетската средина. Одбраната на 
„генералите" е дека нив општеството ги вика 
да се жртвуваат, но тие покрај сите жртви 
не можат да ја остават својата кариера на 
универзитетот, а политиката е шарена, и кој 
им гарантира работа по истекувањето на ман-
датот? 

Меѓутоа, оваа одбрана се руши како кула 
од карти, ако се знае дека никој досега не ос-
танал без работа, одкако му истекол мандатот 
и дека својата научна кариера овие луѓе мо-
жат да си ја развиваат непречено на факул-
тетот, но без затоа да примаат принадлежнос-
ти. Зошто ако не е така, секој би се жртвувал 
за општеството! И елементарната логика тврди 
дека човек не може да постигне многу, ако ра-
боти на две места одеднаш. 

Незванично дознаваме дека овој проблем 
ќе биде разгледуван пред Собранието на С Р М , 
а тој факт може само да не радува. 

Аљоша Руси 

генерали 
на два 

Фронта 



Н Е К О Л К У З Б О Р А О К О Л У Г У Б Е Њ Е Т О Н А Д О -
B E Р Б A 

И ако причините постојат одамна, непосреден 
повод за пишување на овој текст ми даде одго-
ворот на претседателот на Изврпниот одбор на 
Сoјузот на студентите на Македонија, другарот 
Борис Брсаковски објавен пред некое време во 
дневниот печат под наслов „Раководството ја гу-
би довербата меѓу студентите". 
Како општествено политичка организација која 
делува во согласност со програмот и статутот на 
СКЈ Сојузот на студентите треба да биде идејно 
политичка снага секогаш ангажирана, секогаш 
присутна, револуционерна и авангардна во на-
чинот на делување, безкомпромисна но и реал-
на во своите барања. Како организација на мла-
ди луѓе — студенти кои се релативно највисоко 
интелектуално изградени, Сојузот на студентите 
треба да биде постојано средиште на нивните 
желби и стремежи и одраз на нивните акции. 
Затоа сметам дека организирањето на игранки 
и гледање на телевизијата не е ниту едно од 
основните полиња на дејност на Сојузот на сту-
дентите и неговото раководство, Извршниот од-
бор. Навистина чудно изгледа тоа што неговиот 
претседател во нив и ги бара главните адути ко-
га ја докажува довербата на студентите во нив-
ното раководство. Исто така, објектите за поми-
нување на слободното време на студентите, ни 
случајно не треба да бидат единствени објекти 
каде што се одвива и чувствува делувањето и 
дејствувањето на студентите. Изгледа дека тука 
настанале некои „мали" недоразбирања кај дру-
гарот Брсаковски. 
Незнам каков е тој демант кој не дава одговор 
на обвинението: дали навистина раководството 
ја губи довербата меѓу студентите. 
Раководството и претседателот секако дека нај- добро ја познаваат ситуацијата пo факултетите 
и во целата студентска организација па оттаму, 
црпејќи докази, ако ги има, ќе можат најком-
петентно да одговорат: да или не. 
Сигурно раководството на Сојузот на студентите 
и неговиот претседател размислувале: 

— каква е ситуацијата по одделни факултети, 
— какво е самоуправувањето на студентите, уло-
гата на советите на година — теориски и прак-
тично, 
— зошто е се помал бројот на присутни студен-
ти кога се решава за важни проблеми, 
— каков е квалитетот на наставата и колку е 
адекватна на денешните современи услови, 
— каква е материјалната состојба на студентите, 
— каква е врската меѓу Универзитетот и стопан-
ството, општеството, 
— каква е политичката изграденост и политич-
киот живот на студентите, 
— со кои прашања и барања истапила Студент-
ската организација и кои од нив се задоволени. 
— колку е единствена и во што е единствена 
Ова се само неколку нафрлени прашања во чиј 
одговор би требало да се бараат доказите за 
постоењето на доверба на студентите во нивно-
то раководство. 
Инаку, секоја одбрана која се заснива на игран-
ките и гледањето на телевизијата ќе биде исто 
како и пукањето со ќорци, 
„Леб и циркуски игри" — била парола на ста-
рите Римјани. 
„Игранки и телевизија" — да не биде парола 
на нас, студентите. 
Затоа што дури тогаш ќе може да се зборува 
не за губење, туку за изгубување на довербата. 

А. Димитров 



ОБРАЗУВАМЕ!! 
ВОСПИТУВАМЕ!? 
ОД ШТО? 
Системот на образованието во нашата зем-

ја која се бори за остварување на социјалистич-
ките принципи, која верува во социјалистичкиот 
напредок, мора да биде прецизен, постојан, един-
ствен и нераскинливо врзан во сите негови об-
ласт . Општествените и идејно-политичките про-
цеси, проблемите и односите во областа на об-
разованието стануваат важна преокупација на 
нашата јавност, особено кога ќе се земат во 
предвид новите услови. 

Решавањето на проблемите бара итност, но 
и реално согледување на сите негативности. Ре-
шавање со учество на сите заинтересирани, a 
пред се со акцнја на членовите на Сојузот на 
комунистите во образованието, затоа што обра-
зованието пред се е составен и неопходен дел 
на материјалниот и општествениот развиток. 
Конкретно брз и сигурен општествен развиток 
не може да се замисли без висока образовна спо 
собност на работниот човек, како актер во свла-
дувањето на природните и ошптествените усло-
ви. 
НАСТАВНИЧКИ КАДАР 

Еден од најбитните проблеми претставува 
структурата на наставничкиот кадар. Навистина 
не е и не треба да биде никому сеедно каква 

личност, со какви квалитети и способности е 
еден наставник професор — кој ќе биде поста-
вен да ја репрезентира, да ја предава наставната 
програма, да ги објаснува сите нејасни пробле-
ми, да одговара на поставените прашања од 
страна на учениците. Потребни се, секако, способни луѓе, кои ќе бидат наставници и родители, 
кои ја имаат таа задача да бидат „трасери на 
патиштата по кои ќе одат нивните ученици". 

Затоа, во иднина ќе треба да се води сметка 
за структурата на наставничкиот кадар, за не-
говата идеолошка изграденост, сестрана подгот-
веност, да се види спремноста на секој наставник 
да биде носител на важната функција учител-вос-
питувач-родител. Но, тука мора да се каже нe-
што многу битно за предавањето, односно држе-
њето на наставата. Имено, познато е дека огро-
мен број наставници не зборуваат на чист маке-
донски, литературен јазик. Почнувајчи од нај-
разно различна дијалекти, предавање на српско-
хрватски јазик, мешан српскомакедонски, на за-
вршувајчи со прадавање на лекции на македон-
ско-бугарски јазик. Ова навистина во денешни 
услови, кога се бориме за чист македонски јазик 
е навстина недопустиво. 

Кога ова го кажувам мислам на идна што 
поголема поврзаност на нижото, средното и ви-
сокото школство, како и непосредна врска со 
стопанските и другите дејности. Тие мораат да 
бидат во постојана врска, консултации, разговори 
и советувања, затоа што досегашната практика 
(нивна одвоеност зачауреност и незаинтересира-
ност) навистина покажа слаби резултати. Ако 
само се погледнат резултатите од успехот на 
ученицате од првите години во училаштата од 
I I степен, точно тие што пред една година ги 
напуштиле осумгодишните училишта, квалитетот 
на знаењата а негативните оценки навастина за-
грижува. Професорите од училиштата од I I сте-
пен се зачудени и загражени за неучењето, не-
знаењето а пасивноста на учениците од 1 годи-
на, меѓутоа истото се случува a со нивните уче-
ници-матуранти a и на I година на факултетите 
ситуацијата е слична. Од тука произлегува дека 
една континирана врска меѓу сите степени на 
образование е неопходна. 

Л И Ч Н И ДОХОДИ 

Проблемот околу личните доходи во облас-
га на образованието е многу важен проблем кој 
бил, е, а сигурно ќе биде и понатаму на диску-
сија, во колку не се изнајдат правилни форми 
за наградувањето на наставниците. 

Ова е проблем кој бара итност и прецизност 
во решавањето, затоа што пред се не може да се 
бара работа, максимално залагање, a со тоа и 
успех од поедини наставници, ако тиe сметаат 
дека за својот труд не се доволно платени. Ме-
ѓутоа, последиците ги сносат учениците кои сле-
дат неквалитетни предавања, незаинтересираност 
на наставникот за успехот и знаењата, а резултат 
од сето тоа е: неуспех и незнаење на учениците. 

„Во пресметките на Собранието на град 
Скопје стои дека средствата за образование во 
1969 г. вo однос на 1968 г. се зголемени во маса 
за 14%. Заедницата за образование во предлог-
финансискиот план застапува гледиште дека зго-
лемувањето на средствата на образованието во 
1969 г. во однос на 1968 г. изнесуваа 11,6%, при 
што ваквото наголемување зо личните доходи 
се одразува со три нови динари месечно". 

Што се однесува до идната година се пред-
видуваат зголемувања за 14,3% (во просек) на 
личните доходи на просветните работници. 

Meѓутoa, не смее да се допушти неактивнос-
та на професорите во вон училишните активнос-
ти чија работа не се наградува посебно. 

HE САМО ОБРАЗОВАНИЕ ТУКУ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

Co завршувањето на соодветно училиште 
учениците се здобиваат со одреден степен на-
образование. Но, дали само образованието е 

единствената функција на училиштето? Секако 
не. Воспитувањето треба да биде исто така ва-
жна функција. Воспитувањето, освен во настав-
ната програма (која од своја страна ќе мора да 
претрпи одредени измени во некои предмети ка 
ко што се мајчин јазик и литература и историја) 
Ќе мора најповеќе да дојде до израз во работата 
на воншколските активности на учениците а во 
работата на општествено-поолитичките органи-
зации во училиштето. 

САМОУПРАВУВАЊЕТО ВО УЧИЛИШТАТА 
И Л И У Ч Е Н И Ц И КАДЕ СТЕ 

Иако времето на влегувањето на самоуправ-
ните движења во училиштата е кусо, тешко е да 
се каже дека нешто забележливо е постигнато, 
се разбира, погледнато од аспект на партиципа-
цијата на учениците во однос на низа значајни 
прашања во образовно-воспитните процеси. Се-
уште учениците не се вклучени активно во реша-
вањето на проблемите кои непосредно ги танги-
раат како: успехот во училиштето, резултатите, 
достигањата, условите за работа и сл. 

Меѓутоа, факт е дека и самите наставници 
кои претежно се наоѓаат во самоуправните орга-
ни, многу малку се погрижиле за проблемите на 
своите ученици) наставно-воспитната работа, ус-
пехот и др.), кои на се само ученички проблеми, 
туку проблеми и на наставниците, проблеми на 
заедницата. Впрочем, податоците тоа го кажу-
ваат: 

„Во текот на учебната 1967/68 година во 35 
училишта од I a II степен биле доставени на 
дневните редови на седниците на самоуправни-
те органи 630 прашања. 

Матерајалните потреби, организацијата на 
работата и распределбата на личните доходи во 
досегашниот период во училиштата биле разгле-
дувани во 90 % од времето ва седницате на ор-
ганите на самоуправувањето. Проблемот на нас-
тавата, на успехот, на воспитувањето на учени-
ците и на појавите што го придружуваат овој 
процес е издвоено само 10% од времето или од 
вкупно 630 прашања за овие проблеми биле ре-
шени само 63. 

Определувањето на местото и улогата на 
учениците во самоуправувањето на образовните 
установи а изградбата на самоуправните односи 
во училиштата е императив и задача од огромна 
важност, затоа што тие повеќе-не се само об-
јекти на работа, туку пред се активни субјекти 
со свои обврски, должности и права и тоа СА-
М О У П Р А В Н И ПРАВА. 

Љупчо Арсовски 



ДО КОГА ЗБОРОВИ НАМЕСТО ДЕЛА 

Првите почетоци на училишното самоуправува-
ње потекнуваат, кај нас, уште од 1952 година. 
Но, права вредност и општествено признание, 
барем на хартија, добива со донесувањето на 
Уставот на СФРЈ од 1963 година. 
За самоуправувањето во Македонија, во учи-
лиштита, а особено во училиштата од втор сте-
пен е дискутирано, пишувано и од повеќе аспек-
ти анализирано. Меѓутоа, до денеска, а веројат-
но и во неколкуте наредни годнни, нема да се 
најде прифативо решение, со кое би се задо-
волиле сите заинтересирани фактори во школ-
ството како целина. 
Можеби изгледа пресмело да се даваат вакви 
прогнози, но со оглед на досегашното искуство 
и резултати кои се поститнати на ова поле, не 
ќe биде преостро решение ако се каже дека, на-
вистина во нашето школство не може да дојде до 
измена на сегашната положба во позитивна на-
сока, ако и натаму се оди на тоа со бесполезни 
бесцелни дискусии се обидува истата да се из-
мени. 
Во Скопје деновиве се одржа уште една од так-
вите бесконечни и помалку досадни седници, 
на која се расправаше за самоуправувањето во 
училиштата од втор степен и се што е поврза-
но со истото. И повторно, по којзнае кој пат слу-
шнавме неколку монолози на познати опште-
ствени работници, проткаени со изјави за рево-
луцијата во самоуправувањето во училиштата од 
втор степен што е извршена во последниве го-
дини, а за која, патем речено, прв пат слушнав-
ме и разбравме дека постои. 
Можеби и постои (?!). Но, некако слабо се чув-
ствуваат резултатите од неа. Или пак, постои на 
хартија или во трансцедентната имагинација на 
луѓето кои претставуваат некакви фактори во 
школството. 

Всушност положбата во школството, што се од-
несува до самоуправувањето во кое би биле 
вклучени, како рамноправни партнери сите фак-
тори директно заинтересирани за школството, a 
со тоа и за самоуправувањето и неговите ре-
зултати, постигнување, успеси, не е ни од дале-
ку таква како што се мисли, па дури и верува 
од луѓето кои имаат мала или никаква претста-
ва за вистинската положба, за проблемите и не-
гативностите како финални продукти на неце-
лосната самоуправа во училишните установи. 
Се слушаат гласови дека за самоуправување тре-
ба да се изборат младите. Дека самоуправува-
њето не треба да биде подарено, туку дека тоа 
треба да се избори. В ред, да се избори. Но се 
прашуваме. Како? Како младите средношколци 
ќе можат да се изборат за нешто на кое имаат 
право, за нешто кое им е дадено со закон? Се 
прашуваме зошто да се борат за она што го има 
веќе во законскиот текст, а што, по којзнае 
какви причини, не е спроведево во дело. 
А и кога би се бореле!? Кој е начинот за избо-
рување на своите права во социјалистичко оп-
штество. Дали, можеби, треба да им се презен-
тира положбата во училиштата на надлежните 
органи, молејќи да се направи нешто со што би 
се подобрила истата? Па тие ја зваат исто така 
како и младите, ако не и подобро. 
Впрочем, кој уште ќе ги слуша молбите на мла-
дите кога веќе се знае дека тие се безгласна 
буква во нашево општество. Илјада пати сме се 
увериле во тоа и зарем уште еднаш треба тоа 
да го почувствуваме? Па и да ги сослушаат, 
што ќe биде со тоа? Ништо! Повторно ќe ги 
слушнеме оние банални, дваесет години стари 
ветувања. Дека нешто не чини во школството, 
дека треба да се измеви и дека тоа ќе биде 
сторено во „догледно" време. Сигурно, во „до-

гледно" време се ќе биде решено и сите ќе би 
дат задоволни и среќни, (ха, ха). 
В ред со тоа. Но што ќе биде до тогаш? Дали 
ќе треба да остане оваа положба, која во никој 
случај не им користи на оние заради кои и по-
стојат училиштата, на учениците кои никогаш 
не биле сфатени како рамноправни партнери и 
фактори од кои и зависи во добар дел, само-
управувањето, одвивањето на наставата, решава-
њето на проблемите и сл. 
Им забележуваат дека се несериозни и дека не 
ги разбираат проблемите, дека не ги знаат свои-
те права дека не се редовни или дека воопшто 
не учествуваат на манифестациите од различен 
вид, врзани тесно со школството и проблемите 
околу него. 
Но, кој е крив за тоа? Зошто не е најден начин 
да се вклучат во политичките и други настани, 
зошто на еден попривлечен и поразбирлив на-
чин не им се .објаснат нивните права? Опште-
ството ја има таа задача, а во потесен смисол 
надлежните органи. Затоа се смешни и демагош-
ки изјавите во весниците на извесни професори 
дека самоуправувањето зема се поголем замав и 
дека тоа покажува големи резултати во учи-
лиштата каде тоа се разбрало онака како што 
требе. А каде се тие училишта? 

Ванчо Муратовски 



Пишува: Благородна Мингова 
СМЕЛ ЧЕКОР 

Сосема слободно може да се рече дека пос-
ледниве месеци образованието го има окупира-
но нашето внимание. За него се дискутира на 
сите полиња, тоа е тема на нашето секојдневие. 
Тоа не е нималку чудно, ако се знае дека во 
овие месеци се привршуваат дискусиите околу 
основните нормативни акти кои ги регулираат 
односите во образовно-воспитниот систем врз 
самоуправните односи. Вклучувајќи се во диску-
сиите, Сојузот на младината на Скопје одржа 
своја конференција на која се зборуваше един-
ствено за прболемите на образованието. Судејќи 
според она што беше кажано, младите луѓе од 
градот се длабоко заинтересирани за решавање-
то на проблемите од образованието. — Тие се 
категорични за низа промени во Нацрт-Законот. 
Нивните предлози содржат објективност, жел-
ба, новиот закон да овозможи и стане база за 
реализирање на реформата во образованието. 
Младите бараат од законот да ги регулира од-
носите во образованието на нов попрогресивен 
начин. Тие се за училиште кое овозможува раз-
вој на личноста на ученикот, за училиште со-
образено со поделбата на трудот и модерната 
организација на производните процеси, за из-
градување на поцврсти самоуправни односи во 
образовните институции. Ваквото интересирање 
на младите зборува за нивната зрелост активно 
да учествуваат во реализирањето и донесување-
то на вакви нормативни акти. Прелозите и при-
медбите дадени од страна на младинците и за 
Нацрт-Законот, секако ќе го свртат вниманието, 
како по својата прогресивност, така и пo сво-
јата објективност. 

Но, постојат прашања на кои треба да им се 
даде место или пак повеќе простор во примед-
бите и предлозите на Сојузот на младината на 
Скопје пo Нацрт-законот за средно образование, 
заради нивната активност меѓу млади во Скопје. 

Интересни се полемиките околу оценката 
доволен која постои во нашите дневници. Се 
прашуваме: за какво знаење се добива оценка-

та, доволен"? Дали оваа оценка постои само со 
единствена цел, да се намали бројот на повто-
рувачите? Дали знаењето оценето со „доволен" 
е навистина доволно за да се добие преодна 
оценка? Дали постоењето оценката „доволен" не 
зборува за нашата неспособност да се стави 
крај. На провлекувањето во текот на школува-
њето со мннимални знаења?Кога го велиме тоа 
секако дека пред очи ни е фактот дека добар 
дел од оценките во нашите дневници се „довол-
ни". Барањето на младите од Скопје за избег-
нување на оваа оцена е барање за пошироки 
познавања, поголема спремност и способност од 
училишната клупа учениците да се вклучат во 
процесот на производство. 

Завршниот испит со своето место во Нацрт-
законот го свртува вниманието на младите од 
Скопје. Околу ова прашање постојат повеќе 
мислења. Судирот на мислењата не дозволуваат 
изградување на еден заеднички став на Соју-
зот на младината за ова прашање што секако 
носи свои негативности. Судирот настанува уште 
со самото прашање околу постоњето на заврш-
ниот испит. Од една страна завршниот испит се 
јавува како надмината форма, бидејќи во текот 
на четири години школување работата на уче-
никот е следена од страна на професорот. Дали 
еден труд изработен од ученикот, поточно, до-
машната матурска работа, може да даде ком-
плетна слика за ученикот и неговите познава-
ња? Матурската работа во вајчесто не претаву-
ва вистински одраз на учениковата личност, на 
неговите афинитети, желби и познавања, таа ду-
ри дава широка можност за разни изврдувања 
на законот, изнаоѓање на најлесни можни начи-
ни како да се напише и одбрани. Ваков завршен 
испит не дава ништо заради што би го нарекле 
— испит на зрелост. Зрелоста на ученикот нити 
можеме да ја добиеме со ваков завршен испит. 

Секако дека ваков завршеи испит е надми-
ната форма, но постои и мислење дека завршен 
испит треба да постои и тоа во „позаострена 
форма". Се слушаат предлози за полагање на 
сите предмети или пак на најважните во завис-
ност од тоа за кое средно училиште со работи. 
Прашањето: дали вака оформен завршен испит 
одговара на сегашната ситуација, повторно се 
јавува. Секако дека меѓу младите владее распо-
ложение за поквалитетен систем на образова-
ние, добивање на целосни знаења и оформува-
ње на личноста во текот на четирите школски 
години, а не со било какво регулирање на за-
вршни испити. 

На крајот да резимираме дека во Нацрт-
законот нема место за формулација на заврш-
ниот испит, туку се дава потполна слобода на 
републичкиот секретар за образование. Дека во 
законот треба да стои каков испит ни треба, 
ако ни треба, секако мора да се сложиме. 

Во примедбите и предлозите на Сојузот на 
младината на Скопје по Нацрт-законот за сред-
ното образование како што рековме стојат ра-
боти кои носат во себе новини во организира-
ањето на образовниот систем. Овој чекор на Co-
јузот на младината на Скопје да расправа за 
проблемите на образованието, зборува мошне 
пофално за Сојузот на младината и неговото 
вклучување во сите токови на животот. Пофал-
баат за ваквата активност на Сојузот на млади-
ната на Скопје е секако наместо. Но, ова не 
треба да значи крај во ангажирањето на ова 
поле. Се надеваме, а и веруваме дека Сојузот 
на младината ќе се избори и успее, заклучоци-
те донесени на сите досегашни расправи на мла-
дите од Скопје околу прашањата за образовани-
ето да се реализираат и оживотворуваат. 



ПРИМЕДБИ И ПРЕДЛОЗИ 
Bo главата каде што се зборува за органи 

зација на училиштата за средно образование 
во член 22 само е напомнато организирањето 
на служби за следење и решавање на проб-
лемите на образовно-воспитен процес. Се за-
ложува за попрецизно определена функција 
на овие психолошко-педагошки служби , а ис-
то така нивните истражувања да бидат насо-
чени на унапредувањето на наставно- воспит-
ниот процес. 

Во глава I I I каде што се зборува за воспит-
но-образовната работа на училиштата за 
средно образование или поконкретно, во чле-
нот 34 каде што се зборува за дополнителна 
настава, се потенцира тоа, училиштата да би-
дат должни да организираат дополнителна 
настава за давање помош на учениците што 
покажуваат послаби резултати по одделни на-
стави и дисциплини. Истото треба да се стори 
и со вториот пасус од овој член каде се збо-
рува за додатната настава т. е. да биде за-
должителна. 
Член 47 кој зборува физичката култура да се 
издвои самостално и да се зголеми обврската 
на училиштето за развивањето на физич-
ката култура на учениците и други вндови на 
оваа култура. 
Член 52 и 53 кои го регулираат начинот на 
оценувањето се заложуваат да се избегне 
оценката доволен со што би се избегнале 
досегашните негативности кои оваа оценка ги 
имплицира врз наставата и целокупниот обра-
зовен процес. 
Во членот 57 во вториот став каде што се збо-
рува за оние ученици на кои не им е утврде-
на полугодишна оценка се залагаме да гласи 
вака: по три и повеќе предмети го повторуваат 
класот. 
Во член 59 се зборува за проверување на зна-
ења на одделен предмет се залагаме да тре-
тиот став од овој член гласи: Наставничкиот 
колегиум на училиштето го изема (задолжи-
телно) предметниот наставник што ја пред-
ложил оценката против која се приговара и 
за член испитувач именува друг наставник од 
истото или друго училиште за средно обра-
зование, кој изведува настава по предметот по 
кој се врши проверување. 
Во член 71 каде што се зборува за полагање 
на вонреден испит за нареден клас сметаме де-
ка рокот 30 ноември не одговара на постојана-
та состојба бидејќи ученикот од 1 декември 
неможе да се вклопи во наставата, и затоа 
мислиме дека 30 септември е рок кој може 
да овозможи ученикот и во наредната година 
успешно да предложи со школување. 
Во член 73 каде што се зборува за полагањето 
на дополнителното полагање на вонредните и 
дополнителни испити вториот став треба да 
гласи: кандидатот што го започнал полага-
њето на вонредниот испит за еден клас во 
едно училиште, полагањето на започнатиот 
вонреден испит неможе да го продолжи во 
друго училиште. 
Во член 96 каде што се зборува за правата и 
должностите на учениците се залагаме да во 
последната алинеа не стои учествуваат во рас-
пределбата итн. туку учениците учествуваат 
во одлучувањето. 
Член 101, 102 и 103 се залагаме да стојат во 
глава 9 одма после членовите кои зборуваат 
за работната заедница. 

Член 153 кој зборува за тоа како го сочинува 
советот на училиштето се залагаме да гласи: 
Советот на училиштето го сочинуваат: 
1. 3/6 членови од редот на работната заедница. 
2. 2/6 членови од редот на учениците. 
3. 1/6 членови, претставници на општествената 
заедница што ги делегираат односно имену-
ваат: Собранието на општината на чие по-
драчје е седиштето на училиштето; оснива-
чот, заинтересираните работни и други орга-
низации, како и родителите на учениците. 
Co статутот на училиштето се определува 
вкупниот број на советот, бројот на членовите 
од редот на работната заедница, бројот на ре-
дот од бројот на учениците, бројот на члено-
вите претставници што ги именува собранието 
на општината и оснивачот, како и кај работ-
ни други организации и во кој број делеги-
раат свои претставници во Советот на учи-
лиштето. 
Директорот на училиштето не може да биде 
избран за член на советот на училиштето. 
Членовите на советот на училиштето од редот 
на работната, заедница и на учениците ги 
бираат работната заедница и учениците во 
сообразност со член 153 a пo начин и постап-
ка определена со општите прописи за избира-
ње работнички совети и други органи на упра-
вувањето во работните организации и со ста-
тутот на училиштето. 
Начинот и постапката на кој се избираат ч л е -
новите на советот од редот на родителите се 
регулира со статутот на училиштето, а за дру-
гите преставници на општествената заедница 
со статутите на организациите и органите што 
ги делегираат. 
Во член 155 во кој се зборува за избирање 
на претседател на советот се залагаме да гла-
си: Советот на училиштето по спроведените из-
бори за членови на советот избира прстседател 
на советот од членовите од редот на работната 
заедница. 
Членовите 157 н 158 да се спојат и новиот 
член би гласел: Советот на училиштата за 
работите од својот делокруг одлучува на сед-
ница. 
Советот на училиштето може полноважно ре-
шава и одлучува ако на седницата се присут-
ни повеке од половината од членовите од ре-
дот на работната заедница, повеќе од поло-
вината од членовите од редот на учениците 
и повеќе од половината од членовите, прет-
ставници на општествената заедница. 
Членот 175 во кој се зборува за разрешување 
и директорот од должност во овој член да се 
вметне и став да советот на училиштето и по 
барање на заедницата на училиштето го раз-
реши директорот од должност. 
Член 181, се залагаме да во овој член покон-
кретно се определат функциите на наставнич-
киот колегиум на паралелката а исто така 
и да се прошират во таа смисла што одредени 
работи би ги вршела и заедницата на учени-
ците на паралелката. 
Член 184, во кој се зборува за претресување на 
прашања за чие решавање со значајни пред-
лозите и мислењата на учениците се залагаме 
да овие прашања претходно задолжително се 
стават на разгледување на заедницата на уче-
ниците а на наставничкиот колегиум бидат 
присатни и наставници и на заедницата и уче-
ниците. 



ТАПКАМЕ ВО МЕСТО ИЛИ ЧЕКОР НАПРЕД 
Да се пишува за приликите на еден факултет, 
па макар тој и да постоел од вчера е една дол-
га неизречива реченица. Затоа да почнеме од 
денес, па ако треба ќе се вратиме и назад. 
Кога ќe запрашате било кој студент од било 
кој факултет, кој факултет е најактуелен во 
последниве месеци? — Одговорот од сите пра-
шања ќе биде ист: п а к . . . (зошто и другите се 
актуелни на свој начин), Технолошко-металурш-
киот факултет. Зошто е тоа така. На ова праша- ње неможат да одговорат тие што пишуваат по 
весниците, затоа што ниеден од нив не дошол 
да види шго се работи, што се случува до каде 
се стигнати изборите за декан на факултетот. 
Еве, накусо визија за настаните на еден „фоку 
сов" набљудувач во Фокусот на движењата на Технолошко-металуршки факултет. 

Јавноста знае за трите неуспешни „обиди" за 
избор" на декан, но за четвртиот малку се збо-
рува, како тој беше вистинскиот. Зошто вис-
тински избор? 
Секој од трите избори за избор на декан на 
Технолошко-металуршки факултет пропаѓаше.. 
Зошто е тоа така не е тешко да се заклучи. Ме-
ѓу секој од термините имаше по неколку дена 
слободни за размислување за тоа дали пред-
лозите беа исправни или не. И . . . секој кој ќe 
„размислеше", на следниот состанок доаѓаше, 
дискутираше и предлагаше секогаш нови кан-
дидати, мислејќи дека сега е во право. И се 
така додека не се исцрпеа титулите, редовен 
професор, вонреден професор, доцент... Сето 
ова се случуваше околу два месеца до 17 часот 
на еден ден во неделата (не е важно кој), кога 
во аулите на факултетот беше истакнато: утре 
во 9 часот ќе се одржи собир на студентите. Не-
мојте да мислите дека собирот беше случајно 
свикан точно на тој ден. He. Тоа беше краен 
термин, зошто точно за истиот ден попладне бе-
ше четвртиот по ред состанок за избор на де-
кан. Студентите во преполниот амфи-театар се 
собраа во најголем број што можеше (не се 
криви тие што немаат поголем амфи-театар, па 
да дојдат сите 1.500) и го избраа својот канди-
дат (тој единствен беше присатен на собирот). 
Ho „тоа не е важио" за Технолошко-металурш-
киот факултет — зошто студентските собири 
знаат да поминат без ниеден присатен настав-

ник. Важно е што сите беа едногласни, не зара-
ди тоа што тој беше единствениот присатен, но 
заради тоа што тој тоа го заслужуваше со 
досегашните свои отворени дискусии со студен-
тите, со својот неутрален став меѓу двете 
„струи" на факултегот (за нив можеме и друг 
пат да пишуваме — тоа е посебен проблем на 
овој факултет) и со своите напредни сваќања за 
полагање на испитите без досегашните зачауре-
ни термини. Како што гледате, сето ова им го-
деше на студентите и тие своите 14 можни гла-
сови ги дадоа на попладневниот избор на својот 
кандидат и тој беше избран за нов декан на 
факултетот. — (заедно со гласовите и неговите 
колеги, на кој им требаше „три рунди" за од-
лука). Во двете претходниот паднаа двајцата 
други кандидати — значи и наставниците и пер-
соналот гo „искристализираа" својот став. 
Комедијата заврши и на крај сите беа задовол-
ни: студентите зошто однесоа една драга побе-
да — (беше избран нивниот кандидат) и од дру-
га страна иаставниците и асистентите, (нема по-
веќе да губат време на состаноци кога ги чека 
поважна работа во стопанството), и персоналот 
(избран е човек кој не е во ниедна „струја" — 
па нема да има „краток спој" во нивната ра-
бота.) 
Навистина сите се задоволни?! Нема испитна 
сесија, па студентите мора да се задоволни. Што 
им фали? Само средината и крајот. He е тоа 
важно, важно е да се почне. А за учењето? Мо-
жат ако сакаат и да не учат. Тие си знаат.. . 
Професорите и асистентите, по старо пак ќе се 
изживуваат на свој начин со колоквиумите и 
вежбите и... „се ќе биде в ред". 
Персоналот, тоа е засебно заглавие. По сета 
оваа голема работа што се случи, може на 
„раат" да пие кафе барем првите неколку ме-
сеци. Зошто? Може ли сега новоизбраниот де-
кан да им го забрани тоа задоволство (и не са-
мо тоа). Невозможио е, зошто тешко нему ка-
ко ќе ги издржи останатите месеци — до но-
виот избор. 

Миро Петков 



Пред секој крај и нов почеток, следува рези-
ме. Обичио, се нуди старото, се бараат оправ-
дувања за неисполнетото или се полагаат наде-
жи во новото, па се така до другиот крај. По-
тоа се одново, се оди, се куца понатаму. 

Разговаравме со група млади за годинава 
што изминува со недовршени минатогодишни 
планови и за годинава што доаѓа со желбите 
во неа, разговаравме за новите планови. 

Димитров Владимир студент на технологија 
клима со глава и издишува. 

— На 69 не и забележувам ништо, а себеси 
си замерам што не фатив услов, па сега губам 
време обидувајки се да воспоставам некаков 
контакт со факултетот. 

— Какви се твоите планови во годинава пгто 
иде? 

— Пред се, да запишам година, а летото да 
одам месец дена во Англија, 

— Ти пожелуваме успех во плановите и не-
заборавај да се јавиш од Лондон. 

Паскалов Љубиша, студент на медицина: — 
Па, да ви кажам што очекувам неможам, зашто 
се уште не сум правел планови. Главно сега за 
сега барам само девојка за дочекот. —- И се 
смешка. 

— Ти пожелуваме и другата нова година да 
ја чекаш со иста девојка. 

— He, благодарам подобро држете ми сре-
ќа, пo празникот ќе полагам за шофер. 

— Среќно со љубовта во колата или во љу-
бовта со колата. 

Денкова Веска, студент на право ја сретнав-
ме пред излогот за фустани. 

— Како ја поминавте годинава и што сака-
те да постигнете во идната? 

— Жалам за голема изгубена љубов, инаку 
Новата година сакам да ја пречекам во оној 
долг фустан, а за понатаму, нека си оди се 
како минатата, — смешкајќи ce — само без гу-
бење љубов се разбира. 

— Амин. 

Чончевски Јосиф, матурант, кој тукушто се 
врати од часови. 

— Покрај сите девојки на светот сакам во 
Новата годииа да положам матура и да се за-
пишам во Белград. Co парите што ќе ги доби-
јам од лозот што сега го купив да купам „Спа-
чек". 

ФОКУС: — Нека биде така како што сакаш, 
само не заборавај дека некогаш и ти си одел 
пешки. 

Слабев Милчо, приправник во фабриката 
„ОХИС": — Сакам во годинава што иде да до-
бијам решение за постојана работа, да фатам 
добра соба и и . . . 

ФОКУС: — Ти пожелуваме собата да не ти 
остане долго време празна, а ти осамен. 

— Довидување и верувајте кога „ФОКУС" и 
Дедо Мраз ќе се ротираат, сите ваши желби ќе 
бидат остварени. Дотогаш и ние (ФОКУС) во ид-
ната година сакаме да не бидеме веќе забрану-
вани, а да бидеме подобро дотирани. 

Вениамин Хаџи Наумов 

ФОКУСОВ 
СЕКРЕТАР 
ЗА МОЛБИ 
И ЖАЛБИ 
НА ДЕДО МРАЗ 



Оваа наша планета земја сеуште е цела. Се врти 
околу себе како рингишпил и околу сонцето како 
прле околу магаре. А луѓето на неа подживну-
ваат, секој ден, во еден „богат" дијапазон од чо-
векојадци до космонаути. Измислиле многу на-
чини да се „разбираат" меѓу себе т, е. да комуни-
цираат. Најнапред се создадени држави, па со-
јузи, па федерации, па унии, па пактови. И се 
така групирани, мислејќи дека од соединува 
њето може да се осигури барем трунка безбед-
ност (да не речам да се стекнат пријатели). Но 
луѓето во основа не се „скроени" еднакво. Како 
прво, не се со еднакви бои „обоени", второ, не 
зборуваат исти јазици (јазиците им се со различ-
на големина и не тежат сите еднакво), како тре-
то, немаат заеднички бог. И оттука започнува 
дармарот од кој е изградена исконската — НЕ-
ТРПЕЛИВОСТ. Луѓето не се трпат затоа што ед-
ни се бели, други пак жолти, трети црни, па 
црвени (по боја) — за среќа што не ги има колку 
боите од целиот спектар. Религијата на едни им 
е христова, други веруваат во папата, трети во 
пророкот Мохамед, четврти во Буда, пети во чу-
да, шести се пагани седми атеисти, а до бројот 
осум, невидената совест на човештвото како бок-
серски судија на планетава (т. е. на рингот) му 
одбројува нокаут на сиромашкиот човек — кут-
рото дете на природата. 

Планетава земја исто така си е голем циркус, 
истовремено и лудиица и кланица и коцкарница 
и јавна куќа и уште што не (нема што, разно-
видна си е). Луѓето како егземплари (со разни 
штици во главата) ги има од разни видови: шо-
винисти, расисти, садисти, фашисти, анхархисти, 
мазохисти и разни други глисти т . е . исти. Ги 
има гладни, голи, диви, цивилизирани, богати, 
побеснети, ослободени и неослободени и разни 
други форми на манифестирање на човековата 
— „Ноmо Homini Lupus"!; Се тешат (сиромаш-
ките) со мирот, со слободата (сите се за тоа), но 
пустото (наследно во нив) зло, лошотија, завист, 
намќорлук, не им дава да бидат луѓе по Дарвин. 
Си измислуваат караници, тепаници (кои се по-
јаки од нив) и така живеат во вечен страв и во 
недоверба. Сами се виновни за „дамокловниот 
меч" што им стои над глава, за пророчката апо-
калиптична иднина. Стравот ги тера да мислат 
на оружјето за кое веруваат дека ќе ги осигури 
или сочува, а всушност ќе ги претвори некој ден 
во огромен пожар во кој ќе изгорат сите како 
глувци. 

Така денес како и вчера, а сигурно и утре, чо-
вештвото живее во својата релативност, полна со 
глупости, апсурди, хипокризија т. е. живее во 
една голема лага која му е, за жал, почва врз 
која вирее. Во тоа ќе се увериме, ако погледаме 
на тоа како се „скроени" човечките држави, по-
литичките односи и општествените струења на 
луѓето од четирите страни на светов. Најзрели 
примери се секако современите настани во поли-
тиката (таа курва) која „блудничи" и „ќе блуд-
ничи" раѓајќи копилиња", во минатата шеесет 
и девета година и во иднина. 

За почеток да појдеме од ироничната состојба на 
луѓето во поедини држави, континенти, со раз-
лични држави, континенти, со различни политич-
ки убедувања, на некој си север или југ, исток 
или запад. 
Да тргнеме од западната хемисвера: 
Најнапред КАНАДА, со својата јазична, а отта-
му и политичка нетрпеливост, каде англосаксон-

ните се кормстат со хегемонија, а французите се 
присобрале во нивниот Квебек. Веднаш до неа е 
нејзиниот огромен сосед — федерацијата на пе-
есетина држави — САД. Американците иако жи-
веат на млад континент, злата ги пренесуваа од 
старите т. е, од Европа. Полни се со зло како 
циган со вошки. Создадени од Англичани, Гер-
манци, Италијани, Полјаци, Скандинавци и многу други, сега натурализирани, со поколенија — 
Американски. Некогашните робови, а сега црнци, 
се повеќе будни и револтирани, секојдневно им 
го зацрнуваат и загорчуваат американскиот на-
чин на живеење. Главен збор кај нив имаат ганг-
стерите (читај — „Коза ностра“ и ЦИА) . Уште од 
граѓанската војна се разјадени со поделбата на 
север и југ, (јужњаци и јенки). Тие имаат еден 
Тексас каде е сеедно дали се убива претседателот 
на САД или некое говедо. Таму е и светата шума 
(Hollywood). Тие си измислија (од страв, играчка 
за големи) една војна во Виетнам. My ја зедоа 
невиноста на месецот, му даваат трансфузија на 
човештвото со зелената банкнота и го залажу-
ваат со — American Life. Нивниот земјак Гри-
фит уште на почетокот на векот со два филма 
(„Раѓањето на Нацијата“ и „Нетрпеливост“) ги 
определи суштинските карактеристики на Аме-
рика. 

Во поткровието на САД, како биберче се наоѓа 
малата карипска шеќерна школка — КУБА (горч-
лива пилула за соседот — џин кој сака да ја из-
лиже). H a југ е зелениот континент — по приро-
да, зелен — по политичката „зрелост“, зелен вој-
нички, по режимите, пион — пo својата покор-
ност слуга — пo својата зависност од дебелата 
сенка — САД. 
Да се префрлиме на црниот континент — АФРИ-
КА, најнеслободен, најразединет, сеуште жртва 
на колонијалистите (шакали). Покрај сите неволи 
му натрапија уште две најнови (ветената земја 
на евреите кои патем излегоа поголеми фашисти 
и од фашистите, и ветената земја на американ-
ските негри кои бегаат од бетонската џунгла во 
ЛИБЕРИЈА). Следната станица е цивилизираната 
госпоѓа — ЕВРОПА. Што по цивилизирана, тоа 
по расипана. Сите чуда излегуваат од неа (мо-
зокот на светот). Од Осло до Атина од Мадрид 
до Москва, поделена на десна и лева т. .е за-
падна и источна т. е. буржујска и црвена, Евро-
па е пајакова мрежа, самата за себе. Во неа се-
уште виерее фашизмот на Франко, како после-
ден сувенир од втората светска војна. Тука е 
Франција со својата легенда — Де Гол, со својот 
побогат север и по сиромашен југ, а и со Брета-
ња каде што живеат национал-сепаратистите, 
Бретонците. Од трилингот Бенелукс намјногу се 
истакнува Белгија со својата јазична нетрпели-
вост каде Фламенците и Валонците се караат чиј 
јазик е подолг. Големото германско чудо повтор-
но се повампирува иако поделено на источно и 
западно. Ова, западново, регенерира (како гуш-
терот својата опашка). За маја си ги негуваат нео-
нацистите, имаат свои супернационалисти во Ба-
варците, играат главна „фора" во НАТО и ЗЕТ 
и воопшто „владеат" на свој начин (Хитлер од 
среќа се превртува в гроб). Италија како по оби-
чај има свој север и југ. Југот, инкубатор за ганг-
стери кои се лиферуваат како извоз за САД, се-
верот „се дружи" со другите „севери" од „малата 
— Европа". Тука е БАЛКАНОТ „најпрост", „нај-
глуп" и „најбеден" (како што го сметаат — во 
Европа). Наспроти на југот е богатиот север т. е. 
Скандинавија со својата супериорност, со векови 
невидената војна, вистинска глава на Европа )а 
главата мора да мисли и затоа доделува Нобело-
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ви награди). Следува истокот-Европски-Словен 
ски. Клубот на „браќата меѓу себе", кои го слу-
шаат СВОЈОТ татко СССР за тоа, што е добро, a 
што лошо и кој ги тепа по глава, ако не слу-
шаат. А самиот тој (поделен како и својот запа-
ден контрапункт САД, на дваесетина држави) има 
свои водечки народи кои се „главви": Белоруси, 
Украинци, Руси (само колку да се знае кои се 
газди во куќата Советска). На крајот следува 
Европскиот „музеј-држава", МОРОВИОТ остров 
(Утопија) — вон континенталната Голема Бри-
танија. Гордиот албион, некогашна супер сила — 
„Britsvi Commonwelt", сега само обединето цар-
ство (United Kingdom), земја на БИТЛСИТЕ и 
мини-модата (најконвертибилни). Колку се обе-
динети, само тие самите знаат, а ние знаеме 
дека Англија, Шкотска и Велс (на големиот ост-
ров) каде живеат Англичани, Шкоти и Велшани 
кои би се удавиле мегу себе во капка вода, 
да не им е кралицата и куртуазното контак-
тирање на крунско ниво, со војводата од ЕДИН-
БУРГ и принцот од ВЕЛС. На малото острово 
е Ирската република, поделена од Англискиот 
— Алстер, кои од памтивек, па до денес „се 
поливаат со бензин". 
АЗИЈА — тоа е КИНА, со своите 800 милиони, 
со M A O , со културната револуција, со тоа што 
си увртела дека е центар на комунистичкиот 
свет. Потоа Индија, со својот кастински поре-
док, со безбројните јазици и државички, со ќер-
ката на Ганди — Индира. А Азија иајцивили-
зирана е преку Јапонија — азискиот конкурент 
на американската и европската супермација (со 
трговијата, индустријата, електрониката и со 
своите најгневни студенти.). Тука е сместен и 
пеколот — Виетнам (северен и јужен) кој ја за-
менува својата „сестра" пo судба КОРЕЈА (Се-
верна и Јужна). 
Најдалечниот континент — АВСТРАЛИЈА, трг-
нал по стапките на својот идол — САД. Тој 
потсетува на него по својата конституираност 
и пo начинот на развиток. Иако основана од 
Англичаните, не останало многу од Англиската 
традиција. За утеха на Англиската метропола 
е малиот зелен — Нов Зеланд. 
Ете така е скротен светот, така тој егзистира. 
Оваа година обилуваше со политички иронии, 
гротески, и бурлески кои произлегуваат ток-
му од таквите (rоpe напоменати) политички ќор-
фишеци. 
— Што се случи: најнапред „БОСОТ" на светот 
САД. Внатре, во себе, тој боледува од прва рак-
рака (Движењето — црни пантери). Надвор, во 
паузите за реклама (освојувањето на месечина-
та) продолжуваат со пиротехничките експеримен-
ти во Виетнам. Виетнам останува саем на оруж-
јето, павиљон за стратешки маневри, пример за 
геноцид, школа за платени убици и крвожед-
ници и апотеоза на герилата. Во Виетнам ко-
мандуваат оние кои беа војници во Кореја, а 
денешниве војници во Виетнам мечтаат да ко-
мандуваат негде во иднина. Американците се 
„загрижија" за скаидалозниот масакр — незнаеј-
ќи дека најголемиот добродетел, во услови на 
Виетнамскиот пекол ќе стане сангвофил. Аме-
риканскиот $ го запали и Блискиот исток. Оку-
ражени од телохранителот, израелците си по-
игруваат со судбнната и сеуште ја предизвику-
ваат, мафтајки му со „црвена марама" на по-
беснетиот Палестински бик. Американскиот ка-
питал ја држи Јужна Америка, владее во Евро-
па. Американците се гостољубиви и му укажу-
ваат гостопримство на ООН, „покажуваат ини-
цијатива разговарајќи" со Виетконг во Париз, 
во Хелсннки за разоружување со СССP (играч 

ки за големи деца) — додека имаат 3,5 милиони 
активна војска распрскана по светот., (повеќе 
надвор, отколку дома — многу се великодушни). Преговараа — во Варшава со Кина) а се 
против влегувањето на Кина во О О Н — типи-
чен американски Bup-Vic) . Американците гриж-
но го чуваат и своето љубинче НАТО. САД се-
уште го предизвикуваат светот, затоа што им 
се може (>гамериканскиот предизвик"). 

Во Јужна Америка сеуште владеат режими-
те. Прогресивните двнжења изнаоѓаа начин да 
се борат против нив и против стопанот САД, со 
методи на киднапирање (амбасадорот на САД во 
Бразил, со принудни атерирања на авионите, а 
последии вести од таму се смртта ва бразил-
скиот премиер Коста Е Силва — САД ќе се по-
трудат за нов — и обидот за пуч на Панамски-
от премиер, додека бил надвор од земјата да 
гледа коњски трки). 

Африка оваа година е сеуште под знакот 
на Блискиот исток. Арапите сеуште тврдоглаво 
се разединети и се дават во својата глупост, под-
клекнувајќи пред Израелците (уште од Мојсие 
преку Лоренс од Арабија — тие се најнапред 
племиња, а потоа арапи). Во меѓувреме, им дој-
де умот, па се состанаа во Рабат. Во Африка 
се случи и по неној удар (како пo традиција), 
а и Бијафра донекаде се смири (таму како и 
во Конго од пред неколку години се повтори 
глупоста — ,подобро сепаратист, отколху обе-
динет и мирен"). 

Најинтересна сцена беше Европа. „Европа 
69" (како фестивал) го допеа својот хит — «Че-
хословачка и чистката во неа". Братските земји 
ја исчистија од народните лидери, од најпро-
гресивните и го ушкопаа чехословачкиот дух, 
еднаш за секогаш. А тоа дека им мислеа добро 
се гледа по тоа што Дупчек не е деградиран, 
туку напротив — наименуван е за амбасадор во 
Турција (блазеси му, ќе пке кафе и ќе јаде 
локум, гледајќи ориеитален циркус (Pamen et 
circenses!"). Во мегувреме Франција Помпиду 
го замени Де Гол, франкот девалвираше, но и 
покрај тоа Франција е „главна" во ЗЕТ. Герма-
нија се здоби сo нова партија и со нов канце-
лар, но тука марката ревалвираше (два соседа 
и принцип на реципроцитет), Co тоа едни на 
други си чинат добрини, први се во ЗЕТ и во 
„малата Европа". Тие се „прашуваат" дали Ан-
глија ќе влезе во европската заедница или не. 
Во ЗЕТ се борат за престиж! на земјоделските 
производи и путерот и кога некоја членка ќе 
се налути, се фрлаат купишта, покажувајќи де-
ка инатот е најважен од се. Н А Т О се договара-
ше меѓу себе, ЗЕТ се договараше во Хаг, Вар-
шавскиот Пакт во Москва. Сите сe договараа 
(колку да им мине редот). Англија сеуште го 
одржува својот систем на пари, се вози по лева-
та страна и се разликува пo многу нешто од 
континентот, за инает, се додека Франција не 
го даде својот „амин" да ја примат во ЗЕТ. Гр-
ција е исфрлена од европскиот совет како три-
наесто прасе, затоа што режимот не го „слуша" 
мирољубивиот свет (иницијатори САД). Буга-
рите се занеле со Санстефанска Бугарија и уд-
риле „да докажат" дека се во право. И додека 
летаат антимакедонски и антијугословенски бро-
шури и статии во официјалните бугарски кру-
гови, министерот Башев дојде во посета ва 
СФРЈ (дојде и Громико, но што од тоа, на Ру-
сите сеуште не им се допаѓаме). Во меѓувреме, 
откако ги смирија Чехословаците, СССР почнаа 
да преговараат со Кинезите, а за тоа време на 
границите, меѓусебно се тепаа (колку да се види 
дека нема лабаво). Полска и ГДР добија пермит 

да разговараат со БОН. Во Италија се дигаат 
штрајкови под парола.- „Порка мизерија!". Во 
Северна Ирска — Алстер — католицитс и про-
тестантите се изклаа околу тоа кој е подобар, 
Папата или женкарот Хенри V I I I . Пред нова 
година како „капак" заврши и собирот ва „сва-
товите" — генералното заседание на О О Н — со 
закључоци дека — караваните проаѓаа, а ку-
чињата лаеја". 
А што ставува со нас. И ние си имаме свој се-
вер и свој југ, а и по некој грев на душа „пссст! 
никој да не чуе. . . шеп, шеп) . . . Чекајте за мо-
мент да погледнам на политичките страници на 
весниците или . . . ако е за аир доста е!. 
И така деновите идат. 
Ех, мори земјо! Упгге ли не трпвш! 
На! На! Said The Ggown: »Eppur si muove!« 

Благоја Куновски — Доре 



ЕДЕН ГОЛЕМ УМ 
ЗА АВТОРИТЕТОТ 

За Фридрих Енгелс сте чуле. Згора на тоа и 
сте прочитале некое од неговите епохални де-
ла,-„Анти.Диринг!*", ,Потекло На семејството, 
приватната сопственост и државата", или може-
би некоја од неговите отворени расправи, полемики 

со Карло Кауцки, В. Либкнехт, со Прудон 
за станбеното прашање, Дали сте ја прочитале 
неговата статија пгго за зборнккот „Алманако 
Републикано" ја има напишано 1874 година, ка-
ко одговор на социјалистите за нивното сфаќа-
ње на авторитетот? 

Во неа Енгелс го нзразува својот став „За ав-
торитетот". 

* * * 
авторитетот претпоставува почитување". 

Но, колку и да звучи лошо, колку тој однос 
да е непријатеи за потчинетата страна, се пра-
шуваме: можеме ли без тој однос, може ли — 
во услови кои постојат во денешното општество 
да создадеме некој друг општествен поредок, во 
кој, тој авторитет не ќе има повеќе смисла, во 
кој тој ќе мора да исчезне". 

H e негирајќи ги нашите демократскн и са-
моуправни принципи, актуализирањето на оваа 
Енгелсова расправа, нема никаква претенциоз-
ност, уште помалку пледирање за воспоставува-
ње на една сталинистичка, „железна" дисципли-
на. 
Меѓутоа, секаде, во секое општество, па било 
да е тоа и социјалистичко, комбинираната ак-
ција стои на местото на независни акции на по-
единци. „Но, комбинираната акција — вели Ен-
гелс — значи организација, а дали е возможна 
организација без а в т о р и т е т ? " 
Каков авторитет? 

* * * 
Енгелс секогаш кстапуваше од позициите на ра-
ботничката класа, Секогаш аргументирано, плас-
тично. Било да се работело за »жешки" теми, 
било да станувало збор за остри реплики, тој 
се служеше со примери, го повикуваше секој-
дневието на помош; 
Средствата за работа станаа колективна сопстве-
ност на работниците што ги употребуваат. Дали 
во тој момент авторитетот ќе исчезне или само 
ќе го измени својот облик? Да согледаме. 
„Да ја земеме како пример предалницата за 
вамук. Пред да се претвори во конец, памукот 
мора да помине низ шест последователни опе-
рации. . . Cuтe работници, принудени се да се 
потчинуваат и да ја извршуваат својата работа 
во време (часови) кое го одредува парата (ди-
нарот), каде не се тангира личната автономи-
ј а . . . Исто така, искрснуваат прашања, во пог-
лед на начинот на производство, распределбата 
на материјали итн, кои треба да се решаваат 
веднаш. Дали овие прашања се решаваат со од-
лука на д е л е г а т о т кој стои на чело на 
гранката или со одлука на мнозинството, волја-
та на поединецот мора да се потчинува, а тоа 
значи проблемите да се решаваат a у т о р и-
т а р н о . . . " 
Неоспорна е желбата на Енгелс прашањето на 
авторитетот да го разгледа во областа на еко-
номските односи, стопанството. Преведено со 
вашиот „стопански" речник тоа би значело: чиј 
авторитет е потребен во работните организации. 
Индивидуалниот или колективниот, директор-
скиот (во преносна смнсла раководниот) или ав-

торитетот на работничкиот совет. Следејќи ја 
смислата на Енгелс, сосема на место би бил за-
клучокот — работничкиот совет. Системот на 
делегираност, сеопфатна застапеност ва локал-
ните проблеми, му дава засебен белег на авто-
ритетноста на донесените решенија. Сепак, во 
моменти кога стручноста не е работен елемент, 
индивидуалниот авторитет, гласот на раководни-
те луѓе мора да cе слуша. Всушност, често па-
ти стручната суптилност за изнаоѓање и реша-
вање на проблемите, го карактеризира индиви-
дуалниот авторитет, на кого се повинуваме. Ка 
ко и да е „ . . . уништувањето на авторитетот во 
крупната индустрнја значи уништување на сама-

та индустрија..." 
Значи гледаме дека, од една сграна известен 
авторитет, делегиран вака или онака, а од дру-
га страна— извесно потчинување, везависно од 
секоја социјална органиизација, за нас се обвр-
зувачки со оглед на материјалните услови во 
кои се произведува или тргува." 

* * * 
„ . . . апсурдао е да се претпоставува принципот 
на авторитет како апсолутно лош, а принципот 
на автономија како апсолутно добар. Авторите-
тот и автономијата се релативни; нивните сфе-
ри се менуваат во различни фази од општестве-
ниот развиток". 
Мегутоа, кога би можеле да тврдиме дека идна-
та социјална организираност ќе го дозволува ав-
торитетот само во оние граници во кои односи-
те на производство го прават неизбежен, би мо-
желе да се задоволиме со еден „економски" ав-
торитет. Така би требало да биде. 
И тогаш зошто „антиавторитаристите не се 
ограничуваат да викаат против политичкиот ав-
торитет, против државата? „Мораме да се сло-
жиме, сакал некој или не, ,политичка држава, 
а со неа и политичкиот авторитет, ќе исчез-
н а т . . . т. е. јавните функции ќе го изгубат сво-
јот политички карактер и ќе се претворат во 
прости административни функции кои ги чу-
ваат правите интереси на општеството." 
Она што остава недоразбрано е потребата од 
еден политички авторитет заради консолидација 
на општеството, заради едно политичко освесту-
вање на човекот спремен да оди напред. И се 
би било во ред, ако една демократија не се раз-
бере како анархија, една слобода како атак на 
таа с л о б о д а . 

Често пати, се сакаше и се сака, со актот на 
револуцијата, со оној правот, да се укине авто-
ритетот. При тоа нешто се заборава; „РЕВОЛУ-
ЦИЈАТА Е Н Е С О М Н Е Н О НАЈАВТОРИТЕТНА-
ТА РАБОТА ШТО МОЖЕ ДА БИДЕ. Револуци-
јата е акт во која еден дел од населението ја на метнува својата волја со помош на пушки, бајо-
нети, топови, средства вонредно авторитетни". 
Ако партијата која победила не сака да ги изгу-
би своите ПЛОДОЕИ, таа мора да биде политички 
авторитетна. 

„Париската комуна да не се ослонуваше на ав-
торитетот на наоружениот народ против буржо-
азијата, зарем таа ќе траеше и цел еден ден. 
И зарем неможеме, вапротив, да ја „караме" 
што со тој авторитет не се служела доволно ши-
роко". 

He може политичката држава, нејзиниот авто 
ритет, да се укине, пред да се уништат социјал-
ните односи кои ја родиле, С. Ч. 



Чуј . Човеку покрај машината и човеку во рабо-
тилницата. Ако утре ти заповедаат повеќе да не 
правиш цевки за водовод и лонци за готвење — 
туку челични шлемови и митролези, тогаш мо-
жно е само едно: 

Кажи H E ! 

Чуј. Девојко во трговината и девојко во канце-
ларијата. Ако утре ти заповедат да полниш гра-
нати и да монтираш дурбини на пушки за пре-
цизно гаѓање, тогаш можно е само едно: 

Кажи H E ! 

Чуј . Сопственику на фабрика. Ако утре ти запо-
ведаат, наместо пудра и какао-прав да продаваш 
барут, тогаш можно е само едно: 

Кажи H E ! 

Чуј. Истражувачу во лабораторијата. Ако утре -
ти заповедаат да пронајдеш нова смрт против 
стариот живот, тогаш Можно е само едно-. 

Кажи H E ! 

Чуј . Поету во својата соба. Ако утре ти заповеда-
ат да не пишуваш повеќе љубовни песни, туку 
песни на омразата, тогаш можно е само едно: 

Кажи H E ! 

Чуј. Лекару покрај постелата на болниот. Ако 
утре ти заповедаат за мажите да напишеш дека 
се способни за воена служба, тогаш можно е 
само едно. 

Кажи H E ! 

Чуј. Свештенику на проповедницата. Ако утре 
ти заповедат да го благословиш убиството и вој-
ната да ја прогласиш за света, тогаш можно е 
само едно: 

Кажи H E ! 

Чуј. Капетану на брод. Ако утре ти заповедат 
повеќе да не возиш жито, туку тенкови и топо-
ви, тогаш можно е само едно: 

Кажи H E ! 

Чуј. Пилоту на аеродромот. Ако утре ти запове 
даат да понесеш бомби и фосфор над градови-
те, тогаш можно е само едно: 

Кажи H E ! 

Чуј . Кројачу на својата маса. Ако утре ти запо-
ведаат да кроиш униформи, тогаш можно е са-
мо едно: 

Кажи H E ! 

Чуј. Судијо во одората. Ако утре ти заповедаат 
да одиш во воен суд, тогаш можно е само едно: 

Кажи H E ! 

Чуј. Човеку на железничката станица. Ако утре 
ти заповедаат да дадеш сигнал за поаѓање на 
возовите со муниција или за транспорт на вој-
ската, тогаш можно е само едно: 

Кажи H E ! 

Чуј. Човеку од селото и човеку од градот. Ако 
утре дојдат и ти донесат наредба за мобилиза-
ција, тогаш можно е само едно: 

Кажи H E ! 

Чуј. Мајко во Нормандија и мајко во Украина, 
чуј, мајко во Сан Франциско и во Лондон, чуј, 
на Хоангхо и на Мисисипи, чуј, мајко во Напуљ 

и во Хамбург и во Каиро и во Осло — мајки на 
сите краеви од земјата, мајки на светот, ако 
утре ви заповедаат да родите деца, болничарки 
за воените болници и нови војници за нови 
битки, мајки на целиот свет, тогаш можно е са 
мо едно: 

Кажете H E ! Мајки, кажете H E ! 

Затоа што — ако не кажете HE, мајки, ако ВИЕ 
не кажете не, тогаш, тогаш. 

Во бучните испарувања на градовите со големи 
пристаништа, огромните бродови со плач ке 
занемат и како титанско-мамутски лешини, ка-
ко давеници тромо ќе се нишаат кон мртвите, 
напуштени ѕидови на кејовите, прекриени со мор-
ска трева, алги и школки преку целото свое не-
когаш светликаво и татнежливо тело, како во 
гробишта, мирисајќи како трули риби, сипкави, 
болни, мртви — трамваите ќе лежат како стак-
лооки, будалести, џумкасти кафези без боја и без 
сјај, ке лежат покрај сплетканите скелети од 
жици и пруги, зад црвотечните шупи со дупна-
тите покриви, во изгубените улици, испрекинати 
со кратери — 

Ќ е се довлечка како кал сива како каша густа 
оловна тишина, алчна, се поголема, ќе расте во 
училиштата и универзитетите, во театрите, на 
спортските и детските игралишта, грозно, жед-
но, незадржливо — 

сончевото сочно вино ќе иструли, но збрчканите 
рамнини, оризот ќе се исуши на исушената зе-
мја, кромпирот ќе се замрзне на напуштените 
орања и кравите своите мртви вкочанети нозе ќе 
ги пружат кон небото, како превртено столче за 
молзење — 

во институтите генијалните изуми на големите 
лекари ќе станат кисели, ќе пропаднат, помув-
лосани и од печурките — 

во кујните, оставите и подрумите, во ладилни-
ците и силосите ќе се расипат и последните вре-
ќи со брашно, последните тегли со јагоди, тик-
вички и сок од цреши — лебот под превртените 
столови на искршените чинии ќе позелени и 
путерот ќе се истопи и ке смрди како лош сапун, 
житото на полињата ке падне покрај рѓосаните 
плугови како разбиена војска, и чадливите оџа-
ци од ц и г л и , оџаци на бучните фабрики ќе се 
покријат со трева и ќе се раздробат — ке се 
раздробат — ќе се раздробат — тогаш послед-
ниот човек, со искинати црева и гнила плука, 
не наоѓајки одговор, ќе лута осамен под отров-
ното вжарено сонце и под лабавите ѕвезди, оса-
мен сред непрегледните заеднички гробови и 
ладните идоли на гигантските бетонски јазли на 
опустошените градови, последниот човек, слаб, 
избезумен, хулејќи, офкајки —, а страшна опту-
жба : ЗОШТО? неслушната ке истече во степа-
та, ќе вее низ испуканите рушевини, ќе се впие 
во кршот на црквите, ќе прска на високите бун-
кери, ќе падне во барите на крвта, неслушната, 
без одговор, последен животински крик, на по-
следното животно човекот — сето тоа ќе се слу 
чи, утре, можеби утре, можеби уште ноќеска, 
денес, можеби уште нокеска, ако . . . ако . . . 
ако не кажете HE. 

Волфганг Борхерт 

(превод. С. Д.) 

ТОГАШ Е МОЖНО САМО ЕДНО 



100 ПЛУС 1 СОВЕТ КАКО ДА ЈА ПРЕЧЕКАМЕ НОВАТА ГОДИНА 

1) ПРЕЧЕКАЈ ЈА МОРАЛНО — ЛЕЖЕЈЌИ, АКО ИМАШ CO КОГО 
2) АКО Н Е М А Ш 

3) И З Л А Ж И Ј А М А Ј К А И 
4) РЕЧИ И ДЕКА СИ СТЕРИЛЕН 

5) РЕЧИ И ДЕКА СИ ИМПОТЕНТЕН 
6) ВЕТИ И ДЕКА ЌЕ ОБЛЕЧЕШ ПОЈАС НА НЕВИНОСТ 

7) АКО СЕПАК HE ЈА ПУШТАТ 
8) БАРАЈ ДРУГА CO ОГЛАС 
9) БАРАЈ ЈА Н А КОРЗО 

10) БАРАЈ ЈА ВО ТЕЛЕФОНСКИОТ И М Е Н И К 
11) БАРАЈ ЈА ПОД ДРВО И ПОД КАМЕН 
12) БАРАЈ ЈА ВО БИРО ЗА ИЗГУБЕНИ РАБОТИ 
13) БАРАЈ ЈА ТАМУ КАДЕ ШТО Н Е М А ДА ЈА НАЈДЕШ 
14) АКО HE ЈА НАЈДЕШ НИГДЕ 
15) Д И Г Н И РАЦЕ 
16) Д И Г Н И НОЗЕ 
17) ПОБАРАЈ ДА ДИГНЕШ И НЕШТО ДРУГО 
18) HE ОЧАЈУВАЈ, НОВАТА ГОДИНА ЌЕ ДОЈДЕ И БЕЗ ТОА 
19) СПРЕМИ СЕ 
20) HE Б И Д И НИЗОК — HE ОБЛЕКУВАЈ ДОЛЕН ВЕШ 
21) ИСКЛУЧИ ГО МОЗОКОТ 
22) ВКЛУЧИ ГО СРЦЕТО 
23) HE М И С Л И Н А П А Р И 
24) HE ГЛЕДАЈ ТЕЛЕВИЗИЈА 
25) HE ОДИ ВО К И Н О 
26) РАДУВАЈ СЕ 
27) ШТО С И ЖИВ 
28) ШТО МРДАШ 
29) ШТО ПРЕТАШ 
30) ШТО ЌЕ ЈА ЧЕКАШ НОВАТА ГОДИНА 
31) ДОМА 
32) КАЈ НЕКОЈ ПРИЈАТЕЛ 
33) ВО П Л А Н И Н С К А КУЌА 
34) ВО ВИКЕНД КУЌИЧКА 
35) Н А У Л И Ц А 
36) ВО РАБОТНИОТ КОЛЕКТИВ 
37) Н А ДЕЖУРСТВО 
38) ВО Б О Л Н И Ц А 

39) В КРЕВЕТ 
40) ВНИМАВАЈ 
41) ДА HE ЈА ЧЕКАШ C O ГРИП 



42) Б Е З Ц И Г А Р И 
43) Б Е З П И Ј А Л О К 

44) П О С А К А Ј 
45) Д А В Р Н Е Т Р И Д Е Н А Д О Ж Д 
46) Д А В Р Н Е Т Р И Д Е Н А С Н Е Г 
47) Д А П А Ѓ А А Т К А М Е Њ А 
48) З А Д А H E И З Л Е З Е Ш О Д Д О М А 
49) Д А С Е Н А С П И Е Ш 
50) Д А С Е Н А П И Е Ш 
51) Д А С Е Н А Ј А Д Е Ш 
52) К У П И П О Д А Р О Ц И З А С И Т Е 
53) Б А Р А Ј П О Д А Р О Ц И О Д С И Т Е 
54) Ч Е С Т И Т А Ј М У H A К Л А С Н И О Т Р А К О Б О Д И Т Е Л 

55) Д Е М О Н С Т Р И Р А Ј Ј А 

56) Т В О Ј А Т А П О Л Н А МОЌ 

57) Т В О Ј А Т А С М И С Л А З А Х У М О Р 
58) Т В О Ј А Т А С М И С Л А З А У М О Р 

59) Т В О Ј А Т А В Е Ш Т И Н А З А С Е К С 

60). И З В Е Д И 

61) С Т Р И П - Т И З 

62) С Т Р И П О Т К У П И Г О В О Н Е К О Ј А Б У Т К А 

63) Н Е К О Ј А Ш Е Г А 

64) И М И Т И Р А Ј ГО Б У Р Д У Ш 
65) З А О Б И К О Л И Г О А Р Ч И Б А Л Д 

66) А К О Н Е М А Ш П А Р И 

67) Б А Р А Ј 

68) Д Е Б А Л А Н С Н А Д О М А Ш Н И О Т Б У Џ Е Т 

69) П О М О Ш О Д О П Ш Т И Н С К И Т Е Ф О Н Д О В И 

70) П О М О Ш О Д Р Е П У Б Л И Ч К И Т Е Ф О Н Д О В И 

71) П О М О Ш О Д С О Ј У З Н И Т Е Ф О Н Д О В И 

72) Д О Т А Ц И И О Д С Т О П А Н С К И Т Е О Р Г А Н И З А Ц И И 

73) К У П И 

74) Ц И Г А Р И Д О Л Г И О С У М М Е Т Р И 

75) Х Е К Т О Л И Т А Р В И Н О 

76) Ф А К Т У Р И Р А Ј Е Д Е Н В О Л 

77) Ф А К Т У Р И Р А Ј Е Д Н О Т Е Л Е 

78) Т О Н П О Р Т О К А Л И 

79) Т О Н М А Н Д А Р И Н И 

80) Т О Н М А С Л И Н К И 

81) 101 К И Л О Л Е Б 

82) 102 БОМБОНИ 

83) МАЛИ БОМБИЦИ-ИГРАЈ СИ ВОЈНА 

84) О Б Л Е Ч И С Е 

85) В О П И Ж А М А 

87) В О Б Е Л Ч А Р А П 

88) В О Ж О Л Т Џ Е М П Е Р 

89) О Д И Г О Л 

90) Р А С И П И Г О ПАТЕНТОТ Н А Ш Л И Ц О Т 

91) С К И Н И Г И С И Т Е К О П Ч И Њ А Н А П А Н Т О Л О Н И Т Е 

92) Ч И Т А Ј Г О М А О 

93) H E Г И С Л У Ш А Ј Н Е Г О В И Т Е С О В Е Т И З А С Е К С О Т 

94) С Т А В И М У А М А Н Д М А Н 

95) П Р О Б А Ј А К О М О Ж Е Ш И С Е Д У М П А Т И П О Р Е Д 

96) П Р О Б А Ј С Е Д У М П А Т И C O И С Т А 

97) П Р О Б А Ј С Е Д У М П А Т И C O Р А З Л И Ч Н И 

98) П Р О Б А Ј Н А И С Т О М Е С Т О 

99) П Р О Б А Ј Н А Д У Ш Е М Е 

100) П Р О Б А Ј C O О Т В О Р Е Н А В Р А Т А — Д Е М О Н С Т Р И Р А Ј 

101) H E Г И С Л У Ш А Ј О В И Е С О В Е Т И — И З М И С Л И С И Д Р У Г И ! 



Сакате антика? Го сакате скулпторството? Има-
те пари? Изигрувате сноб? Се однесувате ка-
ко скороевиќ? Па тогаш нема проблеми! Се 
разбира, пари имате, нели? 
Имате вила, а не зваете каква фонтана да вкло-
пите вo амбиентот на вашата градина? 
На влезот сакате да имате каријатиди? 
Или, можеби во вашата спална соба сакате да 
ви бидат купидончињата на кои ќе ги ставате 
свеќите? 
А зошто во детската соба не ги ставите оние 
слатки мали ангелчиња? 
Сакате луксуз? 
Па тогаш нема проблеми! 
Се разбира, пари имате, иели? 
Ја сакате ли бистата на Паола? 
Илн на жена ви повеке и се допаѓа некој од 
оние грчко-римскм военодостоинственици? 
За тоа секако има место во вашата вила, зар 
не? 
Па тоа ќe биде така стилски! 
Ма не се важни парите, вие ги имате. Како сте 
ги заработиле, или дали воопшто сте ги зарабо-
тиле, тоа не е важво. 
Важно, вие ќе бидете така „нобл"! Cera замис-
ливте, нели, фантастично. Велите, тоа го има 
насекаде. Како беа прекрасни оние раскошни 
дворци и помали куќи во Париз, Рим, Атина, 
Виена. . . (помалите градови и да не ги спомну-
ваме) каде што бевте. Па тоа се вистински му-
зеи. 
А и вие сакате од вашата куќа да направите 
музеј? За да се сеќава народот? He берете гај-
ле, тој и без тоа ќе се секава на вас 
Зошто некоја од неговите куќи не направите 
музеј? Би се исплатело, верувајте ми, 
Вие имате, вас ви треба повеке, Н а тие што не-

маат не им треба ништо. Тоа е вашата логика. 
Вие не сакате да немате. Вие сакате да имате. 
Вие сакате само вие да имате. Ние сакаме сите 
да имаат. 
Случајно да не знаете: културата не се купува 
со пари. Исто така и човековата вредност. Или 
вие го мислите спротивно? 
За вас скромноста не е човекова особина. 
За вас кичот е највисоко уметничко постигање. 
Зошто ги осудувате буржуите, кога живеете ка-
ко нив? 
Точно е, полесно е да се ж и в е е во куќа во која 
има премногу, отколку во куќа во која нешто 
недостасува. 
Но, мнозинството ве побива. Тоа токму така жи-
вее. 
Вие имате пари, но како сте ги стекиале? 
Што знаете вие за чесниот и нечесниот труд? 
Вие се знаете, вие на се имате одговор, вие се 
помните. 
Но, заборавивте еден: ние живееме во соција-
лизмот! 
П. С. За вас пред некое време во Скопје се от-
вори продавница во која можете да ги купите 
на повеќе дела од скулпторството. Co тоа ви 
се овозможува по долично да ја украсите ваша-
та вила и да му се приближите иа начинот на 
живот кој го сонувате, на лажниот раскош и 
вреднување на материјалното богатство, копија-
та на капиталистичкото „high society" — (ви-
соко друштво). 
П. П. С „СТОКОПРОМЕТ", како понекогаш 
името на продавницата ги означува и нејзините 
купувачи! 

А.Димитров 

HIGH 
SOCIETY 









„ПРИНЦЕЗАТА 

ТУРАНДОН’’ 
во режија 
на Јевгениј Вахтангов 
или лекција од модерен театар 

Кога појдов да ја видам антологиската претстава 
работена по една фиаба (бајка) на Карло Гоци, 
се плашев дека ќе видам САМО една, значајна 
за модерниот театар, но веќе мртва претстава 
(премиера негде во 1922 година), Пет минути 
пo почетокот сфатив дека театарската поезија 
на Вахтангов се уште е жива! Имав можност да 
видам арсенал режиски постапки кои и денес 
се во основата на модерниот театар, а кои не-
кои луѓе ни ги презентираат како свои изуми! 
ТЕКСТОТ: напишан во 17 век, кога еден адво-
кат, Карло Гоци, посакал да ја обнови „коме-
дија дел арте." 
Принцот Калаф, чиј татко е сменет од престо-
лот, анонимно доаѓа во Пекииг. Тука жнвее „ло-
шата и прекрасна" принцеза Турандот. Таа 
всушност не е лоша, ами само горделива. Ќе се 
омажи за оној благородиик кој ќе ги реши неј-
зините три загатки. Ако не ги реши, ќе му би-
де отсечена главата. Калаф успева да ги реши, 
и после многу интриги, да се венча со Туран-
дот, која веќе го сака. За да биде среќата по-
комплетна, тука се појавува и Тимур, таткото на 
Калаф, кого кинескиот цар го враќа на него-
виот престол. 
СТИЛОТ: Бајката е полна со мелодрамски еле-
менти, но е збогатена со елементи на комеди-
ја дел арте кои се внесени пред се преку чети-
рите лика: Тарталја, Панталоне, Бригела и Ар-
лекино. 
Во театарот Бахгангов претставува некаква сре-
дина меѓу Станиславски и Мејерхолд. Ученикот 
на Станиславски бил мајстор на театарската 
форма. Вахтангов театарот го сфаќал како 
ИГРА. Но, не празна и вештачка. Во основа на 
играта лежат силни емоции. Вистински, дожи-
веани чувства изразени низ театарска форма. Во 
ова лежи тајната на вахтанговската синтеза ме-
ѓу реализмот и модернизмот. 
Текстот на „Турандот" има два плана. Првиот 
е мелодрамски (Калаф, Турандот, Аделма). Во 
него владеат страсти што ги распнуваат херои-
те. Во претставата глумците ги доживуваат сво-
ите емоции и премноту силно, а во одредени 
моменти, најчесто акцентите, ги иноризираат 
своите страсти На кулминацијата на долг љу-
бовен монолог, Калаф открива дека во рацете 
го држи својот чевел! Тој со одвратност го 
прекинува монологот. Ова внесување личен од-
нос на иронија кон текстот, ја оневозможува ме-
лодрамата. 
Вториот план е планот на комедија дел арте. 
Делумно нефиксираните ролји на квартетот 
овозможуваат импровизирање, со што се збога-
тува претставата која и така е полна со гегови, 
Како онаа сцена кога Панталоне и Тарталја си 
играат „поставување загатки" 

Панталоне: Како ќе се ослободиш од глувците? 
Тарталја: Најдобро е да ги натераш сите под 
шифоњер и потоа оддеднаш да ги пресечеш 
сите чстири нозе на шифоњерот? 

Овие четири ликови се „церемонијал-мајстори" 
на претставата. Тие го „организираат" дејството, 
создаваат интрига или ги иронизираат интри-
гите. Има една извонредна сцена во која тие 
ги пародираат клишеизираните начини „како 
од некого да се извлече тајна". Место да го опи-
јат Калаф и така да го дознаат неговото име и 
потекло, тие се опиваат меѓусебе. 
Тарталја.. Панталоне, Бригела и Арлекино вос-
поставуваат и контакт со публиката, Во своите 

импровизации тие се актуелни и приспособливи 
на средината. Во Белград се обидоа да говорат 
српски и секој нивен гег беше проследен со ап-
лауз. 
Кулминација беше сцената во која тие го иро-
низираа своето незнаење српски. Панталове и 
Тарталја не можат да изговорат „остварање". 
Прво Панталоне му го отплеткува јазикот на 
Тарталја, потоа Тарталја на Панталоне и . . . на 
крајот обата се со заплеткани раце и јазици! 

МИЗАНСЦЕНОТ: Секоја група личности има 
музички мотив по кој се движи. Гротескно е ти-
пизиран церемонијалот на кинескиот двор чии 
благородниви и робинки дрвенесто се движат 

на духовито наивизираната кинеска музика. 
За разлика од ритмичкиот стилизиран мизан-
сцен на „мелодрамскиот" план на претставата 
во кој ликовите како да се врзани и ограничени 
од него, мизансценот на ликовите од комедија 
дел арте е негеометризиран и слободен. Цела 
низа каламбурии се постигнати низ конфрон-
тирање на овие мизансцени. Царот е постојано 
жртва на Панталоне и комп. при што тотално 
е демаскирак (и буквално). 

Бисер за себе е сцената со мудреците — со-
ветници на кинескиот цар. Овие во „мудроста 
загледани" и така изгубени луѓе се нишаат ка-
ко трски на музиката. Во ист ритам, но на раз-
лични начини ја „бараат" мудроста. Едниот на-
чин е фаќање муви во воздухот! 
Омилен метод на Вахтангов е покажување и 
иронизирање на буквалното. 
КОСТИМИТЕ: Глумцигге на почетокот ни ги 
претставува Тарталја. Тие се во вечерни облеки. 
По тоа, во една бескрајно поетична сцена тие 
елегантно, фрлајќи врз себе разнобојни шамии 
и наметки, се претвораат во личностнте од ис-
точната бајка. Еден детал: брадата на Тимур, е 
долга бела крпа со реси. Кога Тарталја го здо-
гледува, тргнува кон него, ја допира крпата, Ко-
га публиката очекува. Тарталија да го „демаски-
ра" Тимур, Тарталија се „враќа" во претставата 
и вели: „Колку у б а в а брада!" 
СЦЕНАТА: Декорот е во кубистички манир и 
не е веќе интересен. Но, затоа е интересно не-
говото менување. Тоа пред публиката, на музи-
ка и со елегантана кореографија, го изведуваат 
во сино облечени и со броеви обележани „мај-
стори". 

ГЛУМЦИТЕ: Извонредно елегантни, лесни и 
прецизни движења. Богат израз во гестот и не-
веројатна пластичност во мимиката. Чувство за 
префинета иронија и гротеска. 

Нкколај Гриценко како Тарталја! Овој 60-годи-
шен глумец покажа чудо од подвижност, мла-
дост и инвенција? 

ГРОТЕСКА И АУТ0ГРОТЕСКА: Дека и вака ПО-
ЕТИЧНА ГРОТЕСКА може да биде пародирана 
(гротескирана) покажа малата интермедија во 
која „сценските мајстори", инаку подмладок на 
Вахтанговската актерска школа, ни покажаа до 
апсурд доведена пародија — гротеска на режи-
јата на Вахтангов во која мртовците им дода-
ваат ножеви на идиите мртовци, самоубијците 
внимаваат на стилот во кој ќе умрат и сл. Оваа 
„Турандот", за разлика од големата „Турандот", 
заврши со куп „мртовци", 

Владимир Милчин 



„ТЕГОБНОСТ’’ - РОМАН НА 
Ж.П.САРТР 

БОРБА ЗА 
ТОТАЛЕН ЧОВЕК 

Изградувајќи една слика на животот, обо-
ена со сета негова едноставност, видовито 
укажувајкн на неговата сиромаштија и су-
ровост, за да се види може ли тоа да се из-
мени, — со својата способност да проникне 
во самотијата на Антоан Рокантен, просто-
рот, предметите околу него и нивниот однос 
кон луѓето, Сартр, тргнувајќи од ништо (без 
оптимизмот на Кронин или без идеата на 
Хемингвеј за борба чиј крај се ингнорира), 
ни ја дава оваа скица-роман-дневник за жи-
вотот на Антоан Рокантен и неговата тегоб-
НОСТ. 

Тегобноста на A . Р. се јавува како после-
дица на вечниот страв на човекот, особено 
потенциран кај денешниот интелектуалец (ко-
ГО сме навикнале да го среќаваме осамен во 
улиците, читалните, киносалите и по зафрле-
ните локали од средна категорија), страв дека 
нема да го добие она што како тотален човек 
го заслужува. Тоа сложено чувствување на 
сеопштата запоставеност на личноста — те-
жина заради неискористувањето на човеко-
вата универзалност, страв дека воопшто не 
се живее, се тоа зборува за непотврдената 
Човекова егзистенција. 

Самиот проблем на францускиот маркиз 
(чија биографија ја обработува A . P.), мож-
ност скоро непозната во историјата, му ја на-
метнува мислата за постоењето и неговото 
потврдување и А . Рокавтен заклучува: „мар-
кизот постоел за себе, а сега само за него (за 
A . Р.)". Сите негови сплетки на францускиот 
и рускиот двор, му припаѓаат на правот, на 
кзчезнувањето. 

Неговите дела биле премали да би се 
потврдил како големина — таа што како дла-
бочина се крие во човекот, како поим. наку-
во — тој бил сам. 

A . P. е потопен во бездејствие. Единствено, 
љубовта кон Ани го поттикнува на актив-

вност. И таа на крајот ќе се открие во поина-
ква светлина од онаа која сме навикнале да 
ја среќаваме во класичните руски љубовни 
романи. A . Р. не може и не сака да прави 
илузии и привидувања. Ани сонува за свои-
те „совршени моменти", a A . P. оптоварен со 
разум, идеи и размислувања не може ни за 
момент да биде луд и да ги затвори очите 
пред оние крупни и ситни детали, кои та-
квите „совршени моменти" ги оневозможу-
ваат. Љубовта, несреќно завршува, но чита-
ТЕЛОТ е убеден дека A . Р. сепак не е асоци-
јален тип и дека воопшто не му недостасува 
фантазија. 

Животот на A . P. е празен и безличен, и-
ако тој го пропатувал светот, видел и учеству-
вал во многу несекојдневни ситуации. „Аван-
тура не постои додека не се раскаже" — стои 
во романот. Co самото раскажување случајот 
се осмислува — заклучуваме. Штом не се 
постави цел (во текот или пред почнувањето 
на дејството), до која ќе се дојде со осмисле-
на, борба, сфатена како менување себеси — 
во животот на човекот не постои настан кој 
ќе го исполни ограничениот животен интер-
вал. 

Сега веќе можеме да ја разгледаме ос-
новната замисла на Сартр. A . P. е свесен де-
ка никаков успех не би го красел човека, 
се додека не се опознае самиот себе. Затоа не 
зачудува кога тој напуштајќи ја градската 
галерија со портретите на градските отци од 
историјата на градот, извикува: Догледање, 
никаквеци! Тој е свесев дека се ова што тие 
постигнале е резултат на упорната превќут-
кување пред традициите безусловното ами-
нување на конвенциите и признавање на усво 
ените методи. A . Р. за тоа е неспособен. До-
толку подобро! Светот за толку е побогат. 
Човекот би бил сосем несфатлив без својата 

слобода да одлучува, да ги осмислува рабо-
тите, пред тие да бидат извршени. Трасата 
на активност да биде означева на почетокот, 
а не на крајот, кога човекот ке излезе како 
победник или победен-да не биде играчка на 
околностите и збиднувањата во околивата, 
туку и најобичните предмети од најблиската 
околина да бидат потчинети на вољата од 
единката. Доволно е за нив да се има свое, 
оригинално мислење. 

Што ќе постигне Самоукиот (личност од 
романот) со читање на книгите по азбучен 
ред? Одговорот е јасен. Неговата надвореш-
на форма го прави - асоцијален тип иако тој 
сака да им се приближи на луѓето, Тој е же-
лен за наука, но невклоплив во неа. Него-
вата љубов кон луѓето не ја краси никакво 
дело. Неговиот хуманизам е без мисловна ос-
нова и како таков не би можел да постои. 

Мостовите меѓу луѓето постојат, но се гра-
дат на најразлични начини. Антоан ја слуша 
мелодијата на која одамна и минала модата. 
Тој однос меѓу него и пеачката го наведу-
ва на мислата дека сепак човекот не е сам 
— тој постои во другите луѓе. 

На крајот A . Р. го означува својот, сега 
малку симболичен, животен пат. Ќе замине 
со Бувил за Париз, каде ке ја напише сво-
јата книга, роман или расказ. Нам ни оста-
вува пораката на Сартр: Човеку. кој си ти 
и од каде доаѓаш? Се познаваш ли довол-
но? Човеку, каде си тргнал, осмисли го, 
продухови го својот пат! Човеку човекувај! 

Поповски Ѓорѓи 



Cera кога сме на крајот од оваа кален-
дарека година и кога се сумираат и анали-
зкраат резултатите од измиватото 365-днев-
но авгажирање на полето на издавачката деј-
вост, во скопските издавачки куќи единстве-
но уредниците на „Мисла" имаат доволна 

причина задоволво да ги тријат рацете. 80 
наслови оваа година веќе се стигнати до ра-
цете на купувачите умножени во тиражи чи-
ја цкфра викогаш не била под 15.000 при-
мероцв. И, што е најважно, изданијата на 
„Мисла" заради високиот тираж се продаваат 
по знатно пониски и подостапни цени за лу-
ѓето, што во поширок смисол значи дека е 
посткгната масовност, а сепак е сочуван и 
квалитетот. Останатите издавачки куќи „ М а -
кедонска книга" и „Култура" сеуште со сте-
реотипно стопанисување, останаа на позици-
ите на кои беа и минатата година. Печатат 
малку изданија (особено „Култура"), а тира-
жите се толку мали, што практично и немаат 
некое особено влијание врз културната кли-
ма во нашата република. 

Од посебно значење во денешвште услови 
секако е репрезентативното издание на „Ми-
сла", „Македонска книжевност", кое го оства-
ри во соработка со одборот за прослава на 
А С Н О М . Во него беа застапени 40 совреме-
ни македонски автори со дела кои навистина 
значат нешто во нивното литературно анга-
жираше. Можеби заслужува да се одбележи 
и новогодишната библиотека не толку по 
авторите кои се застапени во неа колку по 
тиражот кои изнесува ни помалку ни повеќе 
од 120.000 примероци: Во „Мисла" се убедени 
дека оваа едиција која веќе се продава исто 
така ќе биде во целина консумирана од ма-
кедонските читатели. Дури да бидеме претен 
циозни и да заклучиме дека мани во ваквото 
работење секако постојат, ние сепак мора-
ме да се сложиме со едно, а тоа е: „Мисла" 
веќе не е група на литературни ентузијасти 
на кои многумина однапред им го предвиду-
ваа крајот туку е еден од оние фактори, чие 
влијание е неоспорно во нашите напори за о-
масовување на културата. 

Меѓутоа веднаш паѓa во очи дека застапе-
носта на современата странска литература е 
сведена скоро на нула. Ако ја има, тоа се 
повеќе анонимни автори кои не им се поз-
нати ниту на добрите познавачи на совреме-
ните светски литературни струења. Точно е 
тоа дека македонокиот напишан збор треба 
да доживее своја афирмација, барем меѓу 
своите читатели, меѓутоа не може да се бега 
од фактот дека денес во светот исто така 
творат Солжењицин, Бекет и други кои сека-
ко заслужуваат да бидат забележани од уред-
ниците во македонските издавачки куќи. Од 
„странците’’ во издавачкато претпријатие 
„Македонска книга" ни ги посочија нашите 
стари пријатели Максим Горки и Гистав 
Флобер, новиот Едгар А л а н По и непознатите 
Ото Херберт и Антон Полјански. Навистина 
сиромашно. 

Кога би направиле пресек на застапено-
ста на младите автори дебитанти во едициите 
на македонските издавачки куќи, паѓа во очи 
дека и овде „Мисла" покажува најмногу раз-
бираље и лојален став. „Македонска книга" 
е знатно послабо активна на тоа поле, а за 
„Култура" констатираме дека таа цврсто ги 
затворила вратите, недозволувајќи пристап 
на ниеден талентирав млад литерат. 

Ако сакаме сега да дадеме една комплет-
на оценка на сето она што е направено околу 
популаризација на литературата меѓу маке-
донекото население, не е тешко да се заклучи 
дека, освен донекаде „Мисла", нашите из-

давачки претпријатија не ја постигнаа целта 
и дека се додека ое работи на начинот на кој 
работат еега, дотогаш се има и кризи и де-
фекти во нив самите, a со тоа и во маке-
донската култура воопшто. 
Што се однесува до ликовната уметност мо-
жеме да кажеме дека 1969 г. беше мошне бо-
гата со културни манифестации. Публиката 
имаше можност да се запознае со делата на 
плејада македонски и југословенски автори, 
а и со некои современи стравски сликари. 
He би сакале да врвшие некоја анализа на 
изложените работи, туку само да дадеме кус 
осврт на некои изложби кои, по својот ква-
литет или специфичност, се оделуваат од 
останатите. 
На инцијатива музејот на современата умет-
ност беше покрената акција за организирање 
стална галерија на карикатури. Изложбата 
на истите кои беа подарок од познати кари-
катуристи од вашата земја и стравство, по-
буди големо интересирање меѓу љубителите 
на тој вид уметност. Темата беше „мир и ху-
манизам" и обилуваше со свежина на идеи 
и добри решенија. 
Вангел Наумовски е познат „наивен" сликар 
од Охрид кој на својата самостална изложба 
изложи платна и цртежи инспирирани од 
охридската флора, која на еден специфичен 
начин се одразила во неговата фантазија за 
одбележување се неговите цртежи во кои се 
гледа новина во тематика која ја обработува. 
Доминира човечкото тело. 
Комеморативната изложба на Ристо Лозанов-
ски, покажа дека прерано се прекинал жи-
вотниот пат на човек кој имал уште многу 
да каже и чиј пат кон поквалитетно сли-
карство беше очигледен. 
Некаде во октомври беше одржан есенски 
салон на Д Л У М кој обилуваше со слаб ква-
литет ка изложените дела и без учество на 
многу познати сликари и скулптори. Интерес-
но е што никаде во градот немаше плакати 
кои би обавестиле дека таква манифестација 
се одржува. 
Изложбата на Чемерски и Глигорова, беше 
една од поиздржливите изложби пo својот 
квалитет. Новата изложбена сезова во умет-
ничката галерија ја отвори Шемов Симон со 
серија платна во кои обилуваа расцутени цве 
чиња и конструкции на машини. 
Белградскиот скулптор Ото Логон беше за-
стапен со повеќе скулптори во бронза. 
Во тек е изложбата на графики од Нирбенг 
во која се гледаат совремите стремежи во 
областа на графиката. 

За пофалба се и музичко-поетско-ликовните 
вечери кои на еден интересен начин се оби-
дуваат да дадат едно комплетно доживување, 
синтетизирајќи ги трите вида на уметност 
заедно. 
Н а крајот, ако направиме пресек на ликов-
ните збиднувања во минатата сезона, може 
да кажеме дека квалитетог на изложбите 
беше задоволувачки и да изразиме жалење 
за нивната и оваа посетеносг. Во исто време 
би сакале да упатиме пофалби кон Музејот 
на современата уметност заради неговото на-
стојување да ни презентира се она што е до-
бро во современата уметност. 

Ниво Ивавовски 
Златко Пановски 

Добри работи 
лоши работи 



Лешек Колаковски беше едно од најчестоспом-
нуваните имиња во мартовските настани 67 во 
Полска. Го спомнуваа и двете конфронтирани 
страни. Се разбира, со различна интонација. За 
студентите беше идеен водач, за другите „реви-
зионист". Н а крајот, Колаковски беше пуштен 
да предава во Канада. „Подобро надвор, от-
колку внатре". 
Колаковски и припаѓа на групата филозофи -
марксисти кои најжестоко се борат против дог-
матското испаколичување на Марксизмот. Не-
говиот став е неодвоив од полската 1956 година. 
Таа е неговиот „роденден" како филозоф. 
Колаковски се бори против вулгарниот, догмат-
ски сфатен (или несфатен) марксизам, како што 
се бори против теологијата. Тој ли го рече она 
„догматскиот марксизам е материјалистичка те-
ологија?" 
Лешек Колаковски мисли САМО КРИТИЧКИ! 
А критичкото мислење е дотолку покритично, 
доколку е марксистичко! Да запреме малку. Мо-
же да ни се случи да добиеме слика на човек 
кој мисли в кабинет. He, Колаковски мисли кон-
кретно. И Колаковски не мисли само сериозно, 
тој мисли и духовито. Колаковски пишува и фи-
лозофски бајки. Тие се собрави во книгата „Три-
наесет бајки од царството Лајлонија". 
Читајте од Лешек Колаковски: 

„Филозофски есеи" во издание на „Нолит’’ 
од Белград. 
БАЛАМ И Л И ПРОБЛЕМОТ Н А 
ОБЈЕКТИВНАТА В И Н А 
— филозофска бајка — 
Балам, синот Беоров, по божја заповест прев-
зеде службен пат, заради важна државна рабо-
та и јаваше на магарица. Но, на Господ не му 
се допадна патот што го одбра, затоа го прати 
ангелот да го запре Балам. Но, стори така што 
ангелот со мечот голем беше видлив само за ма-
гарицата — што впрочем некогаш и се случува. 
Магарицата, кога ја виде препреката, постапи 
рационално и скршна од натот; Балам, кој не ја 
виде препреката, постапи исто така рационално и 
ја удри магарицата со стапот, сакајки да ја при-
нуди да се врати на стариот пат. Тоа се повтори 
три пати, се дури Господ не и подари моќ на 
говор на магарицата, која веднаш викна: 
„Зошто ме тепаш"? 
Балам, кого нејзиното зборување воопшто не го 
изненади во оние времиња се случуваа и поинак-
ви нешта — гневно одговори: 
„Ме правиш смешен! Штета што немам овде 
меч, би те убил"! 
Господ пак, говорејќи низ непроѕирна муцка на 
покорното животно, уште долго не му рече на 
јавачот за што всушност се работи, и го дразне-
ше Балам кој поплаве од лутина. На крајот се 
смилостиви над обата, го направи анѓелот вид-
лив и за Балам кој веднаш ја сфати ситуацијата. 
Ангелот веднаш го нападна: 
„Зошто го тепаш невиното животно? Оваа ма-
гарица „викаше", ти го спаси животот, да про-
должеше no патот, безмилосно ќе те преполовев 
со ова парче железо, а неа ќе ја оставев да жи-
вее„. 
,,Но, благодарен господине, „се бранеше Ба-
лам", јас не те видов, бидејќи мене не ми се ја-
ви„. 
„Не те прашувам дали си ме видел или не, „ви-
каше ангелот и притоа удираше со нозете", пра-
шувам зошто го тепаше невиното животно"? 
„Но, возвишен добродетелу", рече Балам пел-
течејќи, „ја тепав затоа што ми тераше инает, 
секој тоа би го сторил на мое место". 

„Не фрлај ја вината на секого", отсече ангелот, 
„сега се работи за тебе, а никако за секого. Ти 
се спротивставуваше затоа што јас и заповедав 
и ти со тепањето ми се спротивставуваше мене, 
на својот претпоставен, а преку тоа и на Господ 
којшто ме прати и кој е највисок претпоставен". 
„Но благороден, возвишен, почитуван Господи-
не„, офкаше Балам, „па јас не те видов, како 
тогаш можев.. .„ 
„Пак се оддалечуваш од работата, „го прекина 
ангелот, ќој пукаше од бес. „Сите сте исти. Секој 
греши, а потоа вели дека не знаел; би можеле 
пеколот да го заклучиме со три катанци, кога би 
слушале такви оправдувања. Си згрешил објек-
тивно, разбираш? Објективно, си се спротивста-
вил на Господа". 
„Разбирам", рече Балам тажно, веќе сосем по-
корно. Стоеше на патот, мал, дебел, несреќен и 
си ја бришеше потта од ќелавиот череп. „Сега 
веќе правилно го разбирам тоа. Јас сум објек-
тивен грешник, што значи, грешник воопшто. 
Првпат грешив, кога не те видов. Згрешив втор-
пат, затоа што го тепав невиното животно. Згре-
шив третпат, затоа што сакав да продолжам по 
патот и покрај волјата божја. Четврт пат згрешив, 
кога сакав да се карам со тебе. Јас сум грне со 
гревови, нечиста мрша, за мене пеколот би било 
незаслужено добро. Згрешив многу, Господине, 
Имај милост, Господине. За сето е виновна мо-
јата избувливост". 
„Сега доста, престани веќе да се извинуваш" от-
сече ангелот, но веќе спокојно, одоброволено. 
„Сега продолжи по патот". 
„Во кој смер Господине"? праша Балам. 
„Во истиот во кој веќе одеше", одговори анге-
лот. 

Балам офна в почна да рида. 
„Па нели сакаше да ме запреш, Господине?" 
„Те запрев веќе, сега можеш да продолжиш", 
одговори ангелот. 
„Зошто тогаш ме запре, Господине"? 
„Престани да мудруваш, грешнику! Господ така 
сакаше". 
Балам резигнирано се качи на магарицата, која 
тргаа мрморејки: 
„Да, пак јас го извлеков најдебелиот крај; мојот 
господар имаше само морални тешкотии, а мене 
кичмата уште ме боли". 
Потоа полека се оддалечи. 
Поуки од овој расказ има многу, но нема да ги 
наброиме сите. Треба да се спомне дека ако ан-
гелот му се јавеше само на Балам, тој ќе отста-
пеше од патот и магарицата сигурно ќе го пос-
лушаше. Но тогаш не ќе имаше можност да 
стекне з а с л у г а — бидејќи каква е тоа заслуга 
да се заобиколи видлива препрека? Заслуга е да 
се заобиколи невидлива препрека, а тој токму 
тоа не сакаше да го стори. 
Поука прва: не игнорирајте го гласот на живот-
ното, бидејќи тоа некогаш знае повеќе. 
Поука втора: незнаењето е грев и ако се оправ-
дуваме со незнаење, правиме уште едев грев кој 
се додава на претходните. 
Поука трета: Против здравиот разум е да се 
употребува здравиот разум во спор со апсолу-
тен разум. 
Поука четврта: Од објективната вина ни Господ 
не може да не ослободи. 
Поука петта: Такви се последиците кога двајца 
постапуваат рационално, но секој поаѓа од разни 
претпоставки. 
Поука шеста: Таков е животот. 

Подготвил 
Владимир Милчин 

ФИЛОЗОФ 
ЗА 
СИТЕ 
ЛЕШЕК КОЛАКОВСКИ 



Било како било, никогаш не било ништо да не биде 

За еден екслузивен клуб или 
како ефтино се забавуваме 
за скапи пври 

Мислам дека е Сизифова работа овде по ред 
да се аргументира и противаргументира, разјас-
нува и дообјаснува сето она што мојот колега 
жестоко го нафрли врз ставовите на Милутин 
Чолиќ изнесени во неговите анализи за југо-
словенскиот филм во дневникот „Политика". 
Уште на почетокот ведиаш да кажам дека јас 
немам намера да изигруван бранител на споме-
натиот аналитичар од нападите на мојот прет-
ходник, туку сакам само да укажам на едно од 
можните толкувања на некои од неговите заклу-
чоци за кои, заправо, и му се споменува името 
на страниците на „Фокус". 

На секој, дури и приватен, филмски хрони-
чар кој со внимание ги следи настаните во ево-
луцијата на југословенскиот филм, веројатно му 
е јасно дека југословенскиот филмски ветер во 
умерените светски филмски води, нераскинливо 
е врзан со имињата на Павловиќ, Петровик, 
Ѓорѓевиќ, Мимица, Макавеев и т. н. Меѓутоа, 
она што беше од особено значење е фактот што 
повеќето од овие режисери својот филмски из-
раз го провлекоа низ збир од филмови, сместе-
ни во еден авторски циклус. Дури во рамките 
на еден таков циклус, за кој дозволувам мисле-
ње дека е плод на вештачко определување, тие 
успеаја да создадат платформа за достојно 
уметничко презентирање. Кога вака и тематски 
и структурно се определија. Павловиќ со својата 
црна реалност, Петровиќ со своите мотиви око-
лу љубовта и смртта, Ѓорѓевиќ со критичките 
анализи за најблиското револуционерно минато, 
Макавеев со своите формални новаторства итн., 
и кога се наоѓаа на исток на своето инспирацис-
ко сонце, нивните филмови беа суштински нов 
квалитет, дури и на меѓународен план. Но, нив-
ните следни творечки обиди, за жал, беа само 
сенка на претходните. Така се јавија „Ќе биде 
скоро пропаст на светот", „Пладне", „Невиност 
без заштита". Сите тие се очајнички обиди да се 
остане по секоја цена на линијата која донесе 
најмногу успех, дури и со монтажно-асоцијатив-
ни елементи (Макавеев). Меѓутоа, тоа сепак не 
се л о ш и филмови, напротив, во нив сеуште има 
блескави елементи, меѓутоа, јасно се наѕира де-

ка во тој авторски циклус тие нема што повеќе да 
бараат. Нивната филмска структура како што 
го вели тоа Слободан Новаковиќ, вклучувајќи ја 
и онаа на Павловиќ, веќе е окостена и фосили-
зирана. 

Меѓутоа, еден вистински филмски уметник 
секогаш е способен да започне нов циклус со 
квалитативно нов, формално и содржински трет-
ман. Еден Жан Зик Годар во своите филмски 
истражувања секогаш поаѓа од апсолутна нула 
и секогаш успева да биде квалитативно нов. 
Или, како што тоа уште еднаш го вели Слобо-
ден Новаковик, тој непрекинато ја разорува сво-
јата претходна филмска структура. 

Мое длабоко убедување е дека денес во ју-
гословенската кинематографија постојат сили за 
еден ваков скок. Тоа, мислам, во крајна линија 
не го негира ни Милуткн Чолиќ. 

Нино Ивановски 

Често велиме, дека ние, македонците, сме за 
традиција. Традиција која станала таква по 
многу години, или пак традација која ја фор-
мираме, запнувајки од петните жили, во поново 
време. 
За тоа како изгледаат „новите традиции ви давам 
еден од поновите примери. 15-ти декември сту-
дентите од Скопскиот универзитет го прогласија 
за „Ден на студентите". 
Убава традиција 
По тој повод се организираат и цела низа при-
редби и други пригодни манифестации. 
Убава традиција. 
Еден дел од прославата оваа година беше оста-
вен за т. н. ,,класична музика". Поточно, спроти 
празникот во училиштето „Престалоци" треба-
ше да приредат заеднички концерт хорот на 
АКУД „Мирче Ацев" во првиот дел, а во втори-
от дел требаше да бидат претставени неколку 
млади уметници, студенти на Високата музичка 
школа во Скопје. 
Убава, прекрасна идеја, (уште поубаво ако пре-
расне во традиција). 
Ho, ако забележавте пишувам „требаше да биде 
одржано". Да, требаше, но не беше. А за тоа 
постоеја навистина неколку многу јаки причини. 
Само за откажувањето на концертот воопшто не 
беа виновни учениците во програмата. Напро-
тив, тие беа во салата на „Престалоци" дури 
час и петнаесет минути пред почетокот на кон-
цертот. 
Но, најдоа заклучен клавир (замислете, заклу-
чено пијано, а требаше да настапуваат соло-пе-
ачи и цел еден хор). Да не зборуваме што хо-
ристите не ги најдоа такачнаречените „практи-
кабли" врз кои стојат, а за кои многу убаво 
нагласија дека им се неопходни. 
He, тоа не беше се. Изведувачите не најдоа ниту 
еден (замислете: ниту еден) од раководителите 
и одговорните другари кои го организираа кон-
цетот. 

Ох, простете! Тие дојдоа, но точно шест минути 
пред почетокот на концертот и тоа не дојдоа 
еден или двајца, туку цела една дузина на чело 
со претседателот на Сојузот на студентите Б. 
Брсаковоки и неговиот заменик Д. Филипчев. Н о 
и сите заедно, па дури и со телефоните кои поч-
наа така нервозно да ги вртат, не направија 
ништо. 
Лоша традиција! 
Се смеете за ова традиција: Тоа навистина стану-
ва традиција, зошто истото се случи и минатата 
година. И тоа на истиот ден, со истите исполни-
тели и организатори, само што амибиентот тогаш 
беше „Драмскиот театар". 
И пак велам — лоша, мизерна -традиција. 

Bo ерата на поп-цивилизацијата, нашите мла-
ди граѓани неодамна добија несекојдневна мож-
ност да станат членови на единствениот музички 
клуб BO градот — клубот на дискофили при 
Центарот за култура и информации на градот. 
Можностите за разонода во клубот се необично 
„широки": бескрајни (разговари, легално пушење 
и срадби со најпогоуларните светски хит-групи. 
На љубителите на алкохолот таму не им е мес-
тото; музиката се консумира со овошни сокови 
и кафе. Покрај се, оние кои имаат особени скло-
ности кон манекенството, имаат убава можност 
да ги манифестираат своите афинитети. Секако, 
не само афинитети, зашто (манекенотвото е нео-
бично скап хоби. Но, изгледа дека токму посе-
тителите на овој „ексклузивен" клуб ги имаат тие 
можности, судејки по цената за влегувањето, ко-
ја тие галантно ја плаќаат. 

Меѓу младинците во клубот има и такви кои 
исклучиво читаат познати младински листови од 
светот, како што се »The N e w Musical Express«. 
»Bravo«, »Melody Maker« и други поп-листови. 

Споменатите „бескрајни разговори" се глав-
но околу животот на популарниот Paul М е -
cartney, кој последниве недели треба по секак-
ви начини да го докаже своето постоење. Пра-
шајњето дали е Paul жив или е заменет со двој 
ник) е од вонредна важност за младите тинејџе-
ри од Западна Eвропа и САД, а нашите мла-
динки се во чекро со поп-времето во светот. 

Новите членови на клубот веројатно веднаш 
ќе .„паднат в очи", зашто не пушат »Kent« или 
»Winston«. Тоа се омилените цигари на младите 
од нашето поднебје, иако не се сите во можност 
да се насладуваат на „американскиот особен 
мирис" на овие long-size цигари. 

Засега доаѓањето со спортски коли на музич-
ките сеанси не е вообичаено но со приближува-
њето на зимата со сите свои непријатности, не е 
претерано да се очекува и тоа. 

За да се знае дека клубот е ексклузивен. За 
да се знае кој може да биде член на тој и такви-
те, како него, клубови. 

Таму каде што има ефтина забава — за скапи 
пари. 

Спасе ЈОВКОВСКИ 



Годинава што изминува не донесе некои ап-
солутно нови стнлови или музички форми, ниту 
пак тоа од неа се очекуваше. Сепак, се јавија 
неколку групи кои извонредно многу ветуваат: 
» F L E E T W O O D M A C « »JETHRO T U L L « » B L I N D 
Р А I T H « » L E D Z E P P E L I N « . »Undergroimd«-от 
ги зацврсти своите позиции И дури во натамо-
шниот период од него можеме да очекуваме 
вистински зрели остварувања. Фактот што на 
топ листите и оваа година се провлекоа без-
број сладуњави песнички, зборува дека музич-
киот вкус не доживува големи промени. Било 
како било, целта ни е да ги следиме прогре-
схвните токови во денешната музика и да се 
надеваме дека еден ден таа ќе претставува ап-
солутен победнк. 

A сera да преминеме конкретно на музичките 
остварувања и тоа пo хронолошки пат, т.е. она-
ка како која се јавувала. 

F L E E T W O O D M A C (Albatross) 

Прв „бум" на групата, проследен со голем ус-
пех. Невообичаено мирна мелодиска линија со 
извонредна техника на тапани и соло гитара. 
Оваа плоча едноставо мораше да доживее ус-
пех бидејќи е единствена во својот „жанр". Co 
своите останати плочи грулата на Петер Греен 
дохажа дека на неа сериозно може да се смета. 

C R E A M (Badge) 

Последниот сингл на незаборавните » C R E A M « 
изведена од албумот » G O O D B Y E « . Ритмот е 
контролиран и интензитетот полека расте, до 
моментот кога се избувнува во величествена ме-
шавина на гитарите од Цлапто, Бруце и тапа-
ните на Бакер. Текстот е мошне интересен и 
прилкчно мистичен. 

M A R V I N G A Y E (I Heard it Through the 
Grapevine) 

Заслужен успех за Марвин. Трепетлив ритам 
со перфектен вокал и вокална придружба. Co 
оваа плоча „ТАМЛА" направи вонредно вешт 
потез. 

S I M O N and G A R F U N K E L (The Boxer) 

Според „ M E L O D Y M A K E R " ова e најдобра 
плоча на годивата. И навистина, многу ком-
поненти зборуваат во прилог на тоа. Прво тек-
стот на Пол Сајмон е фантасткчен и ја разот-
крива сета гнилост во американското опште-
ство. Инструменталната придружба и вокалите 
се натпреваруваат кој ќе даде подобра партија. 
Оваа плоча и кај нас постигна особен успех. 

P R O C O L H A R U M (Salty Dog) 

„Лошиот пес", наместо да загризе во топ лис-
тите, ги загриза самите „ P R O K O L H A R U M " . 
Навистиаа е чудно како една ваква, до совр-
шенство доведена мелодија не наиде на прием 
кај широката дискофилска публика. Звукот, 
аранжманот и целокупната изведба се повеќе 
од добри и обилуваат со уметничка оригинал-
ност и инвентивност. Ваквиот смирен „Хару-
мовски" звук изгледа изгубен во буката на ос-
танатите музички правци и можеби во тоа лежи 
клучот на неуспехот. 

E D W I N H A W K I N S S I N G E R S (Oh Happy Day) 

Ce најубаво За овој госпел. Извонредни xop-
ски вокали и мелодиска линија. „Среќен ден" 
ја сврти повторно јавноста кон по малку за-
боравениот стил „госпелот". Само црнци мо-
жат да создаваат таква работа. 

T H E F I F T H D I M E N S I O N (Aquarius let the 
Sunshine In) 

Оваа песна co ведели не слегуваше од првите 
места на топ-листите. Вокалната група „ПЕТА 
ДИМЕНЗИЈА" ви се прикажува во најдобра 
светлина. Текстот е визија на идната среќа ко-
ја ќе владее во светот. Co оваа плоча „ПЕТА 
ДИМЕНЗИЈА’’ го зазеде местото кое од секо-
гаш и припаѓало, а многу пати и било порек-
нувано. Инаку песната » A Q U A R I U S « е меѓу 
водечките теми од супер — мјузиклот „КОСА". 

C R E E D E N C E C L E A R W A T E R R E V I V A L 
(Proud Mary) 

Четворицата од » C C R « можат да се гордеат со 
„Гордата Мери’’. Пеколниот ритам и извонред-
ниот аранжман и донесоа голем успех на оваа 
мелодија која означува повторно враќање на 
бесмртниот » R O C K and R O L L « . Co својот прв 
албум и вториот сингл » B A D M O O N R I S I N G « , 
оваа група докажа дека од неа можат да се 
очекуваат изненадувања. 

B L O O D , S W E A T and T E A R S (Spinnin Wheel) 

Една од најдобрите плочи на годината и вај-
добрите снимци на „КРВ, ПОТ и СОЛЗИ". Во 
оваа мелодија пред се паѓа во очи аранжманот. 
Тука се испреплетуваат многубројни инстру-
менти од кои некои се употребени само за 
два (2) акорди. Конечниот продукт е беспре-
корна, ивенциозна плоча. 

C R O S B Y , S T I L L S , N A S H (Marakesh Еxргеѕѕ) 

Уште една песна која не доживеа комерцијален 
успех. Направена од супер група и самата е су-
пер. Напишана е од Ex-Holisot Graham Nash 
и тоа во воз за време на патот низ Алжир. Во-
калите се фантастични, а самата мелодија при-
лично невообичаена за конвенционалните му-
зички сваќања. Н а музичките стладокусци се-
како им преставува бисер во дискотеката. 
Зачудувачки е фактот што 1969 година прет-
ставуваше еден вид » S T A T U S Q U O « за најго 
лемите групи како » B E A T L E S « » R O L L I N G 
S T O N E S « » В Е А С Н B O Y S « , барем што се од-
несува на полето на сингл плочите. Плочите 
» G E T B A C K « и » B A L L A D OF Y O K O A N D 
J O H N « ce продаваа повеќе бидејќи ce од 
„Битлси", а помалку заради музичките квали-
тети. » H O N K Y T O N K W O M E N « на компанијата 
на Jagger е интересна, но не многу над про-
сечното. »Beach Воуѕ« пак не може ни да се 
заборава. Како резиме да заклучиме дека на 
местото на великаните почнаа да се јавуваат 
нови, одлични групи. Да сс надеваме дека ид-
ната година ќе дојде до „музичка’’ борба меѓу 
вив и дека ќе добиеме нови, добри звуци. 

СТЕФАНОВСКИ ГОРАН 



Ha крајот на секоја година во сите области 
се сумираат постигнатите резултати. Co таква 
цел седнав и јас да го напишам овој поп-биланс 
за 1969 година. 

Ке тргнам од она, што по мое мислење ја 
одделува 1969 од сите претходни. Тоа се супер-
групите. Во 1969 бевме сведоци на се пообемната 
соработка на поп-музичарите. Соработката на 
Донован и Џеф Бек, на Пол Меккартни и Доно-
ван на албумот на Мери Хопкин, учеството на 
Клаптон, Харисон, Ричард во снимаљето на албу-
мот на Били Престон, па во крајна линија и це-
лата активност на „Плестик Оно Бенд", збору-
ваат дека за квалитетот на изведбата се водеше 
многу повеќе грижа. Значи идејата за привре-
мени супергрупи почна да се остварува. Тоа зна-
чи дека многу побргу од колку што се претпос-
тавуваше, ќе дојде времето кога музичарите ќе 
се соберат само за снимање на еден сингл или 
пак албум. Ваквиот начин на работа го примену-
ваше „Плестик Оно Бенд", а и „Блајнд Феит" се 
тука (сигурно е дека тие нема да го задржат 
својот состав, ако воопшто продолжат да наста-
пуваат како група). Значи ли тоа дека групите 
се осудени да одумираат? Јас сум сигурен во 
одумирањето на групите со постојани членови и 
верувам дека иднината ќе ги потврди овие, не 
само мои, тврдења. Да заклучам: до 1969 г. се 
јави еден многу поквалитетен начин на музици-
рање — супер-групите со променлив состав — кој 
открива неброени можности. 

Веќе низа годинн по ред Британија беше 
плодна почва за американските групи и пеачи. 
Од тие денови датира и геслото „секој амери-
кански хит сигурно ќе биде и британски". Тоа 
и денес важи. Припомнете си на „Арчиз", хито-
вите на Елвис Присли, Кени Роџерс и „Првата 
Едиција" и ред други примери. 1969 донесе неш-
то ново. Тоа е инвазијата на британските групи 
на САД. Во свое време, додека настапуваа на 
концерти Битлсите ги воодушевуваа американ-
ските младинци. По нив тоа редовно го правеа 
и Ролинг Стоунси. „Крим" речиси секогаш беа на 
турнеи по САД. Но, ни Битлсите, ни Стоунси, 
ни „Крим" не успеаја да воспостават, ако ништо 
друго, барем рамнотежа на релацијата на влија-
нието меѓу САД и Британија. Неуспеаа затоа што 
беа малубројни. Во 1969 ситуацијата се смени BО, 
полза на Британија „Лед зепелин", „Фат Метрс", 
„Флитвуд Мек", „Џетро Тал", „Најс", „Кинг 
Кримсон", „Кинкс", а највеќе Стоунси и „Ху" 
во текот на 1969, некои дури по два до три пати, 
го препловија океанот и ги пленија Американ-
ците. Што е уште поважно поголем дел од овие 
групи се релативно нови, значи од нив многу 
се очекува, што од друга страна значи оваа „бри-
танската инвазија на САД нема да биде крат-
котрајна. Да нагласиме уште дека 1969 им доне-
се целосна афирмација на „ЛЕД ЗЕПЕЛИН", 
„ФЛИДВУД МЕК", „ЏЕТРО ТАЛ", „ФАТ МЕТРС", 
„КИНГ КРИМСОН". 

Од пеачите вреди да се спомнат Дезмонд Де-
кер, Џое Долан, Глен Кембел, потоа Клодах Ро-
џерс, Карин Јанг. На нив нема да се задржувам, 
бидејки секоја година многу такви пеачи и гру-

пи се јавувале и по краткотрајно „блеснување се 
губеле. Ова важи и за Џое Саут, Томи Рое и 
Липи Ли. 

Тоа беа моите впечатоци за 1969. За да ги 
задоволам и оние што не се согласуваат со мене 
или пак мислат дека многу малку, по моето, 
ни донела 1969, направив еден хронолошки прег-
лед на пбважните поп-настани во 1969 година. 

ЈАНУАРИ 

— Ерик Бардон и Енималси го издаваат сво-
јот сингл. „Огнен прстен" кој барем во Европа 
стана голем хит. 

— „Крим" сеуште се заедно. И во Британија 
го издаваат синглот „Бела соба" од далбл-албу-
мот „Пламени јазици". 

— На топ листите се пробива кон врвот „Ал-
батрос" на „Флитвуд Мек" Co овој овој сингл си 
го отвори патот кон славата. 

— „Добар, лош и грд" и Хјуго Монтенегро 
се на врвот на топ листите. Сепак најслушана 
плоча е „Об-ла-ди об-ла-да" и „Мармалејд". 

— Во „Холиси" на местото на Неш доаѓа 
Тери Силвестер. 

ФРВРУАРИ 

— „Крим" го снимаат својот последен албум 
„ГУД БАЈ". Клаптон и Винвуд се почесто се за-
едно. 

— „Ху" се на турнеа по САД. 
— Питер Сарстед го издава својот прв и нај-

голем хит „Каде одиш". 
— Битлси имаат тешкотии со финансиската 

страна на „Ејпл". Од САД како помош им прис-
тига Ален Клеин. 

— Клаптон, Бекер и Винвуд се" договараат за 
офоумување на заедничка група. Супер-групите 
стануваат актуелни. 

— Мери Хопкин ја сними „Поштенската кар-
тичка". Овој албум по излегувањето не беше при-
фатен онака како што сакаа Пол Маккартни и 
Мери. 

— „Би Џиси", сега како квартет го издаваат 
својот сингл „Први мај". Тука и започнуваат рас-
правиите меѓу Робин и Бари Гиб. 

МАРТ 

— Сарстед во зенитот на популарноста. 
— „Смол Фејсис" го издаваат својот последен 

сингл со Стив Мариот, кој ги напушта за д а 
оформи нова група со Питер Фрамптон од 
„Херд". 

—Холиси ја издаваат „Прости ми Сузана". 
— „Лед зепелин" го издаваат својот прв ал-

бум по враќањето од турнеа по САД. 
— Две венчавки: Пол и Џон се женат. 
— Излегува „Гуд бај" на Мери Хопкин. Овој 

сингл на Мери како да е нејзината лебедова 
игра. 



АПРИЛ 

— Co помош на Харисон „Крим" го издава 
својот последен сингл „Беџ". 

— „Петта димензија" го издава својот хит 
од „Коса": „Аквариус". 

— Се појавува „Гет Бек" на Битлси. 
— „Хамбл пај" се оформени, снимаат заедно, 

но но им се знае дури ни името. Се појавува ca-
мо нивна слика во „ Н М Е " без никаков комен-
тар. 

МАЈ 

— Се појавува Клодах Роџерс. 
— „Цетро тал" се враќаат од САД и се поја-

вува нивниот сингл" „Живеејќи во минатото". 
— Боб Дилан се јавува со „Нешвил скајлајн". 

Старите дилановски композиции со малку из-
менетиот диланов глас стануваат веднаш хит. 

— Еден американски состав сигурно настапу-
вa. Tоa е „Криденс Клирвотр Ривајвл". Нивниот 
прв европски сингл „Гордата Мери" доживува 
Фантастичен успех. 

— Рик Греч им се придружува на Клаптон, 
Бекер и Винвуд. „Блајнд феит" се оформени! 

— Уште еден хит на сезоната. Се појавува 
„Среќен ден" во изведба на „Едвин Хоукинс 
Сингерс". 

— „Тандерклап њумен", откритието на Пит 
Гаусенд, го издава својот прв и единствен хих 
„Нешто во воздухот". 

— Том Џонс гостува во САД. 
— И „Манфред мен" се расформират. 

ЈУНИ 

— Бесплатен концерт на „Блајнд феит" во 
Хајд паркот во Лондон. 

— Мик Тејлор наместо Брајан Џонс во Сто-
унси. 

— Во знак на благодарност за соработката 
при снимањето на „Гет Бек" Битлси ја издаваат 

плочата на Били Престон „Тоа е патот што гос-
под го одреди". 

— Уште еден хит на годината се јавува во 
мај тоа е „Спасен од ѕвоното" со Робин Гиб. 

— Стонси ја издаваат „Хонки тонк жени". 
— Донован и Џеф Бек прават уште еден хит 

„Гу гу барабаџагал". 

ЈУЛИ 

— На врвовите на топ листите се појавува 
„Баладата за Џон и Јоко". 

— Се појавува уште еден хит и тоа секси-хит. 
Се работи за композицијата на Серж Гензбург 
„Те сакам... јас веќе не". 

— „Плестик Оно Бенд" се јавува со „Дајте му 
шанса на мирот". 

— „Ролинг Стоунси" одржуваат во Хајд Пар-
кот пред 250.000 луѓе меморијален концерт за 
Брајан Џонс. 

— „Џетро Тал" го издава својот албум „Ста-
ни". 

— „Хамбл пај" се јавуваат на сцена, го изда 
ваат својот прв албум и сингл „Натурн борн буги" 

— Битлисите го снимаат својбт албум „Гет 
бек". 

— Уште една супер-група дебитира со албум. 
Тоа е „Крозби, Стил и Неш". 

АВГУСТ 

— Се јавува „Харк Кришна Мантра" во извед-
ба на Рада Кришна Темпл. 

— Би Џиси стануваат дуо. Колин Петерсон добива „отказ". 

— Големиот Елвис Присли се враќа на сце-
ната. 

— Најнапред во САД, малку подоцна во Ев-
ропа изби хитот на Зегер и Еванс „Во 2525". 

— Во САД најголем хит меѓу албумите е поп-
операта „Томи" од „Ху" . 

— „Џетро Тал" повторно одат во САД. 

СЕПТЕМВРИ 

— Сигурен триумф на „Во 2525". 
— Битлси го издаваат својот албум „ЕБИ 

РОУД". 
— И „Фат матерес" го издаваат својот прв 

албум. 
— На Крозби, Стил и Неш им се придружу-

ва Нил Јанг. 

ОКТОМВРИ 
— Се јавува Карин Јанг со „Ничие дете". 
— „Кинг Кримсон" со албумот „Во дворот на 

Кинг Кримсон" го свртува вниманието кон себе. 
— „Флитвуд мек" го издаваат својот чет-

врт хит „Ох, да". 
— Џеф Бек прави планови со некои членови 

од „Ванила Фаџ" за оформување група. 

НОЕМВРИ 

— „Лед зепелин" го издаваат својот втор ал-
бум и повторно одат на турнеа во САД, каде што 
се и „Стоунсите". 

— „Џетро Тал" го издава синглот „Сладок 
сон". 

— Џон Меил го оформи својот нов „бенд". 
— Во Британија доаѓа уште еден хит од САД. 

Кени Роџерс енд фрст Едишн" ја нздаваат „Ру-
би, не ја носи твојата љубов во градот". Овој 
сингл станува хит дури во декември. 

ДЕКЕМВРИ. 

За декември нема да ви дадам податоци, за 
да не се повторувам. За да се потсетите, прочи-
тајте го уште еднаш мојот напис во минатиот 
број. 

Co ова поп-билансот за 1969 е готов! За жал 
1969 година во Македонија не донесе ново сем 
две добри радио емисии и еден промашен фес-
тивал. 

Исо Руси 



Васил ПУЈОВСКИ 

Селско мак 
(К. Рацин) 

еден есенски ден во еден наш крај — 
било каде 

Празни поља, празни ниви, 
празни ни се нивчињата 
нема стопан — дал се живи 
орачите, копачите 
празни ни се полињата. 

Камен в срце удираше 
поле в тага умираше — 
плодно поле без берачи. 

Сама земја го береше 
кантар сама го мереше — 
амбар нигде да прибере! 

Сјајот сончев ја грееше 
гора в тага чемрееше — 
нигде никој и никаде. 

Чума в гради ме налегна 
камен в коски ме пристегна — 
кај век векат — селаните! 

Кај чемреат в градиштата, 
в бескрај сами ридиштата 
зошто им се родовите 
кај ли им се јадовите 
што ли стија го добрала 
в град сите ги собрала 
та се празни полињата 
неми. тажни нивчињата. 

Ленка 
(К. Рацин) 

„Проклета да е Австралија . . . " 

. . . И ја остави стопанот 
во куќа празно куќиште 
тагата да ја чемрее 
и да ја личи маката 
во празни пусти ѕидови — 
со лице болно збрчкано 
со клепки изнасолзени 
со усти закоравени. 

Дал беше Ленка родена 
за тие празни ѕидови! 
Ѕидови — сенки, морници 
в срцето — заграб горчини, 

Помина една година 
загработ само болеше, 
помина втора година 
загработ и ја кинеше, 
и кога намина третата 
и таа зајде в туѓина. 

И потем кога месецот 
над крајот нејзин бдееше 
ветер над Македонија 
клетви ли клетви редеше 
„Ова ли беше времето 
да те запрашам: 
— кај ти е МАКЕДОНЕЦОТ ој маченице". 



Поезијата на Раде Ников 
Раде Ников е еден од наградените на Постоја-
ниот Југословенски конкурс за млади таленти 
при редакцијата на весникот „Борба". Едного-
дишната стипендија ја доби како награда за 
својата поезија. 
Ви презентираме нешто од поезијата на Раде 
Ников, студент на Филозофскиот факултет. 

Ѕидари 
Оваа недоградена кула 
што почнува 
од нашите нозе 
и завршува 
до нашето сознание 
се потпира 
на маката 
од мачените. 

И овие цвеќиња 
што цветаат 
пo балконите 
кој знае 
дали од ветровите 
ја слушнале 
болната песна 
на ѕидарите ? . . . 

Контраст 
Камен до намен 

илузија... 

Глог до глог 
б о л . . . 
Човек до човек 
омраза . . . 
Камен, глог — човек 
клузија, бол — омраза. 

Размислување 
Ги гледам своите мисли 
како се бркаат 
со ветерот и птиците 
низ моето постоење. 
Тој ветер и тие луди птици 
ќе ги скаменам 
во себе 
ќе ги оставам во тој таен предел 
на моето постоење, 
за никогаш повеќе 
да не ми лудуваат во крвта . , . 

Крадливци 
Сонцето краде вода 
ја пие, пие. 

Земјата ни ја краде маката 
ја растура во златни зрна, 

Водата го краде сонцето 
го крие, крие. 

Маката на земјата 
ги краде плодовите 

Розмислување за животот 
К е одлета птица во далечините 
и тогаш копнееме 
по летот на нејзините крила. 

Ќ е свене цветот неприметно 
и тогаш сме жедни 
за мирисот негов. 

И колку е беден светот! 
(За еден живот а не за омраза 
беден е светот). 

Грмушките не се цветови 
но и тие доаѓаат и заминуваат. 

Колку е неразбирлива смртта 
колку непознати се нејзините интервали? 

С р е ќ а . . . 
Оддеднаш смрт 
Казнет си со неповратна разделба!. 

Покона за бал 
Стигна и до мене таа вражја покана 
(а јас никогаш не сум ги видел ни родните угари 
Уште од детските пелени) 
па 
ај 
како 
да отпатувам — во некакви си смаени Вселени. . . 
Кога до она што ми. е блиску 
не да не можам — не смеам 
триста километри одовде ни да погледам 
Господи како! со кои умишта 
тој Месец најнапред да го здогледам. 

Нека танцуваат кројачите 
на картата на мојата малечка земја 
не не одам на тој бал над облаците. 
Среќно! Нека! Нека стасаат и на Месечината 
дури јас уште си палам темјан 
за да ми даде господ 
да си ја видам најнапред прво родината. 

Дојди во Охрид 
(Г. Тодоровски) 

Тивко зацарува полноќната доба 
хотелскиот портир го фатила дремка 
на патникот доцен кој побарал соба 
му пропцува луто и семе и семка 
па разгневен овој си оди со тресок 
поарно да ноќи крај тажниот песок 
Тогаш дојди в Охрид! 

Пристигаат гости со автобус едни 
и веќе ги чека купче едно жени 
се добираат до нив и се така вредни 
чекаат на смени, чекаат на смени 
трчкараат no нив, ги теглат за рака 
на стан да ги земат токмат динар така. 
Тогаш дојди в Охрид! 

В Летница чади вечерната скара 
чад солзи на очи нзнудува често 
некој келнер гласно со гостин се кара 
чекал саат гостинот — па префрлил нешто 
ако сакаш и ти да нема што бараш 
ако сакаш и ти негде да се скараш. 
Тогаш дојди в Охрид! 

Крај езеро врева, битка ли си бие 
охриѓани стружани в пливалиште вреват 
гуланици пуштат, некој лице крие 
победиле стружани (во ватерпол) другнте се 

гневат 
се сака ли војна в стварност да се следи 
тоа многу вреди, тоа многу в р е д и . . . 
Тогаш дојди в Охрид! 

П О К А Н А З А Б А Л 
(С. Јаневски) 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 
Терешкова и ее сопруг 

почтенБ1Ќ nogpyi' 
устраиванот бал 

на л у н е 
под паникадилом небосклона 

как во сне. 
Пожалуќте . 

(Зборовите на еден од нашиот југ 
по примањето на оваа покана) 




