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К О Г А , 
К А К О 
И К А Д Е 
СОЈУЗНИ РАБОТНИ АКЦИИ 

На Тјентиште — местото каде оваа го-
дина ќе стартува за прв пат младинската ра-
ботна акција „Сутјеска" овој месец се одржа 
тридневно советување на организаторите на 
Сојузните акции и организаторите на мла-
динските работни бригади. 

На дневен ред на советувањето беа поста-
вени повеќе теми, актуелни за дадениов мо-
мент на развитокот на сојузните младински 
работни акции. 

Акцентот беше даден на секако најбитна-
та, и најсовремена тема ако акцијата се гледа 
како општествена појава од социолошки ас-
пект — самоуправувањето. 

Дискусијата пo оваа точка беше подкре-
пена со резултатите од социолошките испи-
тувања кои перманентно се водат на работ-
ните акции „Нов Београд" и „Сава". Социо-
лошките испитувања беа користени и при 
анализата на останатите две теми на совету-
вањето — припреми на младинските работ-
ни акции и бригади за работни акции и по 
многу интересното излагање на магистерот 
по медицина и ветеранот на младинските ра-
ботни акции Д-р Драго Дрождјек. 

Иако советувањето не ќе резултира со 
некој пишан материјал во вид на заклучо-
ци, тоа е од голема важност за организато-
рите на акциите и бригадите, кои не само 
што придонесоа овие прашања темелно да се 
анализираат туку најдоа и практични реше-
нија за нивната примена. 

По ова советување и мислењата кои беа 
изнесени на него за најбитните општествени 
аспекти на сојузните младински работни ак-
ции со сигурност може да се каже дека се 
создадени услови за менување на Правилни-
кот за примање и изведување на акциите, 
затоа што е утврден неговиот расчекор со 
општествените (и економски) потреби на кои 
акциите практично во последниве неколку 
години во целост им одговориле. 

Оваа година ќе се организираат четири 
младински работни акции од сојузен карак-
тер на кои ќе земат учество вкупно 14.800 
младинки и младинци од цела Југославија и 
околу 500 од другите земји. 

Вредноста на работите со кои годинава 
младината се обврзува ја надминува цифра-
та од три милијарди стари динари. 

„Сутјеска 70", тоа е акцијата на која во 
три смени ќе земат учество три илјади мла-
динци и 120 бригадири во склопот на интер-
националните работни бригади. Оваа година 
тие ќе имаат задача на Тјентиште — местото 
на една од најкрвавите битки во Народно 
ослободителната војна да изградат младински 
спортско-рекреациони центар со спортски те-
рени и летувалиште со капацитет од стотина 
легла, вештачко езеро со површина од 15.000 
квадратни метри и колектор во должина од 
3,5 км. Во акцијата ќе земат учество триесет 
бригади. 

Акцијата „Зелен појас на Гердап" поч-
нува веќе идниот месец со изведувањето на 
работите за зеленување на околината околу 
колосот на Дунав, додека летово и на есен 
се поминува на директна соработка со гра-
дежните претпријатија во изведба на гра-
дежните зафати. Во борба со временските 
рокови ова ќе биде непреценлива помош на 
младината која ќе даде две илјади бригади-
ри во шест смени. 

Младинската работна акција „Сава 70" 
која оваа година го слави својот јубилеј — 
десетгодишнината на своето постоење, овој 
празник ќе го прослави постигнувајќи најго-
лем работен успех за времето на своето десет 
годишно постоење. До сега се изградени 24 км. 
на одбранбениот насип на Сава. Оваа година 
акцијата се обврзува за следните 24 км. за-
вршни работи на насипот со што Загреб де-
финитивно ќе биде заштитен од опасноста 
од поплави. 

На акцијата ќе земат учество 4.800 мла-
динки и младинци од целата земја и еден 
прилично иѕпозантен број на бригадири, чле-
нови на младинските организации од други 
земји — околу 300. 

Акцијата во Белград годинава го менува 
местото на работите, а и населбата ја мену-
ва локацијата. 

Сојузната акција „Нов Белград" по две-
годишно постоење се „интегрира" со локал-
ната акција „Бубањ поток". Co тоа се про-
шири делокругот на работите, а името на 
акцијата ќе биде „Белград 70". 

Вредноста на преземените обврски за ше-
сте годинешни смени изнесува близу мИЛИ-
јарда динари стари. Работи ќе се изведува-
ат во „Паркот на пријателството" во бли-
зина на зградата на Сојузниот извршен со-
вет во Нов Белград, во младинскиот рекреа-
ционен центар „Бубањ поток". 

На изградба на објектите на „Ада циган 
лија" и завршните работи на крстосницата 
„Мостар" и нејзивата околина. Населбата ко-
ја на бригадирите ќе им пружи поубави усло-
ви од оние во Нов Белград за кој немаше за-
мерка ќе прими 4.000 младинки и младинци 
во 53 бригади. 

Општо за сите акции годинава е тоа што 
стандардот на бригадирите ќе добие свој 
посебен третман како резултат на поволните 
финансиски ефекти од минатогодишните ра-
боти. 

Да споменеме за читателите на „Фокус" 
дека Скопје оваа година ќе биде претста-
вено на сите акции со свои младински работ-
ни бригади чие формирање ќе започне во 
најскоро време во организација на Градската 
конференција на Сојузот на младината. 



КОГА 
БИ 
БИЛА 
СЛИКАТА 
НЕГАТИВ!? 

Познато е дека младината е двигател кон 
прогресот. По познато е статичноста и мрт-
ливото во кое се наоѓаме. 

Гушејќи се од смрадост, a со желба да 
откриеме што станува со младинската орга-
низација ги посетивме гимназиите „Георги 
Димитров" и „Орце Николов", каде разгова-
равме со пo неколку младинци. 

Цел ни беше да ја откриеме правата сли-
ка на односите меѓу младинците и члено-
вите на комитетите, конференциите во учи-
лиштето. 

Во „Георги Димитров", освен звоното за 
одмор, не дочека и првиот шок. Имено, не-
можејќи да се снајдеме пробавме да се ин-
формираме кај еден младинец, очигледно 
ученик во гимназијата. На прашањето кој е 
и каде можеме да го најдеме претседателот 
на младинската организација тој одговори со 
кревање на рамениците. Беше тоа ученик од 
четвртата годива, се викаше Васил Поповски. 

Митревска Бисерка од трета година бе-
ше изгледа известена повеќе. Таа знаеше де-
ка имаат претседател и дека е некој од чет-
вртите класови. Кога ја прашавме за другите 
членови од „комитетот" се трудеше, но не-
можеше да ни одговори. He беше сигурна 
дали имаат воопшто комитет, се сеќаваше 
само дека минатата година имало некој избо-
рев состанок, но тоа било одамна. Оттогаш 
не се чуло за младината и нејзината орга-
низација. 

Како давеници за сламка, помисливме, 
дека не е се изгубено, барем помладиве се 

заинтересирани, па знаат дека постои младин-
ска организација. Тоа го потврди и една уче-
ничка од прва година во гимназијата „Орце 
Николов" што ни се претстави со насмевка 
и едно — Соња. И Соња знаеше истотака де-
ка имаат организација, но не знаеше кој ја 
води. Веројатно сакајќи да се покаже дека, 
како постара повеќе знае, ученичката од чет-
вртата година Анита ни рече дека е тоа неј-
зината познавачка Бранкица..., Латиновиќ 
Бранкица. За жал подоцна дознавме дека 
Бранкица е само минатогодишен претседател. 

Во „Ѓорѓи Димитров" го замоливме да ни 
каже кој е претседателот на младинската ор-
ганизација и професорот по предвојничка 
обука Станчев Никола. Тој учтиво се извини 
што неможе да ни помогне. Ни рече да за-
прашаме некој од постарите професори, мо-
жеби некој ќе знае да ни каже? 

АКТИВИСТИТЕ ЗА СИТУАЦИЈАТА 
И СВОИТЕ ДОЛЖНОСТИ 

Од кога го најдовме бараното, основна 
цел ни беше да ги запрашаме активистите 
за нивното мислење околу жалната положба. 

Претседателот на (и тој не знаеше што , 
дали: младинскиот комитет или конферен-
ција) младинската организација во гимнази-
јата „Георги Димитров“, Делимитов Зоран се 
плашеше воопшто да ви одговара. Наводно 
се „изгорел" некогаш и не сакаше тоа пак 
да му се повтори. 

Бидеjќи не знаеше кои должности ги 
има, како претседател се правдаше дека кре-
нал раце и не се интересира повеќе, имено, 
мандатот му е одамна поминат. Затоа не упа-
ти да разговараме со секретарот Попова Лил-
јана кој ќе биде идниот претседател — како 
тој ни најави. Лилјада за ситуацијава ги об-
вини младинците, поточно нивната „алергија" 
кои „комитетот". А не знаеше да ја објасни 
причината за тоа, ставајќи се во улога ва ар-
битар и ако функцијата поточно, должноста 
што се крие зад неа, тоа не и го дозволува. 
Таа улогата на младински активист ја за-
мени со „РАКОВОДИТЕЛ". 

За разлика од нив активистите во гимна-
зија „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ разбрале дека нив-
на улога е само да бидат младински амбаса-
дори во наставничкиот совет. 

Минатогодишниот претседател Латиновиќ 
Бранка, активиста на организацијата е за-
мислува како како аодвокатување, затоа пак 
претседателот Стојавовиќ Јовав знаеше де-
ка освовна задача му е да ги пренесува жел-
бите, барањата и мислењата на младинците... 
Старите зборуваат: — знаењето не е знаење, 
ако не е на видело. 

ДАЛИ Е ВРЕМЕ ДА И ЗАПАЛИМЕ 
СВЕЌА НА МЛАДИНСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА? 

По разговориве ни се наметнаа праша-
њата... што понатаму со организацијата? — 
кој е виновен за ваквата положба и дали 
организацијата е изживеана? Заклучивме: 
Дел од „гревот" го носи и раководството и 
анемичноста, на членството. 

Секако дека игра улога и зависноста на 
учениците од професорите. Ова го заклучив-
ме од посетата на „Орце Николов“ кога за 

разговорот со нас, активистите мораа да го 
прашаат заменикот директорот... 
Прашањето дали е изживеана младин-
ската организација му го поставивме и на 
Јован Стојановиќ. Тој се сложува дека мла-дината е далеку од организацијата. Причи-
на за тоа, јазот меѓу нив се наоѓа во изживе-
веаноста на сегашната поставеност на орга-
визацијата. Co нови модели на организира-
ње, кога ќе и се пружи на младината она 
што го сака, а и недостига, се надевам дека 
ќе може одново младината да се приближи 
кон организацијата. Но затоа — рече тој — 
потребни се огромни средства. Значи мостот 
преку јазот, што е услов да не се запали 
свеќа, според Јован Стојановиќ се средства-
та. Но, дали се пресудни средствата или лу-
ѓето што ќе управуваат и што ќе знаат да 
управуваат со организацијата? Луѓе што на 
„комитетот“ не ќе гледаат како на одскочна 
даска за добар општествен пласман. Дали на 
младината ќе и се каже сo реферати што е 
организацијата, оставува да се решава. 

Хаџи-Наумов Вениамин 

ГО ПОВИКУВАМЕ МЛАДИНСКИОТ АКТИВ 
НА ГИМНАЗИЈАТА „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 
КОЈ СЕ ИЗГУБИ БЕЗ ТРАГА И ГЛАС ПРЕД 
НЕПОЛНА ГОДИНА, ДА СЕ ВРАТИ BO РОК 
ОД 3 ДЕНА. ВО СПРОТИВНО СЕ ОТКАЖУ-
ВАМЕ ОД НЕГО И СИТЕ ОБВРСКИ НА 
НАШЕ ИМЕ ГИ ОГЛАСУВАМЕ ЗА НЕ-
ВАЖНИ. 

СТЕФАНОВСКИ Горан 
САВЕВСКИ Зоран 



ЗА МУЗИЧКИОТ 
СТАНДАРД 
НА 
МЛАДИНЕЦОТ 

Формите преку кои се изградува кул-
турниот стандард на едно општество секогаш 
се усмерени според постојните услови (Ниво 
на културен развиток итн.). Несогледувајќи 
ги потребите на младите како нов фактор кој 
бара измени, често тие форми не можат да 
одговорат потполно на своите непосредни за-
дачи. Состојбата во која се наоѓа денешната 
младина, изложена на надворешни и внат-
решнн помодни влијанија ја доведува во си-
туација да се бара себе си, препуштена на 
стихијата, неорганизирано. Јасно е дека во 
една таква ситуација таа се губи како це-
лина во културниот живот. 

У Л О Г А Т А Н А ОСМОЛЕТКИТЕ 

Ќе се послужам со зборовите на еден про-
фесор: „Каде одат оние сили кои врз себе 
ги носат сите активности во осмолетките". 
Поаѓајќи од оваа мисла ќе ги изнесам своите 
забележувања кои според мене се дури и за-
грижувачки. 
Формите низ кои доаѓаат до израз тие сили, 
се чини, одговараат на нивната психо-фи-
зичка изграденост, па затоа голем број уче-
ници се опфатени во културно-забавниот живот. 

Но, ако тие форми се прикладни се поста-
вува прашањето: „Зошто не се одржуваат ту-
ку напротив, во понатамошниот живот се 
губат. 

ПО ОСМОЛЕТКИТЕ — СТОП 

Натамошниот развиток бара воведување на 
нови средства за изградување на културниот 
стандард, средства кон ќе одговараат на по-
требите. Прашањето, согледано преку сите 
чинители се усложнува и повторно не вра-
ќа во осумгодишното училиште и тоа во по-
високите одделенија кога започнува будењето 
на едннката и осознавање на самиот себе и 
своите потреби. Меѓутоа, на таа единка и се 
овозможуваат (кога се мисли на музиката) 
само жичаннте инстрменти (мандолина, ги-
тара н друго) кои по традиција, конзерватив-

но се пренесуваат од генерација до генерација 
независно од фактот што секоја генерација 
претставува за себе нов квалитет. Преку овие 
инструменти се постигнува ограничен естетски 
свет кој подоцна не може да задоволни. 
Нашиот дневен печат како и професионал-
ните ансамбли се загрижени; зашто концерт-
ните сали се празни? Но, се додека чекаме, 
се чудиме и обвинуваме, ваквата положба не 
ќе се измени. Напротив таа се повеќе загри-
жува. 

ЗА ЕЛЕМЕНТАРНАТА МУЗИЧКА 
ПИСМЕНОСТ 

Скопје град со над 350 илјади жители нема 
ниту еден ансамбл со квалитет кој би одго-
варал на потребите. Таков нема, зошто за 
жал сме се ослободиле од елементарна пис-
меност која се постигнува преку инструмен-
тот. Воведување на дувачки инструменти 
(труба, кларинет, саксафон, трембон) во учи-
лиштата, мислам, ќе го измени ликот на се-
кој младинец, на секој човек, колектив, град. 
Младинецот кој ја почувствувал звучноста на 
еден инструмент ќе биде постојан посетител 
на синфониски концерт, опера или забавен 
концерт. Својата љубов и естетски ќе ја вне-
се во секоја средина, колектив. Понатаму, 
таквите единки, евентуално, би формирале 
ансамбл, би барале дел од средствата што не-
милосрдно се делат за лични доходи да би-
дат приложени во фондови за финансирање 
на музичката дејност, затоа што тоа е сна-
жен фактор за подигањето на културниот 
стандард. 
Во тој случај и колективите нема само ед-
наш или двапати годишно да се почуствуваат 
ослободени од секојдневниот напор. 

ЗА М У З И Ч К А Т А К У Л Т У Р А 
ВО СТРУЧНИТЕ У Ч И Л И Ш Т А 

Најмногу загрижува културниот, а со тоа и 
музичкиот стандард на младината од учили-
шта за квалификувани работници. Немај-
ки материјални средства или поттик од сво-
ите родители, со оскудно ангажирање во ос-
новните училишта, т.е. под влијание на бор-
бата за животна егзистенција, за секогаш 
остануваат изолирани од интелектуалните 
свери. Тие се свет за себе, наполно на стра-
на од она што го наречуваме културно изди-
гање. Не е случајно што во тие групи доаѓа 
до духовна деградација чија основна прео-
купација се само грубите материјални добра. 
Се е само во една вреќа! 

К А К В А АКЦИЈА 

Непростива е индолентноста на одговорните 
фактори кон едно толкусуптилно животно 
прашање. 
Неопходно е да се поведе акција од родите-
лите, преку училиштата и факултетите, па 
се до сите останати фактори. Инаку, без о-
возможување на една масовна база и музи-
ката и музичкиот стандард на младинците (и 
не само нивниот) ќе доживува натамошна 

СЛАВЕ МАРКОВСКИ,НАСТАВНИК 



ПОПОВСКИ ВЛАДО 

АСИСТЕНТ ВО ИНСТИТУТОТ ЗА СО-

ЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО - ПРАВНИ 

истражувања 

МЛАДИТЕ 
И ПОЛИТИЗАЦИЈАТА 
2. Втората основа и струја во која се опреде-
луваат дел од младите различно од самоу-
правните социјалистички односи е онаа која 
посегнува, која се напнува кон враќање на 
административниот тип на односи — кон ета-
тисчкото решение. Таа струја која сеуште ос-
танува на теренот на потребата за заштита на 
„масовниот" човек од општиот, пред се „стру-
чен" притисок, во својата суштина значи ли-
цемерен однос кон самиот човек и вулгарно 
сфатено трибуналство и заштитништво на чо 
вечките односи. Лицемерноста во однесува-
њето се состои во тоа што доброто — инте-
ресот на човекот сака да го формира, толкува 
и остварува само тој — претставникот — без 
учество на самиот човек. Тоа што „потекну-
ва од народот" (а не му припаѓа, бидејќи си 
припаѓа само себе си) иу дава за основа да 
мисли дека живее за наррдот, за работниот 
човек, а не од нив. Но, неговата заслуга, до-
живеана како изгорување за денешницата и 
неговата положба доживеана како мисионер-
ска улога, во исто време, му дава основа за да 
се сомнева во намерите и способностите, а тој 
човек и „народ", доколку би биле вклучени 
во одлучувањето за општествените работи и 
затоа ги држи настрана од процесот на одлу-
чувањето, од влијанието врз општите работи. 
Всушност, таквиот однос, кој е реален и сфат-
лив е резултат на стравот за своите интереси 
кои му се претставуваат свесно или (најчесто) 
несвесно како општи. Човекот и „народот" се 
опасност бидејќи ја измениле структурата на 
интересите и вредностите на политичката 
практика и правилата на играта. Затоа и би-
рократот како и технократот, човекот и „на-
родот" ги сфаќа како материјал за обработ-
ка, за делување, а не како активни политич-
ки субјекти. 
Реалниот социјален контекс од кој извираат 
статистичко-бирократските инспирации не се 
само поразените бирекратски сили. Тој извор 
е и во постоењето на услови во актуелната 
политичка структура од кои се регенерира 
постојано, одново бирократскиот дух и на тој 

начин тој се поврзува, станувајќн една моќна 
општествена спрега, која неретко успева да 
го контролира прецесот на одлучувањето за 
општествените работи и да ги претурува свои-
те одлуки како одлуки на формалните инсти-
туции. Еден од основните услови кој доведу-
ва до постојано обновување и развивање на 
бирократизмот е професионализмот во поли-
тичката сфера на општествениот живот. Оној 
професионализам кој значи определување на 
поединци и групи за улога на посредувач — 
на политичар — како свој работен, професио-
нален позив, како занимање. Од ова произле-
гува, дека не е професионализам ако некој до-
бива накнада за својата активност во поли-
тичката институција, ако таа накнада му е 
замена за инаку другата материјална надок-
нада која односното лице би ја примило од 
својот производен труд — материјален или 
духовен. 
3. Трето, истотака, постои и извесно осипува-
ње на силите- и идеите и од глобалниот со-
цијалистички план. Имено, покрај „соција-
листичките варијации", но несамоуправни, пос 
тојат и несоцијалистички струи и односи кои 
се постојано ерозивни води и за младите. Во 
оваа смисла, ми се чини, се разубедија и оп-
тимистите во тврдењето дека родените во со-
цијалистичкиот систем се автоматски при-
падници на социјализмот и за социјализмот. 
Поаѓајќи, доста често, од една романтична сли 
ка за социјализмот многу поединци често се 
покажуваат неотпорни на низата тешкотии, 
претивречности и конфликти. Нив ги збуну-
ва, а неретко, ги поразува перцепирањето на 
злоупотребите, девијациите, сукобите, недос-
ледностите и сл. итн. често не се офаќа дека 
социјализмот е постојано една противречна 
(не класна) практика во која човекот кој е 
израз на пролетерската идејност само со свес-
на и. организирана борба може да се зборува 
за сопственото ослободување во општествени-
от живот за своите интереси и стремежи. Тој 
во таа борба, не ретко, се наоѓа во низа иску-
шенија, во кои и победува и потклекнува, но 

најзначајното е што постојано прави (треба да 
прави) напор да стане и победува. Сообразно 
со своите визии да одмерува и премерува, да 
оценува и проценува, да се подготвува посто-
јано за еден нов напор, за еден нов творечки 
чин. Затоа социјализмот претставува постоја-

но творечки процес во кој не треба да има 
малаксување и откажување, зашто тој како 
створено добро никогаш, никаде и никому не 
му иде на дар. 
Од тие причини често несфатливи се и п о -
губни за самоуправното определување на чо-
векот и во овој склоп на дел од младите л у -
ѓе, неоправданите разлики во материјалннте 
примања, одливот на работна рака во стран-
ство, различните злоупотреби и недоследни 
остварувања на одредени задачи и цели (кои 
на тој начин ниту се негирале, но ниту се пот-
врдиле као социјалистички суштини, бидејќи 
не станале дел од практиката, не збиднале). 
Сите овие и многу други, анагрони појави на 
социјалистичките односи се сметале како не-
шта кои можат да постојат само во „капита-
листичките — експлоататорските, ненародни-
те системи". Разбирањето на таа „техника" 
на „црно-бело" карактеризирање на системи-
те е условни социјализмот (и самоуправниот) 
да се сфати како противречен општествен про 
цес кој треба да се освојува со свесна и на-
порна борба во еден комплекс на судири и 
цик-цак продор. Но, основното во тој процес 
мора да биде перманентната способност да се 
разликува целта од средството, оствареното 
од програмираното, односно да се уочува рас-
чекорот меѓу нормативното и материјалното. 
На тој начин е можна константна критичка 
позиција кон практиката и постојана способ-
ност за смогнување сили за ново остварува-
ње. Но, токму остварувањето на условите за 
реализација на една таква положба не било 
доволно успепшо, доволно организирано и во 
одговорен процес на делување (на свесните 
политички сили) постигнувано. 
Ако сега, по сета оваа анализа се вратиме на 
второто прашање кое го поставивме во поче-
токот, а имено колку се масовни оние опреде-
лувања кај младите кои значат осипување од 
самоуправните сили и идеи, тогаш нужно доа-
ѓаме до една констатација дека кај младите 
доминираат самоуправното определување, но 
дека тие не се хомогена идејна група и дека 
постои политичко нијансирање и кај нив, 
сообразено со логиката на социјалните усло-
ви која до одредена мера се настојуваше да 
се објасни. Оттука произлегува прашањето: 
во што е смислата на потенцираното распра-
вање за тие нијансирања кога самоуправува-
њето како определување значително претеж-

нува кај младите? 

Смислата и оправданоста се состои пред се 
во тоа што квантумот на осипувањето и на 
осипаноста не е најрелевантниот показател за 
состојбата. Порелевантен показател е тоа да-
ли постојат општествени услови кои постоја-
но го ставаат во искушение самоуправување-
то и неговите силн и кои дехомогенизирање-
то и квантификувањето на тие сили го прет-
вора во зависна варијабла. Токму тоа што во 



нашето општество постојат, така да ги наре-
чам, неугаснати огништа од кои можат да се 
подгреваат различни инспирации, кои неко-
гаш се на глобалниот план на социјализмот, 
но не самоуправен, а некогаш го напуштаат и 
тој план, ете токму таа реалност е доволна 
причина — на прашањето за политичкото 
струење да се пријде со сиот респект на свес-
ните политички сили (организирани и дифуз-
ни). Тоа што постојат услови од кои можат 
да се регензрираат различни бирократски, 
или технократски и други сили меѓу млади-
те, е недвосмислен аргумен кој инсистира во 
оцената за политизацијата на младите да се 
пријде аналитички и критички, без романти-
чен и „татковски" стимуланс дека е добро се 
и дека се ќе биде добро, иако реалноста ука-
жува и на поинакви резултати. Во такви ус-
лови прашањето за политизацијата на млади-
те станува прашање на едно перманентно и 
динамично усмерување, борење и изборување 
за самоуправните цели и односи. На тој на-
чин политизацијата на младите станува све-
сен и организиран процес кој може поуспеш-
но да се спротивставува на секој вид на де-
структурирање на самоуправувањето. 

B O КОЈ Г Р М Е „ЗАЈАКОТ“? 

Co прашањата поставени во овој напис е за-
фатен само дел од инаку комплексниот про-
блем за политизацијата на младите. Иако со 
тоа се поставени и границите на намерите во 
ова пишување, сепак е потребно да се даде и 
определен одговор на едно мошнезначајно 
прашање, а имено на тоа дали процесот на 
политизацијата на младите е во нешто по-
специфичен од таквиот процес на постарите 
генерации и во што се основите на таа по-
себност. Односно, потребно е и согледување 
на тоа дали младите имаат и посебно значе-
ње врз политичките движења и во што се 
состои тоа? 
Младите во сите земји во светот (нашата не 
е позначаен исклучок) се наоѓаат во една вид-
ливо зависна положба скоро во сите сфери 
на општествениот живот. Низа истражувања 
покажале дека односот на постарите генера-
ции кон помладите е скоро секогаш однос на 
неверување, или поточно, на недоволна довер-
ба во способностите на младите. Тоа е типично 
патерналистички однос на постарите како по-
способни, упатени, како управувачи, кон по-
младите како недозрели, како луѓе во процес 
на подготовка. Сфаќајќи ги како луѓе во под-
готовка за утрешното преземање на функции 
те — на кормилото на општеството — млади-
те често, кај нас истотака, биле ставани во 
процес на општествена „обработка“ — во ло-
нец за варење каде секој „одговорен“ фрлал 
по некоја мирудија за да бидат вака или она-
ка подготвени. Во тој процес, кој често се на-
речува идејно-политичка работа со младина-
та, не ретко имало и разнолични вкусови на 
низа „готвачи" и „мешачи" на „материјалот" 
младина. Често во нивното „издигнуваше" се 
поаѓало од она што ќе им треба, за утрешно-
то продолжување на започнатото, но онака 
како тоа го сфаќаат и замислуваат постари-
те, т. е. оние кои во политичкиот процес се 
ставени во положба да селектираат што е во 
склад, а што не со позитивната смисла на 
системот. 

Таквото „надгледување" на младиот човек кој 
се подготвува (кога го подготвуваат) најчесто 
било комплексно. Тоа- се протегнувало во си-
те негови сфери. Тој се контролира како 
„ученик" и на нива и во училница, и во ра-
ботилница и во амфитеатар и на забава и сл., 
а во сиот тој процес тој е само објект без по-
значајно влијание на својата положба и на 
самото негово подготвување. 
На тој начин, сообразно сo „резултатите" до 
кои се доаѓало во надгледувањето, и се врше-
ло „пропуштањето" на младите на одредени 
задачи. Тоа „пропуштање" во скоро сите сфе-
ри е постапно, внимателно и со доза на страв. 
„Ситото" низ кои поминувале младите било 
исплетено од оние критериуми, погледи, ста-
вови и вредности кои биле и се систем, или 
обична маса, на сфаќања и верувања кај по-
старите — обично одговорни раководни луѓе. 
На тој начин се обезбедувало и се обезбеду-
ва претходното во новото. Во оваа смисла на 
пример само една дигресија ќе го илустрира 
прашањето за конзервативното однесување 
кон помладите: целосно во овој контекс, е и 
менталитетот за „подмладување" на политич-
ките институции. Кај функционерот (кој со 
привилегија и приватизам се однесува кон 
општите работи) „подмладувањето" на поли-
тичките институции со млади кадри е најви-
сок степен на негово „демократско" доживу-
вање. Тој тоа го прави одвреме-навреме и во 
општиот комплекс на неговото понесување, 
тоа подмладување, го претвора во тактика за 
сопствената положба. Всушност, менталитетот 
за подмладувањето на политичките институ-
ции како најзначајно доживување на демо-
кратскиот однос на постарите кон помладите 
во самоуправни односи (без обѕир на нивната 
оствареност — доволна е нивна прогласеност) 
означува изразување на едно човечко и по-
литичко лицемерство и тоа не само кон мла-
дите, туку и кон сите кои не се актери на по-
литиката — кои можат да се подводат под 
поимот „масовен" човек. Лицемерството се 
состои во тоа што во една таква клима на 
„подмладување" не се создаваат услови за 
целосно, системно и систематско политичко 
афирмирање на младите луѓе како рамно-
правна структура на учесници во политички-
те процеси. Тоа се состои и во фактот што 
тоа „подмладување" е акт на политичка ре-
презентативност, каде што репрезентацијата 
најчесто ги носи само своите убедувања и со 
тоа се создаваат услови за континуитет на 
еден посреден политички однос. Подмладува-
њето на политичките институции, кога тоа е 
наоѓање на постојните функционери, и кога 
тоа е иногу често израз на одредена кампа-
ња, само значува стар однос и старо однесу-
вање кои до голема мера имаат резервирано 
сопствено решавачко и привилегирано место 
во создавањето, толкувањето и остварувањето 
на тие рабоги. Се дотогаш до кога подмладу-
вањето не стане систеина практика и со тоа 
не се надмине потребата од посебно „заложу-
вање“ за подмладуваше (со што подмладува-
њето ќе се негира како преокупација, бидејќи 
е постојана и нормално значајна), се дотогаш 
тоа е израз на: 

1. Но, токму тука настанува прашањето: дали 
тоа ново не е старо? Односно континуитетот 
не е истоветност на одредени односи кои тол-
ку се закоравуваат што не можат да имаат 
свој континуитет — како развивање на еден 
постојано нов творечки процес. Ова прашање 
е сепак достојно за друго, пошироко распра-
вање. Едно бирократско промовирање на од-
делни млади луѓе кои покажале позитивни 
реакции во процесот на нивното „тестирање“, 
односно кои влевале надеж дека ќе бидат 
добри „наследници“. , 
Во такви услови младите луѓе повеќе откол-
ку другите генерации можат да го чувству-
ваат одразот на политичката практика (сфа-
тена овој пат дифузно - секаде каде се ра-
боти за решавање, за организирање, за пос-
тапка и остварување на заеднички работи). 
Тој одраз најчесто се доживува како посто-
јан притисок над човечкото и општествено 
афирмирање на младите. Таа практика често 
нема доволно разбирање за идеите, интереси-
те, преокупациите и слично на младите, зашто 
е структура која не ретко изразува други 
идеи, други интереси, други преокупации, кои 
се конституирани во систем на политички 
односи и вредности. Тоа доведува до услови 
политизацијата на младите да биде во нешто 
специфична. Имено, една од основите на по-
специфичното политизирање на младите е 
таа што тие помасовно од било која генера-
ција се наоѓаат пред потребата и стремежот 
за сопствено општествено афирмирање, a се-
то тоа го доживуваат и остваруваат во ре-
лативно општа зависна положба и патерна-
листичко однесување и третман. Тоа создава 
услови за едно поголемо кондензирање на ду-
хот и енергијата кај младите. Тоа е услов за 
остварување на релативно слична овест за 
својата општа положба. На тој начин млади-
те по себе можат да се остварат и во опреде-
лен идејна и политичка структура и за себе. 
Сознавањето на овие димензии на политиза-
цијата на младите е претходен услов тие да 
можат да се опрегнат во еден општ напор за 
такво општествено определување кое постоја-
но ќе содржи широк простор за индивидуал-
но и општо човечко самоопределување. 
Во тој склоп на односи младите луѓе означу-
ваат една динамична, позитивна и хомогена 
политичка енергија и дух која е на позиции-
те на самоуправното човечко определување. 
2. Всушност, станува збор за моделирање и 
остварување на таква општествено - политичка 
практика која систематски ќе создава услови 
за комплексно и постојано каптирање на ин-
тересите, енергијата и духот на младите. По-
литичкиот карактер на таа практика може да 
биде само самоуправно-политички, зашто таа 
практика може да се однесува без предрасу-
ди и без резерва кон „масовниот" човек. Ток-
му таа е инспирирана од неговите интереси 
и од неговото самоуправно влијание, со што 



настојува да се оствари подлабоко социјално 
и демократско — хуманитарно— движење. 
Зашто, наоѓајки се пред општата потреба за 
сопственост - општествено афирмирање, претста-
нуваат кондензирана и многу витална оп-
штествено-политичка енергија и моќ која, 
природно, е усмерена против сите видови на 
конзервативни брани и притисоци. Овој за-
клучок може да опстојува само ако поаѓа од 
младите како на политички односи и оној нај-
конзервативвиот и бирократски н у в ж н о ги об-
новува своите сили и нив ги „црпи" е одби-
рање според мерата на политичарот-функцио 
нер и целосно се вклопува во духот на екс-
териозираното и приватизираво однесување 
кон општите работи. 
Во склад со изнесените размислувања, за ед-
на социјалистичка самоуправна практика за 
инеграција на младите во политичките од-
воси е прашање за остварување на самата 
суштина на самоуправните општествени од-
носи. Во таа смисла тоа инегрирање не може 
да биде парциално, ниту спорадично и дис-
континуирано, ниту политички зависно. Тоа 
интегрирање мора да биде целосно во едно 
објективирано, систематско и системно само-
управно пулсирање. Под тие услови младите 
можат да се остварат како агенс на општото 
политичко движење, кое се напрегнува да ги 
дофати своите самоуправни пориви и инспи-
рации. Само под тие услови е можно едно 
општо хоризонтално и вертикалво поврзува-
ње на самоуправните сили во единствена по-
литичка структура, која самоуправниот однос 
ќе го направи пореален и посилен кон сите 
ветрови. Инаку, наивно е да се смета дека 
определени суштини ќе се остварат само со 
тоа што е прогласен ваков и онаков општес-
твен систем на односи, односно наивно е да 
се смета дека во склад со одредена прогла-
сеност ќе се оствари и улогата на сите струк-
тури (и на младите) како улога на активни и 
кохерентни политички чинители. Вистината 
токму се состои во тоа што ништо не е гаран-
тирано и автоматско, што ништо не доаѓа без 
свесва, организирана и долготрајна борба. Од-
носно, вистивата е во тоа што и ва просторот 
ва одредена прогласена социјалистичка ситуа 
ција и перспектива се раѓаат, развиваат и оп-
стојуваат виза анхронизми кои можт да ги 
закопаат шансите и перспективите на едно 
длабоко човечко и самоопределено живеење. 
Токму во таквиот сплет на сознанијата, интег-
рирањето и на младите во политичката прак-
тика кај вас е императив таа да биде само-
управна. На тој начин политизација на мла-
дите нужно треба да се афирмира во една 
од постојните основни преокупации ва свес-
ните и организирани политички сили, пред се 
на општествено-политичките организации. 
За да може политизацијата на младите да 
добие конкретни содржински димензии и да 
биде свесен процес кој успешно ќе го интег-
рира духот и енергијата на младите и јасно 
ќе го дефинира нивното значение за политич-
кото движење, покрај другото, нужно е по-
требно да се сфати дека една од основните 
задачи на свесните политички сили се состои 
и во надминувањето на глобалните расправии 
и дискусии, и вО преоѓањето ва аналитичко 
сознавање — димензионирање лоцирање и 
идентификување — на сите конзервативни 

сили, ва нивната смисла и дејство врз општес 
твениот живот, на кој начин се создава кон-
кретва основа за акција и определување и на 
младите. За да не бидат напорите на свесни-
те политички сили (пред се на општеставено-
политичките организации) копја фрлени во 
просторт без да се знае каде се упатени и ка-
де ќе паднат — за да ве бидат тие напори и 
борба со ветерници — мора да се пристапува 
кон проблемите со анализа ва конкретната 
нивна структура, ва конкретната структура 
на силите, ва интересите и тужбите, од што 
ќе се извлекуваат натамошните општи цели и 
правци ва развој. А токму ваквото нешто е 
можно само во едно самоуправно поврзување 
на политичките институции со самоуправната 

основа, со основните општествени групи, во 
единствена структура на што во точво пулсира-
ње, во која, претставувањето не е веќе и пo-
веќе професија на некои, туку е самоуправ-
на делегација која е привремено и перманен-
тно следена и оценувана. Тоа е ситуација на 
политичко изразување на општествевата сре-
дина како таква во еден самоуправен — како 
самоорганизиран и самоопределен — процес 
на творење во кој политичките интитуции се 
само интегрални и интегративни елементи на 
таа средина односно каде тие се само инстру 
менти на самоуправното определување и орга-
визирање ва човекот. На тој начин контро-
лата над човекот се заменува со контрола на 
човекот над своите творби. 



ПОТЕГНИ - ПОВАЕЧИ! 
Да присуствуваш на едно годишно собра-

ние, и тоа студентеско е навистина посебно 
доживување. Таква манифестација од извон-
редно и многу важно политичко, стопанско, 
општествено, културно — забавно, спортско и 
сексуално значење, ретко се пропушта затоа 
што е и единствена, не само кај нас туку и 
во светот. 

Собранието има свој посебен историјат. Спо-
ред сите правила тоа требаше да се одржи не-
каде во ноември, но од „необјасниви" но мно-
гу јасни причини тоа се одржа на прагот на 
пролетта. Велам, на прагот, затоа пгго собра-
нието не го пречекори тој праг. За вакво соб-
рание не е пролет, за него доста е и зимата. 

Можеби најважна причина што е собранието 
се одржа во пролет е што тогаш цутат дрвата 
па се очекуваше поплодна дискусија. Како 
и сите други собранија и ова почна со закас-
нување од 40 — 50 минути. 
Ова беше паметно напраено за да не излезе 
после дека ние студентите не сме способни 
ниту да закаснуваме. Колку ние касниме, 
еха . . . 
Почетокот на собранието беше во знакот на 
аплаузи. Во просек доаѓаше по 14 секунди и 
6 десетинки аплауз по глава на гостин. 
Покрај сите делегати, гости, службени и стру— 
чни лица, на собранието присуствуваше и 
еден член. Тоа беше членот 26 од предлог — 
деловникот за работата на ова собрание. Во 
него јасно се кажуваше дека никој не може 
да биде биран на раководни функции повеќе 
од два пати. Студентска ротација. Но, вториот 
став на истиот тој член уште појасно кажува-
ше дека некој, сепак, може да биде биран по-
веќе од два пати. Нејасноста на овој член бе-
ше во тоа што не беше прецизирано кој е 
тој н е к о ј . И се разбира, почна остра дис-
кусија. Принципиелна, истотака. Се предло-
жија измени. Се предложија бришења. Уште 
едни измени. Зарем само две? Не! Еве уште 
едни измени. На крајот беше предложено да 
се бришат изменетите измени од измените и 
да остане само прниот став од членот. Многу 
јасно. И лесно. Само ни требаа два и пол са-
ати. 

Потоа јадевме бурек. Со јогурт. 
Во вториот дел од собранието, на почеток бе-
ше извештајот за работата на ИО на ССМ. 
Извештајот со големо внимание го сослушав-

ме, а со уште поголемо невнимание не го сос-
лушавме. Истото нешто се случи и со изла-
гањето и наредните задачи на ССМ. При тоа 
едек мој колега почна да ја бара врската ме-
ѓу зборовите излагање и излажување. 
Резултатите не ми се познати. 
Со почнувањето на дискусијата се отворија 
нови видици пред сите нас. За дискусија се 
јавија околу 25 гости и делегати. Од тие, око-
л у 15 беа поздрави и честитки. Во наредните 
собранија сигурно ќе се воведе и „претрпи-
јатијата ви препорачуваат“. За дискусиите 
треба да се одбележи тоа дека имаа еден ши-
рок квалитетен спектар. Од навистина со-
лидни и паметни мисли кои би требало да се 
спроведат во праксата, до глупоидни и неод-
редени за кои не требаше да се губи време да 
се слушаат. Кои преовладуваат. тоа и се знае 
и не се знае. 

Сега почнува нешто многу важно: извештај на 
кандидационата комисија. Просто е чудно 
како на сите им е поважно кој ќе биде член 
или претседател, отколку како тие и со нив 
целата студентска организација ќе работи по-
натаму. Впрочем, и ништо чудно, наследна 
особина! 

Во раководство или не — прашање е сега. 
Се чита извештајот и имињата на кадидати-
те. Кандидати се тројца, ама ние овој го по-
држуваме. Кандидати се петмина, но ние неа 
ја подржуваме. И студентите се бунеа. Кој 
сте вие за само нив да ги подржувате. А за 
што тоа вие ги подржувате? Ако сте раковод-
ство, вие треба да го задоволите широкото 
членство, подржете не сите нас. 
И така се разви дискусија околу подржува-
њето. Каква е таа неравноправност, едни да 
ги подржуваат, а други не. Или сите да бидат 
подржани, или никој. 
Во сета таа дискусија околу подржувањето 
страдаше говорницата. И нокрај тоа што сите 
неа не само што ја подржуваа, туку и 
цврсто ја држеа. Никако да ја пуштат. Ни-
шо чудно, женски род е! 

Пои сета таа дискусија почнуваат аа паѓаат 
предлози за нови кандидати. Паѓаат тие пред -
лози од небо, дури и од Маре. 
Предложи ме мене, Ќе те предложам тебе -
верувајте, и тоа го имаше 

Е сега се случува нешто важно: повеќе од 30 
делегати демонстративно напуштаат соб-
ранието затоа што нивниот кандидат нема да 
биде избран за претседател на ССМ. Истите 
тие гласаа за член 26, а токму поради тоа, нив-
ниот кандидат не може да биде избран. Се 
збуниле луѓето. 

И почнува трка и пазарење. Вратете се, не се 
враќаме, вратете се, не се враќаме и се така 
до вратата. А после: збогум! 
По овој инцидент и специфично искажување 
на самоуправните права се отвори дискусија 
за „Студентски збор“ и изборот на главен и 
одговорен уредник и негов заменик. 
За „Студентски збор“ и кандидатите нема 
повеќе да пишувам. 

Не сум јас како еден ол „С.З.“ кој нема да 
има што да пишуза ако не постои „Фокус“. 

Гласањето го навестуваше блискиот крај и 
одење дома. Повеќето се како ао агонија. 

Бунцаат. Не знаат што прааат. Интересно! 

Еден мој колега вечо дека фалеле коњи и 
дресирани сЛОНОВИ, па сето ова да личело на 
циркус. 

Друг го побива велејќи дека имало и коњл и 
дресирани слонови, па сето ова и било циркус. 
Според мене ова не беше ниту циркус. 
На крајот се донесе одлука X X I I ГОДИШНО со-
брание да продолжи на 4 април. 

За плодноста на дискусијата и заклучоците 
што тогаш ќе се донесат ке може да се збору-
ва дури по девет меееци. 

Текстот би го завршил со една парафразира-
на мисла на Лец: 

4 април е 1 април на Сојузот на студентите на 
Македонија. 

П . С . Некои ол присутните го изгубија паме-
тот, јас таму го изгубив својот потпис. 



СТУДЕНТСКИ 
ПАНАЃУР 
Назали народе!!! Навали народе!!! 

Повелете! Повелете! на лагер имаме се што 
може да ве интересира. Најнови сексуални 
прирачници!! Од нив ќе дознаете и научите 
за ставовите. положбите и односите!! 
Лепези!! Лепези!! Земете си лепези на најта-
зе ставови за реформата на универзитетот! 
Овде народе!! Ќе видите чуда невидени! Про-
фесор пишува скрипта за своите студенти! 
Кредити!! Кредити!!! Кредити!!!! 
Дојдете да видите колку е висок студенскиот 
СТАНДАРД. ЌЕ МОРА ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ЕКСПЕДИ-
ЦИЈА ЗА ДА СЕ КАЧИМЕ НА НЕГО. СРУДЕНТИ! ПАЗЕ-

те да не си го шинете вратот гледајќи во 
својот стандард! 
Уште едно светеко чудо! Студентските прес-
тавници ги застапуваат интересите на студен-
нтите!! 
Кредити!!' Кредити!!! Кредити!!!! 
Посебен раритет!! Посебен раритет!! Имате 
прилика да го видите бирото на лидерот на 
студентите! 
Посебна реткост! Единствена шанса! Ваму 
народе!! Учебници и книги на македонски 
јазик!! Повелете имаме многу стари книги 
античкиот прав сеуште е на нив, во нив ќе 
прочитате кога почнала реформата на Уни 
верзитетот. 
Овде народе!! Овде народе!! Популарни про-
фесори делат автограми!! 
Само без туркање! Само без туркање! Сите 
ќе стасате на ред! Имаме и нивни фотогра-
фии за над кревет. 
Ваму!! Ваму!! Се продаваат воштени фигури 
на нашите декани! Побрзајте! Побрзајте. до-
дека не ее распродале! 
Така се продава студентско самоуправување!! 
Можете да го земете во пакети-мерки, одлуки 
и препораки! Го има зо конзерви, може и за 
леб да се мачка! 
Дојдете да видите кахо се одржува студентско 
годишно собрание под нормални услови. 
Побрзајте, немојте ла ја испуштите оваа ретка 
прилика! 
Кредити!! Кредити!!! Кредити!!!! 
Повелете! Повелете! Земете си прирачници. 
како да се истакнете на говорницата! Имате 
прилика да видите и чуете говорници со 
цврсти ставови и принципи така никој да не 
може да ги истера од говорницата! имате 
шанса првото љубовно искуство да го дожи-
вее на говорницата, ако не таму тогаш меѓу 
присутните! 
Реткост!! Најретка реткост!! Ќе чуете кон-
структивна дискусија и оваа ретка прилика 
не пропуштајте ја!! 
Кредити!! Кредити!! Кредити!!!! 
Повелете! Земете си најнови единици на де-
магошки истапувања и ветувања да студен-
тите!!! 

и УНИВДЗИТП01 
Илузорно е да се претпоставува дека осо-

временувањето на наставните содржини и 
вклучувањето на науката на Универзитетот 
е можно САМО со промена на наставните пла-
нови или програми, или преку активирање на 
наставниците и студентите, т. е. со еден вид 

Решението па овој, па и на многу други 
важни проблеми, лежи во склопот на целос-
ната промена на односот на Универзитетот, 
т. е. во неговата реформа. Велејќи реформа — 
всушност ништо одредено не сме кажале. Во 
употребата на овој термин се оди некако по 
инерција — зошто секаде постои реформа, то-
гаш и онде треба да се очекува. Неоспорно е 
дека таа е неопходна, потребно и програми-
рано е да се дефинира — што е тоа реформа 
и што се очекува од неа? 

Реформата на Универзитетот подразбира 
одредување на местото и улогата на истиот во 
склопот на стопанската и општествена ре-
форма, а тоа значи приближунање на образо-
ванието и науката до регионалните општес-
твено-економски заедници, т. е. свртување и 
отворање кон проблемите на стопанството и 
другите општествени сектори на трудот. Не-
оспорен е фактот дека најголемиот број про-
блеми во нашето стопанство потекнуваат од 
неадекватната квалификациона структура. 
Ако земеме дека висококвалификацираниот стру 
чен и научен потенцијал што се наоѓа во мо-
ментов на Универзитетот и стои недоволно 
искористен, отворено се наметнуна и погор-
ното решение. На тој начин ќе се обезбеди и 
примена на новите научни достигања во сто-
панството, а со тоа и полесен пристап во ме-
ѓународната поделба на трудот. 

Освен тоа, реформата предвидува и афир-
мирање на економските законитости и вове-
дување на пазарни односи, што значи нужно 
е да се постават економски односи меѓу об-
разованието и науката со сите области на 
општествениот труд. Ако се претпостави де-
ка тие односи би се развивале со реално мож-
но темпо, тоа од своја страна бара програми-
рана и институционална поврзаност па висо-
ко-образовните структури со стопанските и 
другите организации. Сето тоа значи дека тре-
ба да постои и поквалитетна продукција на 
кадри и можност за континуирано усовршу-
вање во текот на работата. 

Од самиот начин на поставување на ре-
формата на Универзитетот произлегува и не— 
говата функција, а таа е: 

Континуирана едукација на кадри, преку 
различни форми, со цел да се задоволат, се-

гашните и идните потребу на стопанството и 
активностите на општествениот сектор. Зна-
чи, не само активност на дукација на кадри 
од втор степен, туку и на посдипломските, ка-
ко и на секој еден стручњак, кој во тек на 
својата работа доаѓа во ситуација да заоста-
нува зад современото, што е денес општопоз -
нато и прифатено сознание. 

Друга функција би била активно учество 
во решавањето на научните и диференцира-
ните стручни проблеми на стопанските и дру-
гите организации од општествениот сектор. Со 
таква активност нема само да се придонесе за 
прогресот на стопанската и другите актив-
ности, туку и за јакнење на основата на са-
мата едукација. 

Ако правилно се сфати, фуннцијата и пра-
вилно се изнесени претпоставките за рефор-
мата на Универзитетот, тогаш е јасно дека 
во нивниот меѓуоднос треба да се бараат ре-
шенија на проблемите од оваа област. Тој ме-
ѓуоднос наметнуна потреба од формирање на 
Универзитетот самостојни работни организа-
ции одговарни пред ова општество за разво-
јот на одредени гранки. Тоа бара интегрира-
ње на сите организации од слична дејност 
кои се бават со исти проблеми со цел да се 
изедначат по квалитет на функцијата. 

Преку својата функција, едукација на кад 
ри и активност на полето на науката, овие 
организации ќе остваруваат економски пре-
дуслови за својата работа, Приота односите 
ќе бидат јасно економски поставени, со почи-
тување на економските законитости и пазар-
ните односи. На такон начин ќе се постават 
и односите со заедницата на образованието. 

Само на ваков начин можат да се создадат 
економски можности кои денес се неопходни 
за една современа настава и ефикасна наука. 
Една ваква концепција претпоставува многу 
поголеми вложувања отколку до сега, ако се 
сака да се оствари една општествено корисна 
и неопходна функција на факултетот и Уни-
верзитетот. Тие вложувања се повеќе ќе ста-
нуваат израз на самата функција на овие ор-
ганизации. Во еден почетен период, преоден 
период, општеството ќе треба да обезбеди ја-
сен сооднос на средствата што ги издвојува 
преку заедницата на образованието и можнос-
та секоја организација во еден период да се 
вклучи и да си обезбеди различни економ-
ски извори, Како пример за тоа може да се 
посочи барем донекаде, одделот за примене-
та физика кој во своите подрумски простории 
врши склопување на неонски реклами и од 
тоа добива приход и факултетот и самите сту-
денти, што значи дека тие меѓуодноси се мож 
ни и во многу други факултети, во зависност 
од нивната специјалност. 

На овој начин се отвораат економски пред 
услови, а и увид во интересирањата и потре-
бите на стопанството и општествениот сектор, 
за профилите и бројот на едуцираните кадри, 
како и карактерот на проблемите што ќе се 
поставуваат за научно или диференцирано, 
стручно решавање. 



ВРЕМЕ Е ОД 
НАШАТА ГЛАВА 
ДА ПОЧНЕ 
ДА РАСТЕ И 
НЕШТО ДРУГО. 
А НЕ САМО 
ВЛАКНА 

Последен збор на филозофијата: борбата на 
мислења спласна заради туѓите грешки. Про-
најден е начин како секогаш може да се би-
де во право. Човековата мисла застана на 
цврсти нозе. Откриени се сите грешки. Нау-
чени на туѓите грешки, многу обични луѓе, 
станаа непогрешиви. Меѓутоа, точно, се знае 
кој каде погрешил, каде киксирал. Безмалку 
да нема ни еден единствен мислител во ми-
натото кој не направил тешки огрешувања 
од здравиот разум, кој не испаднал наивен и 
во крајна линија — глуп. Еве краток список 
на некои грешки и глупости, кои денеска 
никому не можат да му се случат! 
Хераклит мислел дека се постанало од оги-
нот! Почнав да се потам! 
Питагора тврдел дека бројот е суштина на 
светот! Јас сум тогаш тројка? 
Сократ покрај останатото мислел дека со 
државата треба да управува мал број на нај-
паметни луѓе. Бил против избори и гласа-
ње! Смешно! 
Платон — идеалист. Сонувал идеална држа-
ва, а селаните ги сметал сувишни во поли-
тичкиот живот! Бедно! 
Аристотел ја сметал сиромаштијата неспособ-
на за врлина и вршење на граѓанските дол-
жности, а аристократијата за банда на крад-
ци и хокштаплери! Оди, те молам! 
Сенека преповедал милосрдие, љубов и вера 
во задгробен живот. Има ли нешто поглу-
пава? 
Гордано Бруно мислел дека светот го опфа-
ќа некаква светска душа! Навистина, срам-
но! Не ги разбира ни основните работи! 
Декарт — религиозен. Со тоа е доволно ка-
жано за секој свесен. 
Спиноза — метафизичар! Ф у ј ! 
Волтер — целата историја е збирка на фал-
сификати, и лаги! 
Глупи воопштувања! 
Каит — тврдел дека е невозможно светот да 
се сознае. Неспособен! 
Хегел — до крајот на животот мислел дека 
во основата на се се наоѓа апсолутната идеја. 
Не е точно! Лага, уште малку, па со опашка! 
Шопенхауер — циник, мизантроп, песимист. 
Сметал дека животот не вреди ни скршен ди-
нар. Што имаме повеќе со него да зборуваме? 
Томас М о р — тежок утопист. Занесеник. Ви-
зиоиер, без врска со тлото. Со еден збор, поет. 
Со тоа е доволно кажано. 
Ниче — саморекламер, парадоксален, индиви-
дуалиста, станал против слабите, против ед-
наквоста и демократијата. За насилие, снага 
и моќ. Без коментар. 
Лајбниц — овој свет е најубав од сите све-
тови! Куку, да не чуе ѓаволот! 
Бергсон — и давал предност на интуицијата 
над разумот. Дали бил нормален? Ванѓа вели 

- има право!? 

Ламетри — човекот е машина, „робот". (по 
грешка, тој има право). 
Анштајн — длабоко религиозен. Не си ги 
расчистил сметките со религијата. Како со 
него сериозно да зборуваме? 
Његош — владика. Истотака религиозен. Зна-
чи наивен. 
Ганди — за трпење и пасивен отпор! Не доа-
ѓа во обзир. Не сакам ни да помислам на тоа! 
Сартр — смета дека животот нема никаков 
смисол. Наивно се залага за апсолутна сло-
бода. Застапник на филозофијата на апсур-
дот! Апсурд! 
Ова секако не е се. Тешко би било да се на-
брејат сите нивни и другите грешки и за-
блуди. Земени се само оние најординарните. 
Повеќето од нив се идеалисти. А има ли не-
што полошо од тоа? Има ли поцрна карак-
теристика? Со таква карактеристика денеска 
не може да се биде ни портир, а — мисли-
тел, подобро и да не зборуваме. Оној кој не 
ги знае грешките на Кант не може да добие 
позитивна оценка. Ние сме најпаменти, би-
дејќи никој од нас така не мисли. (На ова 
место по сценариото треба да завземеме поза 
на горделивец, вообразеник). Да му кажеш 
некому денеска дека е утописта — тоа е на-
вреда! Затоа идеалисти, утописти, метафи-
зичари, еднострани филозофи денеска и не-
ма! А Ш ! 
Она што не му било јасно на Ајнштајн, јасно 
му е и на Јован. Она што не можел да го 
разбере Хегел може и Лидија. Она што ни-
како не му одело в глава на Аристотел, тоа 
учениците, „неучениците" и оние што посто-
јано го посетуваат „просветителскиот курс" 
на корзото, веќе на првиот час го сфаќаат. 
Штом го пронајдоа едноставниот метод за 
уочување на сите грешки и да мислат пра-
вилно, секого од горенаведените да го мати-
раат во два потези, тие веќе немаат што ни 
да мислат. Заради тоа не е ни чудо што пи-
сателите станаа пискарала. Логика — спеку-
лација, афоризам — досетка, мисла — надри-
знаење — божем реторика — демагогија. Не-
ма формулација која некого го воодушевува, 
нема логика која некого го загрижува. Се 
знае кој е во право. И точка! 
И додека Декарт влегувал во фурна за да 
мисли, а Диоген во буре, дотогаш нашите пи-
сатели во полн конфор им ја диктираат на 
дактилогравките голата вистина. (на Јован 
и тоа ми е малку). Тие ништо не мислат, сво-
ето мислење веќе го чуле на курсевите, кон-
ференциите, седниците. А штом не мислат, 
не им прети никаква опасност од грешки 
кои до нив никој не ги избегнал. 
Во надеж дека ќе ја употребуваме понекогаш 
и својата глава се обидува да мисли со сво-
ја глава, 

Љубиша НИКОДИНОВСКИ — БИШ 



Како што не може секој да пишува пое-
зија, изгледа дека не може и секој да ја 
работи. Но ако ситуацијата и кај нас е та-
ква тогаш со право може да се рече дека 
поезијата го губи тлото под себе тоа е чита-
телот до кого е и адресирана), а воедно и 
нејзината цел. Таа не треба ни најмалку да 
е предопределена за одредена интелектуална 
група, која ќе може да ги ужива нејзините 
благодети. Таквата поезија не му служи ни-
кому, а најмалку си служи себе си. Напро-
тив, таа треба да му е достапна на секого. 
Ако таа тоа го постигне сигурно е дека ќе 
се надживее себе си и своето време во кое 
опстојува. Поезијата, која ја постигнала сво-
јата цел сигурно дека е и најдобра награда 
за нејзиниот автор. 

Еден друг, мошне важен елемент кој тре-
ба да го содржи секоја поезија е нејзината 
моќ да заробува. (Заробевиците на поезија-
та сигурно тоа најдобро го знаат). Но, со 
ваква титула сигурно е дека многу малку луѓе 
можат да се пофалат. За таквата ситуација 
секако дека не се виновни само читателите, 
туку и самата поезија (се мисли на дел од 
македонската продукција). Значи, поезијата 
треба да ја има таа силна моќ да заробува, 
да не наведува повторно да свртуваме во веј-
зинитс предели се додека не почувствуваме 
дека е доволно наша, се додека не стане на-
ша градина во која почесто ќе навратуваме. 
Поезијата треба да ја има моќта да опија-
нува со јасната мисла, чистиот јазик (прием-
лив за неговите поклоници) и ред други афи-
нитети, а не да заудира и опијанува од ми-
рисот на алкохолот кој авторот го испил до-
дека ја напишал соодветната песна. Поезија-
та бара кон неа свесен приод. Таа треба да е 
дозреана и донесена за да може да се роди. 
Само таквата поезија може да биде поздра-
вева од читателите. Но, секако дека не 
треба да се заборави дека и читателот треба 
да има свесен приод кон неа. 

ЗИНТЕРЕСИРАНА ПОЕЗИЈА 
— ЗАИНТЕРЕСИРАН ЧИТАТЕЛ 

Еден симптом кој што заплашува е се по-
веќе присутен и се добива впечаток дека 
нашол плодно тло на нашето јазично под-
рачје. Имено, се работи за следното: интере-
сот на читателот да ја разбери поезијата по-
езијата не е поголем отколку интересот на 
— самата поезија да биде разбрана. 

Ако состојбата е ваква тогаш читателите 
треба сериозно да го подобрат својот инте-
рес кон поезијата, барем во онаа мера во 
која ќе може да опстанува поетската реч. 

Овде две компоненти (интересот на чита-
телот и интересот на поезијата) потребно е 
едни со други да се надминуваат, да се нат-
фрлуваат. Паралелно со растењето на инте-
ресот на читателите да расте и интересот 
на поезијата кон читателите. Најдобро е ко-
га интересот и на едната и на другата стра-
на расте паралелно. Во таков случај и пое-

зијата потполно ја постигнува својата цел 
што си ја поставува. 

„ПОЕЗИЈАТА ГИ КРЕВА— 
РАМЕНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И..“ 

Во училиштата учениците ги губат гла-
вите и ги креваат рамениците кога се ана-
лизира поезијата. Таквата состојба просто 
заплашува, уште повеќе заплашува што тоа 
станува традиција. Овој болен проблем не-
монено треба да се лечи. Во тоа треба нај-
многу да помогнат предметните наставници 
и професори (во гимназии и други учили-
шта од втор степен), а истотака и самите по-
ети (по можноста да одржуваат некои преда-
вања во училиштата), но оваа кај нас сеу-
ште не е практика). Но, при ваква ситуа-
ција се чини дека недоволно и се помага на 
поезијата во училиштата. Вообичаено е, во 
поголем број случаи, да и се прави лоша 
услуга на поезијата во нив и надвор од нив 
со тоа што поезијата се раскажува. „Секое 
нејзино објаснување всушност претставува 
лишување од нејзиниот дух“ вели еден со-
времен американски поет по име Роберт 
Фрост. 

Таквото објаснување на поезијата се све-
дува само на една проста информација. Н а 
таков начин само и се прави лоша услуга 
на поезијата, а воедно и на учениците. 

— РОБЕРТ ФРОСТ И ПРИОДОТ 
КОН ПОЕЗИЈАТА 

Мошне импресивно е објаснувањето од 
страна на современиот американски поет 
Роберт Фрост, како треба да и се приоѓа на 
поезијата. Тој вели „кон поезијата треба да 
се пристапува од далеку, дури генерации од-
далеку. Во пристапот кон поезијата треба 
да има нешто слично со она затворање на 
обрачот од армијата при кое дивизиите се 
спуштаат кон полето на битката од разни 
страни". Песната се чита најубаво во свет-
лината на сите било кога напишани песни. 
Ние ја читаме, а за да ја прочитаме и тн. 
За да ги разбереме песните човек треба да 
ги постави и различни и нив како звездите. 

К А К О ЗАКЛУЧОК 

Ако поезијата доследно му служи на 
читателот и ако читателотц во иста мера и 
враќа тогаш тие го нашле заедничкиот збор. 
Во таква ситуација не се потребни никакви 
посредници. Самата поезија станува свој 
најдобар пропагатор, а истовремево и нај-
добар посредник. Само таквата поезија Ќе 
може да се надживее и самата себе. 

Ристо Петров 



БУДЕНБРОКОВИ 
Ако не ја гледате серијата ТВ филмови за 
добриот капиталист Буденброк, тогаш навис-
тина - штета. 
Пропуштате прилика да научите многу. 
Капиталистите Ви стануваат подраги и од 
родената мајка. 
Секој нивен гест е проткаен со нежност и ра-
зумност. 
Тие се филантропи. 
И во најголемите неволји со пролетеријатот 
го делат последниот залак. 
За профит не станува збор. 
Дека профитот им го зема пролетеријатот, а 
тие тоа го примаат со задоволство. 
Гледајќи ги „Буденброкови" многу нешта Ви 
стануваат јасни. 
Програмата на СК бледнее пред Буденбро-
кови. 
Ленин повеќе не Ви е толку симнатичен. 
Помислата за револуција добива боја на 
монструозност. 
Дека Маркс е само историска лакрдија. 
Буденброкови. 
Јас се вљубувам во нив. 
Мојата црвена книшка почнува да станува 
лихт. 
Ја избегнувам мајка ми. 
Тони Буденброк е мојот идеал за жена. 
Ги запалив сите револуционерни книги. 
Откако Буденброкови почнаа економски да 
слабеат, се заколнав дека секој заработен 
динар ќе го испраќам на нивната жиро-смет-
ка. 
Хонорарот од написов им го пратив под 
хитно. 
Во повикувам и Вас да сторите исто или 
слично. 
Буденброкови. 
Тие ми ги отворија очите. 
Иднината не е во комунизмот, иднината е во 
буденроковизмот. 
Глупаво изгинаа толку комунисти, толку на-
род. 
Ако ТВ Скопје ги имитуваше „Буденброко-
ви" пред 29 години нонсенсот не ќе започ-
неше воопшто. 
Каква штета, каква заблуда. 
Гледајќи ги Буденброкови ја осознав најви-
стинската вистина. 
Предлагам ТВ Скопје во програмата повтор-
во да ги стави „Буденрокови". 
На истата и изјавувм јавна благодарност, 

ЈАС, ТИ, НИЕ 
Дилемата е тука. 
Дали сме импотентна младина? 
Дали Телевизијата е импотентна институ-
ција? 
Дали емисијата за млади е сеуште во пу-
бертетот? 
Дали се прави само за да нешто се направи? 
Дали мнозинството од гледачгте ги свари 
научните образложенија на студентите, ак-
тери во последната ЈАС, ТИ, НИЕ? 
Дали затоа емисијата ни се приближн? 
Кој кому треба да се приближува: Телевизи-
јата на гледачите или гледачите на Теле-
визијата? 
Дали популарниот начин на презентирање не 
го заслужува повеќе нашето внимание? 
Јае почувствував дека последната емисија 
ЈАС, ТИ, НИЕ беше режисерска импровиза-
ција на ниско ниво? 
До кога емисијата ќе се бави со периферни 
пространства од младинскиот живот? 
Дали таа има намера да се отвори кон мла-
дите и општеството? 
Дали таа не е инструмент на една поли-
тика? 
Дали таа не треба да добие во својата ди-
намика? 
Дали не треба да биде искрена, ако е мла-
динска? 
Дали треба да биде тапа? 
Дали постои цензура? 
И мртвило? 
Дали стари прават емисија за млади? 

Владимир Ш О П О В 



Преписка но два пријатели ТОЈ ЛУД, 

ЛУД СВЕТ 

Драги Никола, 

Сепак, англичаните не грешат што разго-
вараат често за времето, зашто тоа е толку 
непостојано, што навистина секогаш има при-
чина нашето расположение да, го прилагоду-
ваме спрема него. Ете, конечно, пролетта доа-
ѓа и моите млади сограѓани се враќаат во го-
лемиот парк, ги започнуваат хазардните игри, 
на пладне ги напуштаат предавањата и без 
посебен договор, се упатуваат кон бројните 
клупи меѓу дрвјата. 

Некогаш, тука започнува љубовта, неко-
гаш тука таа завршува. 

Бројаниците повторно стануваат единстве-
ната забава за старците со побелена коса. 
Нивните стари чевли, нивните излитени пан-
толони, нивните побелени поткошули, по мал-
ку искинати на ракавите, нивните наборани 
лица — сето тоа ме разжалува, особено кога 
минувам низ патеките на паркот, со некој из-
виткан весник или книга со којзнае колкупа-
ти препрочитани стихови. 

Овде, на тие клупи кај влезот на паркот, 
старците со побелени коси го завршуваат сво-
јот живот, а сепак, едвам ја чекаат пролетта, 
да се соберат со бројаниците, да раскажуваат 
за некое одамна минато време. 

Барем, да има некој да ги слуша, да ги 
прашува, иако е тоа толку пати повторува-
но, што и нивните малечки внуци повеќе са-
каат да трчаат по тревата, отколку да кли-
маат со главите, да се прават дека тоа прв 
пат го слушаат и дека им е интересно. Но, 
тие не знаат да се преправаат, тие не знаат 
да лицемерат. . . 

Но, тебе сигурно не ти е интересно да 
слушаш за овие стари луѓе кои ги минуваат 
своите последни денови на клупите во паркот, 
недалеку од младите љубовници, меѓу дрвјата 
и цвеќињата што за тие стари луѓе со стари 
чевли не значат ништо. Или, барем, никогаш 
не покажале дека сакаат да зборуваат за 
пролетта, за се она за што ние со задоволство 
зборуваме. 

Да, тоа тебе те заморува, те прави мелан-
холичен, те тера да слушаш Шопенова музи-
ка, да ја читаш поезијата на Превер, нели? 
В ред, драги мој Никола, но јас навистина не 
можам да ги заобиколам тие луѓе, не можам 
да не мислам на нивните излитени пантоло-
ни, не можам да не ги гледам кога со малку 
храна, завиена во стар весник доаѓаат наутро 
и ја започнуваат својата бескрајна игра со 
бројаниците. Ете, Никола, како различно го 
доживуваат луѓето истото време, истата про-
лет, како различно се чувствуваат меѓу дрв-
јата, клупите и цвеќињата . . . 

* * * 

Јас веќе ти пишував колку многу моите 
сограѓани, особено младите, ја сакаат музи-
ката, колку спонтано се препуштаат на нејзи-
ната магична привлечност. Но, искрено, не 
очекував толку силна потврда на моите веру-
вања, пред извесно време, кога во мојот град 
дојдоа неколку млади гитаристи од еден го-
лем град. И, знаеш ли, Никола, што се случи? 
Не можев да се приближам до влезот на 
зградата во која требаше да не забавуваат 
младите музичари. И, кога, другите се погри-

жија сепак да стигнам до вратите на убавата 
зграда, почувствував дека тешко дишам, имав 
впечаток дека ја губам свеста, но сепак, пред 
конечно навистина да ја загубам, слушнав 
силно кршење на прозорци. 

И потоа, луѓето во сина облека се створи-
ја пред мене, како до тогаш да очекувале мо-
мент да си ја покажат снагата. Е, сега ништо 
не ме спречи да ја загубам свеста! Но, Нико-
ла, важно е дека се освестив во салата, внат-
ре. 

Патем, музиката на младите музичари бе-
ше толку неинтересна, што неколку пати за-
жалив што сум една од нивните жртви. 

Немој, те молам, Никола, да наоѓаш некак-
во оправдување за било кој од овие актери: 
јас, музичарите или луѓето во сина унифор-
ма. Ти си таков алтруист, што секогаш би 
нашол некакво оправдување. Зошто не се 
сложиш дека е ова навистина луд свет? 

Видов многу познати девојки на концер-
тог. Беа убаво подготвени, како да одат на 
некоја официјална вечера, или можеби ги про 
мовираат, по нивното долгогодишно студира-
ње. Имаа француски фустани, италијански 
чевли, грчки к р з н . . . којзнае што се имаа 
таа вечер. Ги обоиле очите, ставиле на себе 
пријатни козметички течности и пошле на 
концерт. И велат: колку тие убав фустанот, 
каде си ги купила чевлите, — или, — каде 
одиш обично во сабота навечер? А нивните 
кавалери, притиснале БПЗ мене, се туркаат 
како да имаат пред себе голем, подвижен 
зид, а не млад човек, што едва стои на соп-
ствените нозе, зошто целиот ден бил на сво-
јот факултет и од таму право, необлечен 
посебно за концертот, дошол мирно да влезе 
во салата. 

Навалиле, луѓето, ти велам, туркаат со 
сета сила, сакаат да ги слушаат младите му-
зичари, па патем ќе дојдат по некој удар од 
службените палки, кои се необично тврди и 
непријатни за младите тела. А внатре, Н и -
кола, овде млади дами и господа, заборавија 
на галантноста. Започнаа да пејат нешто 
неопределено — како „ху-ха" или слично, и 
тоа по такт на еден од музичарите. Се зане-
соа младите, заборавија дека се во концертна 
сала, почнаа да минуваат преку бината, но-
сат цвеќе, зборуваат гласно, свират со уста . . . 

Господе.. . полудел светот... што им ста-
на сега одеднаш, се прашував. Но, никој и 
не ме забележуваше, секој правеше она што 
му се догаѓа! 

Седат на скалите со новите, широки пан-
толони, се разлеала потта преку црната бо-
ја на вегите. Летаат цвекињата, некој при-
тискаа недопушена цигара под црвеннте чевли. 

Се забавуваат моите млади сограѓани, Ни-
кола, како што им се догаѓа, зар не? 

* * * 

Луѓето во паркот, со обелени поткошули, 
со стари чевли и излитени долги палта се 
забавуваат со своите бројници. Се забавуваат 
луѓето, како знаат, Никола. 

Или, се забавуваат како можат . . . 

те поздравува 

О Л И В Е Р 



МУЗИКА од 
ДВОРОТ НА 
КИНГ КРИМЗОН 

Сигурно веќе одамна сте чуле за првиот 
албум на групата „КИНГ КРИМЗОН“ наре-
чен „ВО ДВОРОТ НА К Р А Л О Т ДЕТЕЛИНА" 
кој излезе во Англија минатата есен и кој 
направи мала револуција во прогреснвната 
музика. Оваа група ја сочинуват пет члена и 
тоа гитаристот РОБЕРТ ФРИП, ЈАН МЕКДО-
НАЛД кој свири дувачки инструменти, кла-
вир, мелотрон, а покрај тоа и пее, басистот 
ГРЕГ ЛЕЈК кој е воедно и главниот вока-
лист, МАЈКЛ Ж И Л тапани, перкашн и ко-
нечио ПИТЕР СИНФИЛД, писател на текс-
товите и аранжер. Освен тоа што овој албум 
содржи извонредно интересна музика, за ко-
ја подоцна ќе стане збор, и нејзината корица 
претставува своевидно изненадување со мош-
ве импресивната слика на човечка глава од 
БАРИ ГОДБЕР, која во извесен смисол не 
припрема за она што ќе го слушнеме. 

Првата песна и уводот носи наслов „ШИ-
ЗОИДНИОТ ЧОВЕК Н А 21 ВЕК", полна со 
музички ефекти и умешно снимени партии, 
типичен претставник на новиот музички 
тренд. Втората нумера „ЗБОРУВАМ СО ВЕ-
ТЕРОТ" ненадејно од еден ужасен ритам и 
морбиден текст не префрла во сосема разли-
чен музички свет, свет на средновековна сми-
реност и хармонија. На неа слична е и тре-
тата песна „ЕПИТАФ". На втората, страна се 
наоѓаат само две нумери и тоа „ДЕТЕ НА 
МЕСЕЦОТ со СОН и ИЛУЗИЈА" и „ДВОРОТ 
Н А К Р А Л О Т ДЕТЕЛИНА со ПОВРАТОКОТ 
Н А ОГНЕНАТА ВЕШТИЦА и И Г Р А Т А НА 
КУКЛИТЕ" . Првата од овие две „ДЕТЕ НА 
МЕСЕЦОТ" за мене претставува најдобра 
уметничка интерпретација на сонот и човеч-
ките внатрешни доживувања со исклучок на 
некои класични автори. Иако сите песни се 
прилично долги, албумот се слуша во еден 
здив и остава длабок впечаток. Компанијата 
„АЈЛЕНД" како издавач, уште еднаш ја пот-
врди својата перфектна издавачка ориенти-
раност. 

На крајот еве и неколку текстови од пло-
чата: 

«Зборувам со ветерот« 
„Честитиот човек му рече на задоцнетиот 

човек 
каде беше, 
Бев ваму, бев таму 
бев и ваму и таму. 

Зборувам со ветерот 
Сите мои зборови се одвеани 
Зборувам со ветерот, 
а тој ве слуша 
тој ве може да чуе. 

Надвор сум, а гледам вватре 
И што можам да видам 
Многу конфузија, разочараност 
околу мене. 

Ти не ме поседуваш 
не ме импресионираш 
само ме дразниш. 
Не можеш да ме подучуваш ни да ме водиш 
само ми го крадеш времето. 

Зборувам со ветерот 
Сите мои зборови се одвеани 
Зборувам со ветерот, 
а тој не слуша 
тој не може да чуе. 

Епитаф 
Ѕидот на кој пророците пишуваа 
пука по рабовите. 
По инструментите на смртта 
сончевината нежно преоѓа. 
Кога секој човек ќе биде испокинат 
со ноќни мори и соништа 
дали некој ќе го закити со ловоров венец 
додека тишината ги голта криците. 
Меѓу железните врати на судбината 
беа посадени семињата на времето, 
и поливани од делата на оние 
кој знаат и кои се знаени. 
Знаењето е смртоносен пријател 
кога никој не почитува никакви правила. 
Како што гледам судбината на целото 

човештво 
е во рацете на будали. 
Конфузијата ќе ми биде епитаф 
додека ползам по разбиениот искршен пат. 
Ако успеем да сториме нешто, можеме да 

седнеме 
и да се смееме. 
Но се плашам дека утре ќе плачам, 
да се плашам дека утре ќе плачам. 

Дворот на кралот 
детелина 
За'рѓаните синџири на затворените месечини 
се скршени од сонцето. 
Одам по патот, хоризонтот се менува 
почнува турнирот. 
Пурпурниот свирач ја свири својата песна 
хорот нежно пее; 
три успивни песни со стар јазик 
за дворот на кралот Детелина. 
Чуварот на градските клучеви 
став капаци на соништата. 
Чекам пред вратата на аџијата 
со недоволно шеми... 
Црната кралица 
пее посмртен марш. 
Испокршените ѕвона ќе ѕвонат 
за да ја повикаат Огнената Вештица 
назад во дворот на кралот Детелина. 

Градинарот сади зимзелен 
газејќи по цвеќињата 
Го бркам ветерот со призматичен брод 
и го терам да проба и слатко и кисело. 
Хартиениот маѓепсник ја подига раката 
оркестарот почнува, 
а едно огромно, убиствено тркало 
се свртува кон дворот на кралот Детелина. 
Во нежните, мрачни утрини плачат вдовиците 
мудреците разменуваат шеги 
Јас трчам за да ги фатаи вражјите знаци 
и да се вклучам во шегата. 
Жолтиот шегаџија не игра 
туку милно ги влече жиците 
и се смее додека куклите играат 
на дворот ва кралот Детелина. 

поданикот на Кримзон Кинг 
ГОРАН СТЕФАНОВСКИ 



Поезијп и револуција 

ОБИЧНА ШПАНИЈО, БОРИ СЕ 
Габријел Селаја 

Шпанија меѓу двете војни. 
Шпанија на немири, борби, победи, порази. 
Шпанија монархија, 
Шпанија Република, 
Шпанија бојно поле. 
Шпанија крвава, во оган, 
во неа граѓанска војна. 
Време кога се молчи и војува. 

А кој е тој човек што молчи кога гори. Осо-
бено кој е тој Медитеранец. 

Шпанија 1936. Без кастањети, без гитари, 
без пасодобл. 
Но, Шпанија со Макадо со Салинас со А л -
берти. Шпанија со Лорка. 
Среде Шпанија во пламен грми: 
„Дојдете. Ние и ако сме без име 
ќе ви покажеме јасно 
кои сме. Ние сме Човекот." 

А познавајки го добро својот непријател ис-
тиот поет вели: 

„Запалете пожари црни 
и за да не бидете повеќе жедни 
пијте ја крвта од невините жртви 

Ве чекаме со срце што 
спокојно бие. Силни сме ние, 
живи карпи на мирот." 

Поетот е насекаде. Се бори, тлее во затвор, 
патува и тагува: 

„Тажни се војните 
ако не ја штитат љубовта 
тажни. тажни 
Тажно е оружјето, 
ако не го води песна 
Тажно, тажно.“ 

Или гине. Гине оставајки ја Шпанија нема 
од бол. Зошто поетот гине од куршум. 

„Другари исечете 
Во Алхамбра од мечта и гранит 
надгробна плоча за тој поет. 
И нека има една чешма 
каде водата вечно ќе плаче 
ќе плаче и шепти кога ќе паѓа 
се случи злочин во Гранада 
во неговата Гранада." 

И неговото име престанува да биде име за 
кое се плаче. Тоа станува име во кое се 
колне. Неговата песна е единственото што не 
може да се закопа заедно со неговото тело. 
Можеби претчуствувајќи бара сеќавање за 
безимените. 

„Стоте луди — млади 
заспаа за навек 
под сувата црна земја 
Андалузија има 
црвени и долги патишта 
Кордоба — зелени маслинки 
каде ќе ги ставите тие сто крста 
за спомен ним 
Стоте луди — млади 
заспаа за навек." 

Дали поетот можеби ја чувствува совршено 
слабоста на својот народ и неговата немок 
пред надмокниот непријател кога вели: 

„Дури и да немаш пушки мој народе 
ти си силен 
де давај ги своите коски, 
казни го секој што во окови сака да те 
стисне." 

Шпанија е пак монархија. 
Дали воздишка или крик поетовиот збор што 
потсетува на пророштво. 

„Мадрид, Мадрид. Го сопираш приливот 
на сотонска злоба 
Та ти бранокрш си на земјата шпанска 
Земјата пука, грми темното небо 
а ти насмевка имаш врз куршумот во тво-
јата утроба. 

М А Р И Ј А И К О Н О М О В А 

НЕЛЕКТОРИРАНА 
КОЛОНА 
Од овој број во оваа колона ќе објавуваме 
поезија која може да биде и во спротивност 
од вкусот и естетските мерила на нашиот 
уредник. Тоа го правиме од многуедноставна 
причина! Сметаме дека само широкиот ауди-
торијум е компетентен да дава суд за она 
Ш Т О Е У Б А В О , А Ш Т О НЕ. Од ценетите 
читатели очекуваме реакција за оправданоста 
на оваа колона. 

ПЕСНА 
ЗА ПОВРЕДЕНИОТ 
ОБРАЗ 
Планниа, борови, ели, шума, 
и снег . . . 
понекаде мраз, 
блесок на сонце. 

И одеднаш удар . . . 
продорен, силен, 
среде снегот бел 
и бујните ели 
наеднаш — крв. 

Топла крв од повреден образ, 
тивко капе 
и нежни зборови реди 
по ладниот снег. 

Болниот образ 
црвен од студот, 
син од болки 
пролева крв . . . 

Олгица М И Х А Ј Л О В А 

ПОЛЕТ 
Во полноќниот час 
чуј, зар не слушаш глас? 
слушам да, но тоа е . . . 
Се сетив, зборува мојата совест, 
шепоти тивко „Не предавај се". 
И нема! 
Полека, молкум ја напуштив, 
таа одлета 
како птица во утрини росни! 
Стој, пред тебе е карпа. 
Турни ја, биди оркан, 
не заборавај! 
Човекот е челик. 
Руши, создава, твори, 
чекори напред и не гледа назад. 
со погледот прави 
сечи препреки трошни. 
Достоен биди 
почуј ја својата сопствена совест. 

Лазо Ј О В Е В С К И 
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1. 
АПРИЛ 

- ч и ч к о , т и п а д н а 
Д И Н А Р ! 

- З Н А М Д Е Ц А , 
Д И Н А Р О Т П А Ѓ А ! 


