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Вистинска реформа 
на организацијата на младите 

Нашето општество се наоѓа во фаза на 
интензивно реформирање и преструктуирање 
на политичко-општествените односи. He по-
стојат никакви однапред определени шеми на 
тие промени, меѓутоа, очигледно е дека се 
преминува на нов квалитет на општествени-
те односи: секој граѓанин станува субјект на 
сите политички и општествени движења, поч-
нувајќи од економските, па до сите области 
на животот. 

Младинската организација не може да 
биде заобиколена од овие нови движења. Но 
може да се размислува за општествен на-
предок во сите сфери на општеството, без да 
се ангажира младата генерација. 

За зрелоста на младата генерација не са-
каме да дисктутираме: зарем младите — било 
кога во историјата на општеството воопшто 
не докажале дека многу поискрено и поенер-
гично се спремни на секаков напор за да се 
појде напред и во најтешките состојби во оп-
штеството? Нашата понова историја има мно-
гу такви поучни примери, за кои сега и нема 
потреба да се зборува. 

Значи, како ќе се реформира оваа голема 
снага на општеството? За тоа дека е потреб-
на организација на младите — не станува 
збор. Тоа го кажаа младите скопјани со кои 
ние деновиве разговаравме преку нашава по-
голема анкета. Но, дека таа организација тре-
ба да се реформира, тоа не е прашање за 
дискусија. 

Појдувајќи токму од нивните размислува-
ња, може да се определат некои конкретни 
ставови во вска со реформата на младинска-
та организација. 

Пред се, таа мора да биде организација 
НА МЛАДИНАТА, а не ЗА НЕА. Таа не мо-
же да донесува некакви програми, резолуции, 
декларации, насоки и други популарни доку-
менти меѓу професионалните политичари, a 
во неа да не најде место, буквално, СЕКОЈ 
МЛАД ЧОВЕК ВО НАШЕТО ОПШТЕСТВО. 
Се разбира не како нејзин раководител или 
член на некое раководно тело, дури ни како 
член на некаква „група за подготвување до-
кументи и програми“, зошто, прво, за тоа би 
требало да се измислат вонредно многу „ко-
мисии и „раководства“, а второ, ова е суште-
ствено — затоа што младинската организа-
ција треба да има поинаков профил — пот-
полно различен од досегашниот. 

Таа организација, заправо, треба да биде 
асоцијација на повеќе специјализирани ор-
ганизации на младите за посебни области од 
активноста па младината. 

Такви организации сега постојат, но тие 
скоро воопшто не координираат иако се под 
закрила на единствена организација. Музич-

ката младина, Филмската младина, Сојузот 
на литератите, различни спортски и драмски 
дружини — сите тие постојат — но сами за 
себе. Секоја организација сега навистина ве-
гетира, зошто општеството се „бори“ со дру-
ги проблеми, пa нема можност многу да се 
грижи и за ваквите специјализирани органи-
зации. Така, барем, велат оние кои најдобро 
ги познаваат работите во своите организации 
посебно. 

Идејната организација на младите нави-
стина да биде НА МЛАДИТЕ не е нова, но 
до сега таа само „стоеше на лист хартија“, ка-
ко што вели еден од анкетираните младинци. 
Потребна е нова организација на младината, 
која навистина ќе може да ги собере сите 
младинци под својот покрив. Се разбира, се-
кој според своите афинитети а тие се различ-
ни. Љубителите на филмот, ликовната умет-
ност, спортот, музиката, литературата... ние 
немаме повеќе идеи од младите, тие сигурно 
имаат и многу други желби — конечно би 
можеле да се вклучат во посебни групи: оние 
кои имаат покреативен дух ќе имаат многу 
можности да си ги презентираат своите спо-
собности, a оние кои повеќе се консуматори 
на одредени уметнички вредности би може-
ле многу почесто да имаат задоволство „да го 
оплеменуваат својот дух“. 

Сите групи би биле обединети во един-
ствена организација на младите, која би иста-
пувала пред општествените форми од име-
то на тие групи, се разбира со единствена 
цел: да се осигураат нормални услови за ак-
тивност која ќе биде многу конкретна и зна-
чајна за општеството. 

Што станува со општествената и политич-
ката ангажираност на младите? Дали тие ќе 

можат да бидат посебно ангажирани во рам 
ките на својата организација? Уште поедно-
ставно кажано — дали организацијата на 
младите ќе гo изгуби својот статус на опште-
ствено — политичка организација? 

Се разбира, нема да го изгуби досегаш-
ниот статус, но само ќе добие нешто квали-
тетно ново. 

Всушност, зарем специјализираните орга-
низации на „возрасните“ немаат статус на 
општествена организација? Зарем треба да ја 
делиме интелигенцијата од политичките проб 
леми и проблемите на општествениот разви-
ток? 

Се разбира, не. Токму затоа, организаци-
јата што ќе ги обединува сите млади луѓе и 
понатаму ќе има свој политички ефект, свој 
квалитет, своја „идеологија“, свој став во 
општеството. 

Од сето ова произлегува едно логично пра-
шање: дали на организацијата на младите ќе 
и бидат потребни професионални политича-
ри или професионални активисти? 

Да, но само такви кои СТРУЧНО ќе се 
занимаваат со проблемите на асоцијацијата, 
она што нема да го прават сите нејзини чле-
нови. Значи, се работи за минимален број ак-
тивисти кои ќе ја овозможуваат нормалната 
работа на организацијата. 

За овие идеи секако, треба да се разми-
слува. Конструктивно и експедитивно, доде-
ка се во тек најкрупните општествени ре-
форми. 

Спасе Јовковски 



ЗНАМ ЗА ЕДНО МЕСТО... 

Неповторливо, пријатно, место со му-
зика и полна младост. 

Знам и за идеата на еден млад човек, 
прифатена покасно и од група луѓе! Мла 
ди и оние другите кои не се веќе тоа но 
што не им пречи да имаат полно раз-
бирање. 

Диско клубот „Технометал“, е од онаа 
страна на Вардар, преку еден пасаж 
полн со часовници, стои тој точно веќе 
една година со ширум отворени врати за 
секого. И за случајниот гостин и за оној 
кој дошол и повеќе од еднаш. 

Јас не сакам да почнам да прикажу-
вам сега за тоа, каков е клубот внатре, 
каков од надвор, за тоа дека е опремен 
со најсовремена диско-апаратура, со е-
динствена во Скопје а мислам и во Ма-
кедонија „ЛАЈТ“ машина, за тоа дека 
не постојат никакви пропусници, забра-
ни, одбрани. Сакав да ви кажам ова: 

Знам едно место со музика! 
Таму каде што веќе илјада часови се 

вртат, секој пат во градот за прв пат, 
најновите плочи од домашните и стран-
ски дискографски продукции, каде се 
гледаат веќе одамна плодовите од инвен 
тивноста на еден, „Технометал“ една 
Градска конференција на Сојузот на 
младина на Скопје и едно братство на 
младоста каде секој за секого и секогаш 
имал збор на разбирање каде на едно-
ставно секој ден сем среда двеста ми-
нути се комуницираше, се комуницира 
и ќе се комуницира уште за долго, пре-
ку музиката. Се е тука во звукот и во 
играта, без разлика дали се „долу“ двај-
ца или е „дупка полно“ со максималните 
осумдесет кои седат, стојат, играат... 

Игра само не е водењето на работите 
околу Диско клубот „Технометал“. За 
тоа постои уште еден друг збор — па-
радокс (или за ретките злобници „без-
везност“), — волонтерска — професио-
налност. 

Никој во Скопје, ова го тврдам не ра-
боти една работа од ваква природа шест 
дена во седмицата, и притоа да остане 
секогаш нов, со порака за идната вечер, 
со точна синхронизирана работа, однос 
кон секој оној кој поштено го плаќа сво-
јот влезен билет, и секој оној кој при 
чиста совест знае оти влегува во Диско-
клуб. 

Јас не сакам сега, никаков излив на 
големи зборови. Напротив јас сум за 
скромни, мали но искрени и прави, ток-
му онакви какви што се сите оние кои 
успеаја да го „докормиларат овој сто 
квадратен музички брод“ до неговиот 
прв јубилеј. 

Имињата и големите зборови тука се 
најмалку важни... секој оној кој доб-
ро си ја знае својата работа и уште по-
добро неа ја работи не му е ни најмал-
ку до нив! 

Знам за едно место со музика каде 
се е истовремено раздрагано и во дви-
жење, но и во одмереност и дискреција. 

Дискоклубот „Технометал“ е од онаа 
страна на реката, до него се стигнува 
преку еден пасаж полн со часовници и 
секогаш ветровит! Токму тој ветер мо-
жеби внесува долу низ скалите свежи-
на, и секогаш се нешто ново и ново! 
Токму тој ветер ги држи секогаш и вра-
тите ширум отворени! 

М. К. 

ПАРАДОКС 
Звучи малку парадоксално, но чиста 

вистина е: Сосема мал број, да не речам 
минимален, завршени ученици од меди-
цинските училишта успеваат да се запи-
шат на Медицинскиот факултет. Причи-
ните за тоа лежат во обврската на уче-
ниците од средно - медицинските учи-

лишта да полагаат приемни испити по 
предметите: физика, хемија и биологи-
ја кои во текот на своето школување ги 
изучуваат по сосема скратена програма, 
а некои од нив (физика) само површно 
или сосема не се изучуваат. Секако нај-
загрозени се учениците од фармацеут-
ското училиште кои — за да можат да 
се запишат на истиот факултет мораат 
да полагаат дури и шест предмети. Зна-
чи физика, хемија, биологија, национал-
на историја, математика и југословен-
ска литература. Идентично со оние кан-
дидати кои имаат завршено осумгодиш-
но училиште со две три години пракса, 
значи оние четири години на макотрпно 
учење се безвредни, едноставно фрле-
ни во вода. Уште еден несфатлив член 
од Правилникот за прием на нови сту-
денти на Медицинскиот факултет. Уче-
ниците од Заботехничко училиште, ако 
сакаат да конкурираат за медицина, a 
не стоматологија, мораат пак да ги пола-
гаат горните шест предмети. Истото се 
случува и со учениците од кое било 
останато медицинско училиште. Велам 
несфатлив, во однос на стручното знае-
ње кое го носат во себе овие ученици 
или учениците од економската, педагош-
ката и другите гимназии. Неправдата е 
очигледна. Затоа младинците од овие 
училишта решија веќе да и погледнат 
на вистината в очи. Да го изнесам она 
што доста долго на сите им ги распору-
ва очите. Друго е тоа со каков успех се 
запишуваат учениците во сите медицин-
ски училишта, со каков успех тие го за-
вршуваат своето школување и на крајот 
она најтрагичното), колку успеваат да го 
продолжат школувањето, колку успева-
ат да се запослат, а колку остануваат 
незапослени, од кои има доста кои во 
текот на своето образование биле многу 
солидни ученици. Друго е тоа дали де-
нес ваков средно медицински кадар ни 
е потребен во толкав број во колкав 
што се образува. Копјето е фрлено и 
деновиве иницијативниот одбор составен 
од сите претседателетва на CM и учи-
лишни заедници на медицински училиш 
та забрзано работи на изработка на ед-
на информација која покрај другото ќе 
ги содржи горе наведените неправди, со 
кое јасно ќе се бара пошироко отвора-
ње на вратите на Медицинокиот факул-
тет кон сите медицински училишта. 

Слободан Димовски 



ЦЕНЗУРА ЗА МЛАДИТЕ 
Неодамна дневните весници објавија 

вест дека во CP Србија се подготвува 
посебен пропис според кој би требало да 
се формира Републичка комисија која 
ќе определува што младите не ќе можат 
да гледаат во кино-салите, заради содр-
жината на филмовите и заради возраста 
на младите граѓани. 

Но, за кои млади граѓани станува 
збор? 
Токму за оние на кои општеството им 
признава зрелост — на оние кои имаат 
повеќе од осумнаесет години, еднакво 
како и за оние кои не се полнолетни. 
Значи, без оглед на нивната возраст — 
за сите млади луѓе одредени филмови ќе 
бидат забранети. 

И тоа — во општество кое се бори 
против сите табуи, против сите вештач-
ки создавани „морални принципи“, про-
тив догмите, против лажниот морал. 

Зашто се сомневаме во зрелоста на оние 
на кои сме им признале зрелост? Иако 
станува збор за цензорска комисија во 
друга Република, не можеме да бидеме 
рамнодушни кон ваквите „инквизицио-
ни“ обиди. 

Спасе ЈОВКОВСКИ 

ГАВОЛОТ ИГРА 
Во Радио-Скопје свечено е прославен 

грчкиот национален празник СТОП. 
На приредениот концерт меѓу другите 
присуствуваа и уредниците на информа-
тивно-коктелската редакција СТОП. 

My ce наздравуваше нa ПАТАКОС СТОП 
Се пиеше МЕТАХА СТОП. Свиреше Бузу-
ки СТОП. Репризата се очекува на 9 сеп-
тември СТОП. 
П. С, 

Предлагаме зборувањето на Хари Ми-
новски на радио да оди под рубика 
„Грчки народни песни“ 

ОБРАЗОВАНИЕТО 
И ЈАЗИКОТ 

Денес не сакаме да зборуваме за от-
стапувањата на училшптето во самоуправ-
ното изградување на учениците, за заста-
реноста на наставните програми, начинот 
на оценувањето и сл. Во моментот не пре-
окупира едно прашање на кое периодич-
но му се придава соодветно значење, иако 
сметаме дека е едно од битните во обра-
зованиот систем. Станува збор за јазикот 
на кој се предава во нашите училишта, со 
какви учебници и од кои јазични подрач-
ја се служат нашите ученици. Проблемот 
на литературниот јазик не загрижува ко-
га се јавува во образованието. He е рет-
ка појава во нашето училиште дел од нас-
тавниот кадар да се служн со јазик кој 
ни оддалеку не е близок со литературни-
от. 

Ако веќе можеме да најдеме оправду-
вање (било колку тоа да е бледо) за заос-
танувањето на училиштето во развојот на 
самоуправните односи во него, оправдува-
ња за непратењето на најновите научни 
достигнувања и слично, какво оправду-
вање можеме да најдеме кога младите ге-

нерации ги навикнуваме да употребуваат 
„лош јазик“, нудејќи им учебници кои не 
се напишани на македонски. 

Се прашуваме како треба да реагираат 
учениците кои се принудени да слушаат 
предавања за историјата на својот народ 
на јазик кој многу повеќе наличува на 
бугарскиот, отколку на нашиот литерату-
рен јазик. Згора на тоа, тие се ученици на 
Педагошката гимназија кои како млади 
луѓе се определиле во иднина да воспиту-
ваат други генерации. Дали револтот што 
се јавува кај младите луѓе е наместо? He 
зачудува уште фактот што секоја година 
на скопскиот филозофски факултет завршу 
ваат голем брај студенти, идни професо-
ри, кои не само што се во тек на најнови-
те научни достигнувања туку мошне добро 
се служат со литературниот македонски 
јазик, па сепак нашите училишта се пол-
ни со наставници кои ги завземаат тие 
места благодарејќи на работниот стаж, a 
кои не пројавуват ни најмали тенденции 
за самоизградување. 

Уште еден факт што не зачудува и ре-
волтира е упорното определување за учеб-
ници кои не се пишувани на македонски, 
или се почестото определување за преве-
дување на истите. Порано се боревме про-
тив практиката на диксирање и„фаќање“ 
на белешки при предавањата. Кога се за-
лагавме за поголема примена на учебни-
ците во образовниот процес, не мислевме 
дека треба да се прифати секој учебник. 
He можеме исто така да се сложиме со 
фактот дека во нашата република нема 
доволно сили за создавање учебници при-
лагодеии кон нашите наставни програми 
и секако напишани на македонски. 

Сметаме дека едва нација која се бо-
ри за својата самобитност многу поголе-
ма грижа треба да води за примената на 
својот јазик пред се во образованието. 

Благородна Мингова 
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НЕКОИ ПРАШАЊА ШТО ГО 
ИМАЧУВААТ СКОПЈЕ 

ДАЛИ „МЛАД БОРЕЦ“ СТАНУВА 
„СТАР борец“ ИЛИ „ИНФАНТИЛЕН 
БОРЕЦ“? ЧИЕ СЛЕПО ЦРЕВО Е 
„МЛАД БОРЕЦ“? 
ШТО Е ТОА ПРОВИНЦИЈА ЗА „МЛАД 
БОРЕЦ“? 
ДО КОГА „МЛАД БОРЕЦ“ ЌЕ ОБЈА-
ВУВА НЕПРОВЕРЕНИ И НЕТОЧНИ 
ИНФОРМАЦИИ КАКО ОНАА ДЕКА 
БРАНКО ЕКЕРТ Е ПРЕДЛОЖЕН ЗА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ HA СМЈ? 
ШТО Е ТОА ТАЈНА А ШТО ЈАВНА 
ДЕМОКРАТИЈА ЗА „МЛАД БОРЕЦ“? 
ОД КОЈ ЏЕБ „МЛАД БОРЕЦ“ (читај 
Ристо Лазаров) ГИ ВАДИ СИГУРНИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ? 
ДАЛИ РИСТО ЛАЗАРОВ ЌЕ СТАНЕ 
ГЛА(Д)ВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК 
НА „МЛАД БОРЕЦ“? 
ДО КОГА ЈАВНИТЕ ИЗБОРИ ЌЕ ГИ 
ПРАВИМЕ „ТАЈНИ ВЕЧЕРИ“? 
ДО КОГА ФУНКЦИИТЕ ЌЕ ГИ ПРИ-
ЛАГОДУВАМЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ A 
HE HA ПОТРЕБИТЕ? 
КОЈ ПАТ ИОД КОМПЛЕКС НА „ПРО-
ВИНЦИЈА"? 
КАКО ВЛИЈАЕ СММ ВО „ПРОВИН-
ЦИЈАТА“? 
ДО КОГА СТАТУТОТ HA СММ И СМЈ 
ЌЕ СЕ КРШИ? 
КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ МЛАДИНЕЦ? 
ДАЛИ КИРО КАМБЕРСКИ Е „СПА-
СИТЕЛ“ НА МЛАДИНСКАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ИЛИ Е ЏЕЛАТ ШТО ЌЕ 
ЈА ДОКРАЈЧИ? 
КАКО КИРО КАМБЕРСКИ ЈА ДОБИ 
НИМИНАЦИЈАТА BO 18-ТЕ ОПШТИН 
СКИ МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ? 
ДАЛИ КИРО КАМБЕРСКИ Е ЕДИН-
СТВЕНАТА СОЛУЦИЈА ЗА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ HA СММ? 
ДАЛИ КИРО КАМБЕРСКИ ИМА 30 г. 
ИЛИ 29,5? 
ДАЛИ КИРО КАМБЕРСКИ ЌЕ ГО 
ПЕНЗИОНИРАМЕ BO СММ ИЛИ СМЈ? 
ДАЛИ СММ ИМА КАДРОВСКА ПО-
ЛИТИКА И КОЈ ЈА СОЗДАВА? 
ДАЛИ НИ Е ПОТРЕБЕН СТАР МЛА-
ДИНЕЦ ЗА СТРУКТУРА ИЛИ МЛАД 
ЧОВЕК ЗА ЛИДЕР? 
ЗОШТО КИРО КАМБЕРСКИ МУДРО 
МОЛЧИ? 
ОД ШТО СЕ ПЛАШИ КИРО КАМБЕР-
СКИ? 
ДО КОГА САМО „МЛАД БОРЕЦ“ ЌЕ 
БИДЕ ЗАГРИЖЕН ЗА СММ? 

За можен кандидат на оваа фун-
кција, CM на Скопје го пред-
лага Александар Бошњаковски 

Како известител на Претседателството на 
Конференцијата на Сојузот на младината на 
Скопје, должен сум да ве информирам за 
ставовите на Претседателството, пo повод 
номинацијата на Киро Камберски како мо-
жен кандидат за претседател на РК на СММ. 
Претседателството на ГК на CM на Скопје 
не може да ја прифати именуваната канди-
датура од низа причини. 
Другарот Киро Камберски предолго е член 
на највисоките форуми на СММ и веројатно, 
во досегашното свое делување, имал можнос-
ти да го даде својот максимум на тие долж-
ности. 
Киро Камбероки како кандидат за претседа-
тел на РК на СММ не одговара и поради 
фактот што најголем дел од својата кариера 
минал во административно-стручниот апарат 
на РК на СММ, кој и досега премногу ја 
претставувал организацијата на разни места, 
зборувал во нејзино име и без да води гри-
жа за вистинските интереси на младината, 
Поаѓајќи од фактот дека член на Сојузот на 
младината може да биде секој младинец од 
11 до 27 години, сметаме дека Киро Камбер-
ски не може да ја води организацијата на 
која формално и суштински не и припаѓа. 
Неговите 30 години не даваат гаранција дека 
функцијата претседател на РК на СММ ќе ја 
направи поеластична во нејзиното експони-
рање пред општествената заедница. Ориенти-
рајќи се кон тотален прилив на млади луѓе 
во сите сфери на економско-политичкиот жи-
вот, не можеме да се помириме со сознанието 
дека во „Македонија не постои помлад чо-
век, кој би можел еднакво, ако не и подобро“ 
да ја обавува функцијата претседател на РК 
на CM Македонија. Ако би мислеле така, то-
гаш би испаднале демагози. Инагуирајќи го 
принципот за интензивен прилив на млади 
луѓе во сите области од животот, не гледаме 
причина зошто тоа не би го сториле и во 
сопствената средина. 

За Претседателството на ГК 
на CM на Скопје 

Алјоша Руси 
П. С. 

Конференцијата на CM на Скопје едноглас-
но го отфрли предлогот како можен канди-
дат за претседател на РК на СММ да биде 
предложен Киро Камберски. 

П. С. с. 
Конференцијата на CM на Скопје со само 
три воздржани гласови ја прифати кандида-
турата на Александар Бошњаковски за мо-
жен претседател на РК на СММ. 



ЗОШТО »МЛАД БОРЕЦ« 

МУ СЕ ДОДВОРУВА НА 

КИРО КАМБЕРСКИ, ИЛИ 

КОЈ СВИРИ, ЗА ДА 

»МЛАД БОРЕЦ« ИГРА? 

пс. 

ТЕ „ПРОЧИТАВ“ МОЈ „ИНФАНТИ-
ЛЕН БОРЕЦУ“. А, ВСУШНОСТ, тебе 
И HE Е ТЕШКО ДА ТЕ ПРОЧИТАМ. 
ДОВОЛНО Е ДА ГО ВИДАМ САМО 
ЧЛЕН 15 ОД твојот СТАТУТ И СЕ ДА 
МИ СТАНЕ ЈАСНО. A ЕВЕ КАКО ТОЈ 
ГЛАСИ: 

— Новинарите на „Млад борец“ ра-
ботат на остварување на политиката на 
СМЈ и СММ, пишувајќи и уредувајќи 
го весникот кој е негов орган и опште-
ствено-палитичка трибина. 

Во остварувањето на оваа задача но-
винарите се пирдружуваат на статутот 
на СММ, политиката на СММ, мисле-
њето на членовите на СММ и делуваат 
на пренесување на искуствата на ра-
ботата на организациите на СММ. 

ЈАДЕН МОЈ „ИНФАНТИЛЕН БО-
РЕЦУ“. ПА ТИ HE СИ НИ БИЛ ВЕС-
НИК, КАКО ШТО ПРЕТЕНДИРАШ, 
ТУКУ САМО ОБИЧНО БИЛТЕНЧЕ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО. А ТОКМУ СА 
КАВМЕ ДА ТЕ ПЕНЗИОНИРАМЕ КА-
КО СТАР БОРЕЦ. HO HE ОЧАЈУВАЈ. 
ЖИВЕЕМЕ BO ВРЕМЕ НА ОСВЕСТУ-
ВАЊЕ, ПА МОЖЕБИ И ТЕБЕ ЌЕ ТИ 
ДОЈДЕ ПАМЕТОТ. А ДО ТОГАШ МИ-
РУВАЈ И СЕТИ СЕ НА НАРОДНАТА 
ПОГОВОРКА: — Молчењето е мудрост. 



КСЕНОМАНИЈО, 
ТАГО НАША!!!! 

Bo големиот лексикон на Вујаклија, на 
страна 490, оддел 2, меѓу редовите 19 и 22, 
одозгора, објаснет е зборот КСЕНОМАНИЈА 
како „претерана љубов према странци и она 
што е странско, туѓо, лудило кон туѓото“. 

Ретко кој од нас се замислува над оваа по-
јава која полека, но сигурно почнува да ста-
нува синоним на нашиот однос кон нештата. 
Навистина е чудно каква магична привлеч-
ност имаат странските работи за нас. На при-
мер, ако ти имаш некоја плоча од Англија, и 
покрај тоа што таа е издадена и кај нас, јас 
повеќе те ценам затоа што твојата плоча е ан-
глиска. Или пак ако јас имам чевли од Ита-
лија ти повеќе ме цениш затоа што моите 
чевли се италијански. За безумното купување 
на странеки цигари, пијалоци, сувенири и ос-
танати тракаталци не е ни потребно посебно 
да се зборува. Уште еден доказ на оваа бол-
на ксеноманска појава се празните киносали 
кога на репертоарот е некој домашен филм. 
Како да имаме алергија према се што е наше. 
Co големо задоволство би замениле некој на-
граден домашен филм за шареникав вестерн 
со дискутабилен квалитет. 

Многу често слушаме како некој вели: „Во 
Антлија тоа е вака“ или „Во Америка тоа е 
онака“, Во овие, навидум невини пароли, се 
крие ксеноманија од најцрн вид. Ксеноманија 
која на крајот на краиштата го нагризува и 
системот, ги убива односите меѓу луѓето и на-
метнува илузии за нечиј далечен, убав и баен 
живот. Фасцинантна е политиката на некои 
земји кои преку најразлични средства, со ре-
клами од најнизок вид, ја користат оваа на-
ша ксеноманија. He постои американски филм 
во кој главниот јунак не се завалува во фо-
телја и не пие виски гледајќи тедевизија. Так 
вите филмови кај нас негуваат едно длабоко 
уверение дека животот се состои во пиење 
виски и гледање телевизија. А тоа може да 
доведе до несогледиви консеквенци. 

Би било неаргументирано, па дури и апсур 
дно, да се тврди дека ксеноманијата може це-
лосно да се ликвидира. Глупаво е дури и да се 
прават напори во таа смисла. Човекот од по-
четокот на овоето постоење се угледува на не-
кого, го зема она што му одговара, односно го 
отфрла она што не му се допаѓа, прави раз-
лични комбивации за да ги задоволи своите 
потреби. Па сепак факт е дека истиот тој чо-

век, ако воопшто сака да ја задржи својата 
самобитност, треба и мора да изгради крите-
риуми на кои ќе им се покорува и во кои ќе 
верува. А во тие критериуми свое место мора 
да земат себесвојственоста и љубовта кон сво-
ето. Да ја читаме американската авангарда, 
но да не забораваме дека и кај нас има пи-
сатели кои можеби не се толку добри колку 
американските, но кои, по ѓаволите, пишува-
ат и сакаат да бидат читани. Во Америка жи-
веат 250 Македонци и тоа донекаде е и нор-
мално што таму има пообемна и поквалитетна 
гарнитура писатели. Но дали поради тоа тре-
ба да се убива активноста на се што пишува 
овде кај нас. Да го почитуваме туѓото, но да го 
сакаме и развиваме своето. 

Co два-триесет реда не се решаваат проб-
лемите, специјално не проблеми од таков ка-
либар. Co нив не можат да излезат на крај 
некакви административни мерки или интер-
венција на „задолжените фактори“. Тие ба-
раат индивидуално преиспитување. Затоа не-
ка секој од нас подразмисли за својот однос 
кон своето и туѓото, кон нашето и нивното. 
Крајно време е да проведеме сериозна ксе-
номанска деконтаминација на еден добар дел 
од нашите мозоци. 

Горан Стефановски 

ЧЕТИРИ 
ЛЕВИЧАРИ 

Една завеса од коноп пропушта бледа свет-
лина. Нозете ми се греат на радијатор, а едно 
црно, со бели точки, куче раса-џукела лае 
надвор на ветерот кој мириса на стабилизаци-
ја. 

Нозете сеуште ми се греат на радијатор и 
ако мислите ми се мрзнат во главата. Мрднав 
со левиот палец на ногата за да бутнам една 
светла мисла од главата. Завесата од коноп 
(тоа е шик) пропушта светлина обоена жолто. 
Пак мрднав со палецот но на десната нога за 
да ја бутнам онаа мисла која почпа да ста-
нува црвена и ако конопоот пропушташе жол-
та светлина. Но онаа мисла иако варира со 
боите до „црвено цитла“ не се исплаши од 
мојот „десничарски палец“. Очите ми преми-
наа во филџани како од директорските кафи-
ња, а моите „левичарски и десничарски“ пал-
ци на раката (со напомена левичарскиот се 
одмараше во позата на шипак) додека десни-
чарскиот се наоѓаше во слободна професија, 
пардон не е печатна грешка-поза“ почнаа вид-
ливо да се возбудуваат. Нивните содругари 

почнаа исто така да се возбудуваат но кога тоа 
ќе им го дозволеше газдата-палец. И така по 
една долга седница на кој „левичарските“ и 
„десничарските“ сопрстници остро дискути-
раа подиректно на јавно-тајно надгледување 
на нивните веле-сојузници „десничари“ и „ле-
вичари“ на нозето, по безброј амандмани, фо-
руми, кворуми, тајни и јавни гласања со шест 
према четири во корист на „дееничарите“ им 
беше дозволено да чукнат по главата која 
висеше за жал на моето изделкано тело. Но 
затоа и беше овозможено на мојата лева нога 
да мрдне малку (две ребра радијаторски) кон 
десно за да „палецот“ се намести позгодно. 
Демек ја кренав мојата славна „десница“ под-
паѓајќи во дигањето „левата“ се пикна во 
џеб и онана дедовски саломски се плеснав 
по главата во која така ми се разбистри што 
можев со почит да констатирам дека онаа 
мисла навистина била црвена и дека винов-
никот за разјаснување на оваа состојба однос-
но „крајната левица“ е казнета така силно 
што оние четири левичарски прсти се нао-
ѓаат ва она место што се вика меѓу заби 
додека нивниот левичарски палец херојски ги 
брани мрсејќи ми го десниот мустаќ. Демек 
беше јасно дека онаа мисла е црвена како 
што беше јасно (читај — без беше со — е) 
дека сме ги заебале оние храбри четири прс-
ти кој како намќори отидоа на кланица. 

Оваа завеса си стоеше на место, про-
пушташе сега месечарска светлост, морав мал-
це да мрднам со мојата (га) задна површина 
бидејќи „задната левица“ уште малку ќе 
ми се здрвеше а тоа е против уставот на. . . 
ја од таму си некоја година. Елем, онаа џу-
кела изгледа дека отиде на студиско пату-
вање во.. . ина да изврши размена на ис-
куства а патем преку братските социјалистич-
ки држави (чиј престој на враќање му беше 
обезбеден од секретаријатот за унапредување 
на врските со целиот свет, во склоп на секре-
таријатот ва здружените шинтери СЗШ) да 
се наоружа со увозна муниција и кучешка 
паста за заби (не хигие) за да може што по-
спремно, појако, посјајно да лае на она што 
ќе се вика „конгрес на самоуправувачи“. Ра-
дијаторот после триесет годишна секојднев-
на, часовна, минутна, секундна... употреба 
почиња да се лади, „палците“ помалку се бун-
туваат, но чекајте оние „четири левичари“ 
спремаат таков штос што „тродуплиот „duping“ 
не е ништо, a е исто како само„poola dupling“. 

П. С. Ако сте загрижени за онаа грешна 
мисла“ додека не искочи оној штос кој созре-
ваше повеќе од два века, но кој по се изгле-
да брзо ќе расцвета, во меѓувреме договорете 
се драги мои со осмесите (од слики или ори-
гинал), во колор црна-црвена-бела техника 
на оние јадни „четири левичари“ 

Љупчо Давитковски 



Алберт Ајнштајн: 

ЗА ВОСПИТУВАЊЕ 

По некогаш на училиштата се гледа само 
како на средства за пренесување на знаењата 
на новата генерација. Ваквото сваќање е сосем 
погрешно. Знаењето само по себе е мртво, a 
училиштето треба да му служи на животот. 
Главната цел на училиштето треба да биде 
тоа што во младиот човек ќе ги развие оние 
особини и способности кои се потребни за 
благосостојбата на општествената заедница. 
Но тоа никако не значи дека индивидуалноста 
треба да биде разорена, а индивидуата да ста-
не само просто оружје на заедницата. Општес-
твото на стандардизирани индивидуи без лич-
лична оригиналност и лични цели би била ед-
на заедница без можности за развиток. Целта 
на школата поправо треба да биде формира-
ње на независни и актерни личности кои 
службата на општествената заедница ја сметат 
за своја најголема ж и в е л . 

Најефикасен метод на воспитувањето од 
секогаш бил во тоа, ученикот да се поттикне 
на самостална активност. Таа важи како за 
основците кои ги праваат првите чекори во 
пишувањето така и за специјалистот кој спре-
ма докторска теза. Секое достигнување се ба-
зира на мотивација која од своја страна го 
јакне и храни со постигнатиот успех. Овде 
постојат големи разлики, значајни за воспит-
ната улога на училиштата. Воспитното значе-
ње на една иста работа многу се разликува 
зависно од тоа дали е тој извршен заради 
страв од казна, егоистички амбиции или пак 
интересирањето и личната статисфакција се 
основа на таа работа. Заради тоа администра-
цијата на школата и однесувашето на настав-
ниците имаат големо влијание на психолош-
кото формирање на ученикот. Ми се чини де-
ка е најлошо ако училиштето се служи со ме-
тодот на принуда и лажен авторитет. Ваквата 
пракса ги разорува здравите чувства, искре-
носта на ученикот и неговата самодоверба. 
На тој начин се создаваат сервилни индиви-
дуи. Всушност овие зла можат релативно лес-
но да се елиминираат од училиштата. За да се 
постигне ова треба да му се допушти на на-
ставникот да располага само со минимални 
репресивни мерки така што неговиот авторитет 
кај учениците да произлегува единствено од 
неговите морални и стручни квалитети. 

Желбата за самопотврдување и успех е 
длабоко вкоренета во човечката природа. Во 
тој комплекс на чувства постојат и конструк-
тивни и деструктивни снаги. Желбата за са-
мопотврдување е здрав мотив, но желбата по-
единецот да се истакне како поарен појак или 
поинтелегентен лесно води кон краен егоизам 
кој е штетен како за единката така и за оп-
штеството. Наставникот треба да се чува од 
тоа да ги потпирува индивидуалните амбиции 
за да ги поттикне учениците на ревност на 
работа. Младиот човек не треба да го смета 

успехот во обичната смисла на зборот за глав-
на животна цел. Човекот кој успева е оној 
кој повеќе добива од општеството отколку што 
му дава. Вредност на човекот, меѓутоа, се те-
мели на тоа колку тој дава а не колку може 
да прими. 

Најзначајните мотиви за работа се задо-
волството кој во него се наоѓа и свеста за не-
говото значење за оиштеството. Во будењето и 
развивањето на овие мотиви јас ја гледам глав 
ната цел на школата водењето на овие тво -
речки снаги е потешко од применувањето при-
нуда или поттикнувањето на индивидуални 
амбиции, но во крајна линија е многу повред-
но. Ваквото училиште бара од наставникот да 
биде еден вид уметник. Во тој случај на на-
ставниците треба да им сс даде голема слобо-
да во изборот на материјалот вој ќе го предава 
и методите кои ќе ги употребат. Само во тие 
услови наставниците со задоволство и воља 
да ја вршат својата работа. 

Сакам да се спротивставам на идејата дека 
училиштето треба да пренесува специјализи-
рани знаења кој поединецот подоцна дирек-
тно ќе ги применува во животот. Барањето на 
животот се премногу многустрани за да може 
едно такво специјализирано образование да 
биде ефикасно. Цел на училиштето треба да 
биде од младиот човек да создаде хармонич-
но развиена личност, а не специјалист. Ова 
важи и за техничките училишта чии ученици 
се подготвуваат за сосема одредена професи-
ја. Ако младиот човек ги совладал основните 
поими и вештини од својата струка и научил 
да мисли и работи незавионо, тој ќе го најде 
својот пат и подоцна ќе биде поспремен да се 
прилагоди на прогресивните промени, отколку 
личност чие образование се состоело само во 
стекнување на специјализирани знаења. Раз-
вивањето способност за незавиено мислење и 
расудување треба секогаш да биде првенстве-
на цел на училиштата. He погрешил оној кој 
што рекол: „воспитувањето е она што ќе ос-
тане кога ќе се заборави скоро се што се уче-
ло во училиштето“. 

Најпосле сакам да истакнам дека овде по-
малку категорички формираните мислења 
претставуваат лично мислење на човек кој се 
наслонува само на своите лични искуства кои 
ги стекнал како студент и како наставник. 

КИНЕСКА 
БАЈКА 

Си била еднаш една шума (густа, црна и 
прозрачна). Во шумата живеел еден зајак 
(отмен, почитуван, староседелец) со цилиндер, 
бели нараквици и бастум. Секое утро, сојчи-
ња добро воспитани и златни на мама го по-
здравувале со „добро утро“, а штркчињата ду-

ри и со „бацување раце“ (по потреба и нозе). 
Како што се гледа, бил толку почитуван и 
поздравуван, што морал да го прати секо-
гаш еден слуга и да му го спушта и дига — 
цилиндерот, оти од големи движења му ста-
нувало тешко (а и од пари). И „тирековмире-
че“ ама тој бил почитуван како динарот пред 
девалвација. Во подалечна близина и побли-
ска далечина сите го сакале како што на-
ведов. А и тој бил добар како кенгур после 
спиење. Штом ќе истрча ситните глистичи-
ња да го закитат со книжуле за Недела на 
борење против „магла, пајажина и шовини-
зам“, им пишуваше автокилограми (наместо 
килограми) и без четвороумење (наместо дво-
умење). Таа почитуваност одела дури до та-
му што го прогласиле кртиците за почесен 
рудар што зајко го одбил од чиста скромност 
и желба од него да неправат култ. Горното 
е многу поетично опишано како во бајка. Tа-
пa зајко шеташе еден ден низ шума со бастум 
и бели нараквици кога од грмушката изри-
па волкот, одметник, разбојник, без респект 
му ги згази ушите на зајко, со предните нозе 
го „испрескака“ и си отиде. 

Осрамотен и „испрескакан“ зајко, без ба-
стум и цилиндер отрчал дома и не се појаву-
вал седум дена во јавноста. Сите го жалеле 
кутриот зајко. Сите знамиња биле на пола 
копје. Па телеграми со соучество. Сите жа-
леле оти волкот, разбојник, му го зел почиту-
вањето на зајко. 

Подржан така од широките маси, со повра-
тена самодоверба и со сигурност во својата 
личност, осмиот ден зајко решил да излезе 
во јавност со тврда желба (и столица) да ста-
не јавен работник и прв борец во избркува-
њето на волците од овој крај во странство. 

Пак овација и поздрави на улица. Нов ба-
стум, нов цилиндер. Сојчињата „добро утро“. 
Штрчкињата „бацуваме раце“ (по потреба и 
нозе). Се исто како порано. Исти насмевки. 
Но ете го волкот од грмушката и повторно 
исто. Предните шапи на уши, ушите на земја, 
се наместил во одредена положба, го „испре-
скал“ и го пуштил. Зајко осрамотен и без 
долна облека отрчал дома и плачел, плачел... 
Тој, јавен работник и уште многу други ра-
боти и титули, па еден разбојник да го осра-
мотува... 

Решил цврсто и тврдо (како тврда столи-
ца) да отиде назад и под цена на животот да 
ја разреши оваа голема срамота што му ја 
нанесува волкот разбојник и новодојденец. 
Понел и пушка и пиштол. 

Но штом зајко го здогледал волкот од 
страв и збунетост заборавил на огеното ору-
жје, ги спуштил ушите на земја, клекнал на 
предни, а ги издигнал задните нозе спремен 
за „прерипување“. Волкот пришол, му опалил 
неколку ракоплесканици по белите образи и 
со крупен глас му рекол: 

— Е зајко, зајко зарем ти мислиш дека 
јас можам секој момент од слобдното време 
тебе да ти го посветувам, и си отишол. 

Наравоучение: 
И волкот сит и зајците на број, но за-

јаците остануваат зајаци. 
Од Же мин нси БАТ/т, е кинески) 

превел... Градимир Здравковиќ-ски 



ПОПИШАНА ПЕСНА 

колку коњи 
колку свињи 
колку лозја 
колку дињи 

колку жени 
колку пари 
колку млади 
колку стари 

колку црни 
колку сиви 
колку тивки 
колку диви 

колку наши 
колку турци 
колку мравки 
колку штурци 

колку леви 
колку десни 
колку широки 
колку тесни 

колку курви 
колку масохости 
колку педери 
колку садисти 

колку патки 
колку соби 
колку пцовки 
колку злоби 

колку лесни 
колку тешки 
колку со мотор 
колку пешки 

колку дворци 
колку палати 
колку деца 
колиу плати 

П. С. 
оваа песна не е 
допишана 
затоа воопшто не е 
попишана 

Владимир Шопов 

МЛАДИТЕ ЗА СВОЈАТА НАЦИОНАЛНОСТ 

Прашањето што им го поставивме на не-
колкумина младинци е: „Како се определив-
те во пописот на населението — во врска со 
можноста да бидете „југословен“ или „нео-
пределен“, или, конечно, да припаѓате на 
националноста на вашите родители, однос-
но, според вашиот мајчин јазик?“ 

ШИШКОВ ВЛАДИМИР, ученик (18): — 
„Јас сум Македонец и не можам да бидам 
ништо друго оевен тоа. Моите родители се 
исто така Македонци, зборувам македонски 
јазик, учам во македонско училиште, читам 
македонски весници, гледам телевизиска и 
слушам радио-програма на мајчин јазик. Се 
радувам што имам можност тоа да го ка-
жам и во една ваква клима кога почнуваме 
сериозно да размислуваме за нашата нацио-
нална индивидуалност.“ 

КРСТЕВСКА ЈОВАНКА: — „Татко ми е 
Македонец, мајка ми е од Хрватска. Учев 
во гимназијата „Орце Николов“ во паралел-
ка каде сите ученици беа Срби, Хрвати или 
Босанци. Имаше и неколку од Словенија. Be 
рувајте, сите ние се чувствуваме како Ју-
гословени. Зошто? Па зарем не бевме одде-
ление каде имаше младинци од сите народ-
ности и народи? Ете, и сега не зборувам со-
сем добро македонски, зошто не ми е мајчин 
јазик. Сега студирам на Скопскиот Универ-
зитет и посетувам предавања кои се одржу-
ваат, се разбира, на македопски јазик. Ќe го 
учам македонскиот јазик — но ќе бидам Ју-
гословенка. Тоа не го сметам за унитаризам. 
Едноставно, така се чувствувам.“ 

ПАВЛОВСКА ЛИЛЈАНА, студент (20): — 
„Македонка. Никогаш не сум размислувала 
за друга можност, особено не за тоа, да би-
дам неопределена. Мене ми е чудно како не-
кои мои врсници — и не само врсници, но 
млади луѓе, се определуваат како „Југосло-
вени“, кага таква нација и не постои. Може-
би тоа не е унитаризам, но не го оправдувам 
тој став. Интимно, тоа многу ми пречи.“ 

ПЕЈОВИЌ ЛИЛЈАНА, ученичка (19): — 
„Југословенка сум, зашто не знам што нави-
стина сум, верувајте. Едниот од родителите 
ми е ад Црна Гора, другиот, пак, од Србија. 
Зборувам српеко-хрватеки, иако одлмчно го 
разбирам — и го сакам — македонскиот ја-
зик. Едноставно, не сакам да бидам неопре-
делева, па се определувам како Југословенка, 
Но, моите деца, се надевам дека ќе бидат Ма-
кедонци. Се разбира, чувствувам дека сум 
блиска до Македонците, но сепак, би било не-
скромно да се определувам како Македон-
ка. 

КОСТА ПЕТРОВСКИ, студент (21): — 
Без да размислувам ви кажувам дека сум Ма-
кедонец. Па што очекувате вие? Сега кога 
некому му докажуваме дека нашата нација 
постои илјади години, да речам дека не сум 
Македонец, ами Индијанец? Навистина, про-
вокативно ми звучи вашето прашање. He ве-
рувам дека некој млад човек од Македонија 
може да ви рече дека не е Македонец. Тоа 
би го сметал за политичка незрелост. 



По XХII-то Годишно 
собрание на Сојузот 
на студентите 

Констатацијата дека Сојузот на студентите 
веќе подолго време се наоѓа во криза, која на 
една поширока основа е и одраз на кризата 
што ја преживува целиот Универзитет, не е 
ниту зачудувачка. Во нејзината точност не 
увери и неодамна завршеното XXIII Годишно 
собрание на ССМ кое во прилична мера прет-
ставуваше еден форумски одраз на апатичнос-
та што ја преживува целото членство. Един-
ственото што е вредно да ое напомене од ова 
Собрание (на кое доминираа неинвентивните 
дискусии, во кои не чувме ништо ново, туку 
единствено гледишта кои веќе од прекумерно-
то изнесување дошле до степен на излите-
ност, е донесувањето на новиот статут и те-
зите за акциона програма. Денес форумите 
на Сојузот на студентите објектквно се наоѓа-
ат во положба во која тие креираат полити-
ка, а „базата" тоа креирање само пасивно го 
потврдува. Прифаќањето на тезите за акцио-
на програма е само реален обид да се пре-
мине постојната состојба. Меѓутоа Сојузот на 
студентите не може да смета на остварува-
њето на целите поставени во тезите, во кои 
предоминантна е реформата на Универзи-
тетот, со едно вака апатично и индолентно 
членство. Основниот предуслов врз кој може 
да настапи остварувањето на целите, а, пред 
се реформата на Универзитетот, е политиза-
цијата на студентите врз која единствено мо-
же да уследи масовното активирање на сту-
дентските маси. Само низ едно целосно анга-
жирање на сите студенти реформата ќе ја 
постигне својата цел — остварување на една 
перманентна преобразба на Универзитетот 
или инаку речено, остварување на еден таков 
систем кои во себе ќе ги содржи компопентите 
што овозможуваат една перманентна реформа 
и еволуирање на наставниот процес. Во ре-
формираниот процес на образование постојат 
само субјектите на тој процес кои се разли-
куваат по степенот на знаењето и чија заед-
ничка цел е неговото понатамошно зголемува-
ље преку тимска работа, научни испитувања 
итн. Односите меѓу субјектите во реформира-
ниот образовен процес не се единствено од-
моси на предавање, усвојување на знаења и 
едноставна проверка на степенот на неговата 
усвоеност, туку тоа ое однесува на соработка, 
работа на усвојување нови знаења и продла-
бочување на постојните. Еден вака реформи-
ран систем бара потполно иово поставување 
и потплоно нов приод кон образовниот про-
цес и од страна на наставниот кадар и од сту-
дентите. Затоа само студентот кој наполно 
е запознаен и соживеан со основните цели на 
реформата може активно да се бори за неј-
зиното потполно остварување. 

Во спротивен случај, неочекувано студенти-
те можат да се најдат на линијата на отпор 
од сосем други причини затоа што тие навик-
нати на досегашниот систем на студирање 
и задржување на средношколските навики за 
усвојување на градивото, би можеле опозици-

оно да ce постават кон новиот систем на на-
става кој би барал квалитативно поинаков 
однос кон неа или поинаку речено би барал 
поголемо ангажирање и поголем труд. 

Ако постојната реформа на Универзите-
тот (или револуција на Универзитетот како 
што се вели во тезите за акциона програма) 
не успее во своето остварување потполно да 

ги ангажира сите студенти и да го вклучи 
нивниот творечки придонес, многу лесно мо-
жеме да дојдеме во состојба, по неколку годи-
ни на едно од следните годишни собранија 
да се залагаме за иницирање на револуција 
на денес револуционизираниот Универзитет. 

Влатко Коробар 

Недоверба на студентското роководство 
Пред извесно време, студентите на Меди-

цинскиот факултет на собирите што се одр-
жуваа посебно за секоја година, на сопстве-
ното раководство му изразија недоверба. След-
ните денови меѓу студентите кружеа летоци 
потпишани од секретарите на собирите на се-
која година во која беше подробно о-брлазло-
жено сето она што ги доведе студентите во 
состојба да го сменат своето раководство. 

Можеби е нелогично: прво се изгласува 
недоверба од сите студенти, а потоа се образ-
ложуваат причините за смената на раковод-
ството. Но, се работи повеќе за технички про-
пуст, отколку за наметнато решение. Летоците 
само ги споменуваме за да покажеме на една 
форма на реакција на студентите на она што 
се случува околу и во врска со нив. 

Ако си споменеме за ноемвриските наста-
ни на овој факултет, за се она што се слу-
чуваше тогаш меѓу студентите и меѓу раковод-
ството на факултетот и Наставничкиот совет, 
нема да не чуди што многу настани сега доби-
ваат свој епилог. Необично, е, меѓутоа, зошто 
на сегашното раководство му е изразена недо-
верба, на истото раководство кое ги „придви-

жи" студентите на „борба за студентските 
права". 

Единственото објаснување е дека она што 
се случуваше во ноември беше повеќе стихиј-
но, израз на потиснати желби, обид да се до-
бие се или да се загуби се". Сега станува јас-
но дека студентите во многу од своите бара-
ња појдувале само од желбите, а не и од мож-
ностите. Така, сега самите студенти се дове-
дени во состојба да го критикуваат она на што 
тие самите беа иницијатори. 

Зошто е виновно за тоа тогашното (и досе-
гашно) раководство? Секако, затоа што ги 
поттикна студентите на нешто „многу жеш-
ко", но во кое самите „согореа", со своите жел-
би без материјална осиова. 

Во таква состојба, студентското раковод-
ство си „изгуби". Се приближи времето на 
испитните сесии — и проблемите околу пола-
гањето на недоволно подготвените испити во 
текот на ненормалната настава. Статутот ко-
нечно мора да се менува дефинитивно — но 
раководството никаде „го немаше". 

Така, спонтано, студентите станаа против 
оние кои до сега ги претставуваа. 

Спасе ЈОВКОВСКИ 



Слаткиот живот 
преокупација 

Ќe го задржам вниманието на дужовната 
преокупација на средношколската младина 
согледана низ аспектот иа една анонимна ан-
кета спроведена во скопско средно, стручно 
училиште за потребите на оваа дебата. Од 150 
анкетирани ученици може да се заклучи дека 
основните констатации во нашата анкета и 
ставовите на презентираниот материјал за 
оваа дискусија се совпаѓаат, а имево дека ста-
нува збор за менталитет со плитка, прилично 
груба нервна и психолошка конституција, без 
смисла за самопонирање, без вкус за чудее-
ијата на човечкиот гениј, без моќ за креаци-
ја, без идеи и идеали. Структурата на ваквото 
суштесгво, инаку надарена со фалтастични 
генерични потенцијали, ги прифаќа елемен-
тираните еозванија од било какви мавифеста-
ции што ги надразнуваат инстинктите од еле-
ментарната свест, без длабоко да се ангажи-
раат, а секогаш готови, склони да станат плен 
на шундот. 

Да ги чуеме резултатите од анкетата: 
НА ПРАШАЊЕТО КОИ СЕ НАЈЧИТАНИ 

ВЕСНИЦИ ОД СЛЕДНИТЕ: HOBА МАКЕДО-
НИЈА, ВЕЧЕР, ЖУРНАЛ, ПОЛИТИКА, ПО-
ЛИТИКА ЕКСПРЕС, ИЛУСТРОВАНА ПОЛИ 
ТИКА, НИН, ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК, 
БОРБА, ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, ТВ НОВОСТИ, 
СПОРТ, СВЕТ, ВУС, СВИЈЕТ, ЧИК, ЕВА И 
АДАМ И СТАРТ, ДОБИЕНИ СЕ СЛЕДНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ: најмногу се чита ЧИК и тоа од 
150 анкетирани 110 го читаат овој лист, потоа 
Нова Македонија 100 и тоа претежно додато-
кот Екран, Вечерше новости и ТВ новости по 
80, Илустрована полилика 75, Вечер 75, Поли-
тикин забавник, Журнал и Спорт 65, Свијет 
55, Политика екепрес 50, Старт 50, Свет 30, 
НИН 20, Политика 15, ВУС 10 Борба 8. 

НА ПРАШАЊЕТО КОИ СЕ МОТИВИТЕ 
ЗА ЧИТАЊЕТО НА ГОРЕ СПОМЕНАТИТЕ 
ЛИСТОВИ, ДОБИЕНИ СЕ НАЈРАЗЛИЧНИ 
ОДГОВОРИ. Меѓутоа, насочени се кон след-
ниве неколку мотивации: шунд листовите — 
ЧИК и Ева и Адам ги читаат, затоа што се 
здобиваат со сексуално, љубовно искуство, се 
запознаваат со она што не можат да го срет-

нат во другите весници, односно тајните во 
секоот, се упатуваат во ова во кое родителите 
не ги усмеруваат, заради најубавите љубовни 
раскази, хороскопот итв., затоа ги читаат од 
првата до последната страница. 

ТВ новости, Вечерње новости, Политика екс 
прес, заради сензационалистичките вести, 
криминалните романи, љубовните романи и сл. 

НА ПРАШАЊЕТО КОИ ДЕЛОВИ ОД ВЕС 
НИЦИТЕ НАЈМНОГУ ГО СВРТУВААТ НИВ-
НОТО ВНИМАНИЕ И ТОА ОД АНКЕТИРА-
НИТЕ СЛЕДНИ ОБЛАСТИ: културна рубри-
ка, социјална критика, криминални појави, 
сексуално-порпографска тематика, љубовни 
драми, биографски податоци за филмски 
глумци и спортска рубрика, добиените резул-
тати од анкетата зборуваат дека главната пре-
окупација не е свртева кои културните и оп-
штествени настани туку кон лесната шунд 
тематика. Еве неколку податоци во врска со 
тоа: од 150 анкетирани ученици 130 го следат 
животот на филмските глумци, кој е испол-
нет како што ни е позвато оо разни сензацио-
нално модви, љбовни и бракоразводки 
нално модни, љубовни и бракоразводни аван-
суалната тематика — 80 ученика, криминал-
ните појави 78, спортските настави 75, љубов-
вите драми 70, културните настани 50 и соци-
јалните појави 15 ученика. 

Интересна е појавата дека сериозните днев 
ни и неделни листови во кои можат да се 
сретнат содржајни културни и општествени 
тематики, речиси слабо допираат во рацете 
на средношколците како на пример: Борба, 
НИН, Политика, ВУС и др. 

Набавката на листовите од шунд карактер 
мако релативно скапа по 200, 250, 300 стари 
динари, главно повеќе од 80°/в ги купуваат са-
ми, додека 10% ги купуваат родителите. Овие 
податоци не упатуваат ва заклучок дека сред 
ствата на учениците лесно течат кон шунд 
штандовите, а многу потешко се издвојуваат 
за учебни помагала, како школска обавезна 
литература, посета на културни манифеста-
ции, музеи и сл. 



— духовна 
на младите 

Испитувајќи го феноменот на слободниот 
интерес на учениците кон следењето на кул-
турните настани, резултатите се повеќе од ра-
зочарувачки. Културните манифестации во 
градот Скопје: драма, опера, музеи, уметнич-
ки — ликовнк изложби, балет и филхармони-
ја, може да се рече дека не претставуваат а-
финитетно поле на нивната духовна преоку-
пација. Еве неколку бројки за илустрација, 
од вкупно анкетираните 30 ученика не посе-
тиле никаков културен настан. Останатите 
најповеќе 1 до 2 културни приредби. При тоа 
претежно се посетени националните битови 
драми: „Антица" и „Парите се отепувачка" од 
Р. Крле; „Македанска крвава овадба" од Чер-
нодрински; „Бегалка" и „Чорбаџи Теодос" од 
В. Иљоски, драмите од Нушмќ кои се патем 
речено од доменот на обавезната школска лек 
тира, додека класичнмте драми, класичната 
музика, малку се посетува. „Травијата" ја по-
сетиле 15 ученика, и Љубовен напиток", 
„Грабнување од сарајот", „Набукодоносор" по 
8 ученика. 

Од големо значење е да се согледаат те-
перкусиите на шунд литературата врз корис-
тењето на слободното време на учениците. На-
шите испитувања покажуваат дека младината 
е свртена кон лесен, сладок живот. Така што 
од вкупно анкетираните 70°/о од учениците 
слободното време го поминуваат во меѓусебни 
чајанки, журеви, игранки и кино претстави; 
10% ад учениците посетуваат црковни обреди; 
10% пасетуваат театар и 10% го проведуваат 
времето во кафеани. 

За време на меѓусебните собири, најчести 
теми на дискусим се: мода, љубов, филм, спорт 
и училишна настава. 

Телевизијата претставува најмасовно сред-
ство за комуницирање Co учениците, оттука 
големо значење има квалитетот на програми-
те на телевизискиот екран. Од најмногу сле-
дените ТВ емисии се издвојуваат следните: 
„Максиметар", „Градчето Пејтон", „Недопир-
ливи" „Се од себе", „Цел живот за една годи-
на" и др. 

Освен тоа, недоволна е општата културна 
информираност кај учениците за значајните 
културни настани што ги организира нашата 
земја. Така на пример на прашањето: Што се 
одржува во Париз од интерес за културно-ис-
ториската афирмација на југословенските на-
роди, 50% од учениците дадоа позитивен од-
говор, а останатите не се запознаени со овој 
голем културен настан. 

Се поставува прашање кои се причините 
за едноетраиото ориентирање на нашата сред 
ношколска младина? 

1. Неконтролираните едиции на разните 
шунд изданија кои потекнуваат од нашата 
Република и вон од нашето јазично подрачје. 

2. Општествените институции и младин-
ската организација немаат организирано фо-
руми за критичко спротивставување на шунд 
инвазијата. 

3. Недостасуваат јавни културно-забавни 
центри, клубови и ОРГАНИЗИРАНИ АКТИВ-
НОСТИ за правилно духовно насочување на 
младината. 

Ова асобено е важно, затоа што нашата 
младина не е потполно индиферентна кон 
културните достигања на овојот народ и са-
мата себе, зошто низа добро организирани 
настапи даваат значајни ефекти. Ќе наведам 
еден скорашен настан во нашето училиште. 
По иницијатива на литературната дружина 
спроти 8 март беше одржана средба на која 
присуствуваа претставници од 8 средношкол-
ски литературни дружини и тоа: гимназијата 
„Кочо Рацин", „Ѓеорги Димитров" ЕМУЦ, Хе-
мискато училиште, средно Медицинско учи-
лиште, Средно фискултурно, ТУЦ и Училиш-
тето за санитарни техничари и медицински 
лаборанти и кастапуваа со своите творби. Не-
заборавна е импрескјата кога голем број на 
млади таленти продефилираа пред собир од 
600 слушачи, оставајќи пријатен впечаток со 
својата мисловност и длабоко сериозен вастап 
на младата поетска реч, што ни налага рес-
пектирање на полетот на младите и борба за 
обезбедуван.е на соодветни услови за нивното 

настапување. 



БОШКО 
СМАКОВСКИ 

И најнезаинтересираниот и најнеупатениот 
во нашата секојдневица може и мора да дој-
де до единствениот заклучок: шундот е по-
следица на одредени, нејасни, дехумани, асо-
цијални, аполитички и аморални појави со 
кои нашето општество не само што е нагр-
дено, но секое, да признаеме или не, станува 
отуѓувачко, почнува да прима белези на не-
снаодливост, недоследност и претворање во 
неочекувано брзо и тешко, општество на 
слоеви рангирани и одредени опоред лажни 
норми... 
Од сето понапред што го реков, ја извлекувам 
оваа реченица: 

ШУНДОТ Е ПОСЛЕДИЦА НА 
ШУНДОТ ВО ОПШТЕСТВОТО 

Ако се осмелиме да му бидеме уште во не-
што верни на народот, тогаш ќе ја спомнам 
неговата мудрост, која гласи: според главата 
и шапката. Или, поинаку речено: каква гла-
ва, таква шапка! Штом реков дека шундот е 
последица на општествениот шунд, ќе треба 
да го поупростам и расчленам општествени-
от шунд. Едно е праведното и историското оби-
дување нашето општество да го викаме само-
управно, но, тоа се уште не е тоа. Исто така 
едно е да го величаме принципот раопре-
делба според трудот, но тој не е во соодвет-
на примена. Исто така едно е да зборуваме 
за постоењето на социјалистички морал, но 
тој се уште не е во оптек, во циркулација! 
Ова се мои согледувања и како што гледате, 
тие не се исклучени од она како треба да би-
де, a се изградени врз она: како е! Опште-
ство кое не е во состојба да им овозможи це-
лоона економска и лична реализација на свои 
те членови, не треба да се чуди кога нереали-
зираните ќе се обидат својот краток век да 
го проживеат на ефтин, a со тоа и лажен 
начин. Општество кое не успеало, независно 
од причините и можностите, на оите свои 
членови да им го овозможи животното на-
чело: право на труд — не смее само пропо-
веднички да се замислува, а уште помалку да 
се размислува. Но да ги набројам според ме-
не неочекуваните причини за појавата на идо-
лопоклонството спрема шундот. Бегањето од 
вистините на општествената секојдневица, 
хранењето на личноста, информираност, со 
бесмислености, бегањето од активност во по-
литиката, бегањето од животните натпрева-
вари задоволувањето со недоличности, сето тоа 
е своевиден штрајк, своевидно незадоволство 
ромаштија на другата и личноста — е не-
Секој обид да се прикаже како божем си-
веројатен и подол начин на оваа загри-
жувачка појава да и се одземат политичкото, 
економското и ооцијалното значење. Ова јас 
ќе го именувам како штрајк на измамените! 

Работничкото самоуправување, најчесто 
како перде зад кое се изведува и примену-
ва феудалвата власт на одредена група; бр-
зото издигнување на одредени политички, др-
жавни и општествени функции како овоз-
можувачи на богат живот, уште побрза забо-
равеност за нивната идеологија со чија по-
мош дошле на власт. Неприродното создава-
ње на бирократија од врвна незаинтересира-
ност за состојбата на народот, односно работ-

ниот човек, услови за стекиување на недо-
зволена лична сопственост со помош на недо-
волно изразени општественм и законски ин-
струменти; појавата на безочна замена на 
приватната сопственост со општествена соп-
ственост; упорното избегнуваше на принципот 
распределба спрема трудот, семожните узур-
пации и деградирање на социјалистичкиот мо-
рал, болната желба за општествена афирми-
раност со споредни ознаки, поседување на не-
достандарден стан, скапо возило, викенд — 
куќичка, најголемиот број од таканаречените 
лични богаташи се членови на Сојузот на 
комунистите, членови на државните и опште-
ствените служби, a со тоа е изневерена доне-
каде содржината на идеологијата, стапански-
от криминал во разновидни дозволени и оле-
снувачки услови, прескокнувањето и иници-
рањето, третирање на проблемите, потребите 
и вистинското место на работниот човек, за-
слонувањето зад името на народот и тогаш 
кога треба да се излезе пред народот... и да 
не набројувам. Ете тука се корените, тука е 
причината да се прифати шундот како живо-
тен сопатник, учител и во исто време акција 
на незадоволните, се додека пгундот го раз-
гледуваме како вешто незаедничко со постој-
ната политика, економска и социјална секој-
дневница — пак ќе повторам, овој собир ќе 
биде еден сосема неодговорен како многу 
досегашни. 

Од ова сакам само малку да се оградам. 
Иако не значи кои се и какви се корисни-
ците на шундот морам да истакнам едно мое 
лично мислење. Неговите корисници се од 
сите редови, од сите слоеви, од сите уплаше-
ни и несигурни членови на ова општество. Ве-
тените содржшш не му ги понудивме, но за-
тоа им дадовме право на слободен избор 
околу надоместокот и исполнувањето на соз-
дадената празнина. 

Најпосле, обидот грижата околу македон-
скиот литературен јазик да се поврзе со жа-
лењето што на тој јазик речиси и не се соз-
дава шунд-литература, лично за мене е не-
сериозен и бесмислен. Она што го обвинувам 
и оние кои сум ги обвинил, шундот и шунд 
корисниците, ако е така, подобро е и да не го 
валкаат светиот јазик на најнесреќниот ев-
ропски народ 

Покрај другото, дозволете ми, во шунд да 
ги набројам: приемите, коктелите, нефункцио 
налните прослави на годшннини на колекти-
ви и стопански организации. Извесен вид се-
минари, советувања и оредби како и уште не-
кои манифестации на ефтино афирмирањс 
во општествениот живот и средствата за ин-
формирање. 



Ф о к у с 
филм 

ШТО ПРЕТСТАВУВА ПОДЛИСТО-
КОТ - „ФИЛМ-ФОКУС"? ПРЕД СЕ, 
ПРВ ОБИД, ВО РАМКИТЕ HA МАКЕ-
ДОНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА, 
ДА СЕ КОНЦИПИРА ЕДНО ИДНО ПО-
ОБЕМНО И ПОСОДРЖИНСКО ФИЛМ-
СКО СПИСАНИЕ. СПОРЕД ТОА НА 
РЕДАКЦИЈАТА НА ВЕСНИКОТ „ФО-
КУС" И ЧИНИ ЧЕСТ ШТО СЕ СТАВА 
ВО ПОЗИЦИЈА НА ИНИЦИЈАТОР НА 
НЕШТО ШТО ВО ДОСЕГАШНАТА КИ.-
НЕМАТОГРАФСКА ПРАКТИКА HE 
ПОСТОЕЛО ВО НАШАТА РЕПУБЛИ-
КА. ..ФИЛМ-ФОКУС" ТРЕБА ДА БИ-
ДЕ „АВ OVO" НА МАКЕДОНСКАТА 
ФИЛМСКА ТЕОРИЈА. ТОА ЗНАЧИ 
ДЕКА, КОНЕЧНО, ЌЕ МОЖЕМЕ ДА 
ГИ СКОНЦЕНТРИРАМЕ МИНИМАЛ-
НИТЕ СИЛИ, ЗА ПАРАЛЕЛНО CO 
ФИЛМСКАТА ПРАКТИКА?( СНИМА-
ЊЕ ФИЛМОВИ), ДА СЕ НЕГУВААТ: 
ФИЛМСКАТА КРИТИКА, ЕСТЕТИКА 
И ЕСЕИСТИКА. ЗАТОА „ФИЛМ-
ФОКУС" ИМ ГИ ОТВАРА ВРАТИТЕ 
И НА СТАРИТЕ И НА МЛАДИТЕ, НА 
СИТЕ ОНИЕ НА КОИ ФИЛМСКАТА 
УМЕТНОСТ ИМ Е ДАМНЕШЕН ИН-
ТЕРЕС. ШТО ЗНАЧИ, СИТЕ ВЕРЗИ-
РАНИ И ДОБРО ПОДГОТВЕНИ ФИЛМ-
СКИ ЕНТУЗИЈАСТИ И ПОКЛОНИЦИ 
НА СЕДМАТА УМЕТНОСТ, МОЖАТ, 
СРАЗМЕРНО CO АФИНИТЕТИТЕ, ДА 
СЕ ЈАВУВААТ НА СТРАНИЦИТЕ НА 
ФИЛМСКОТО СПИСАНИЕ (ПОДЛИС-
ТОК) „ФИЛМ-ФОКУС". ЦЕЛТА НА 
„ФИЛМ-ФОКУС" Е ДА СЕ ЗАНИМА-
ВА CO КИНЕМАТОГРАФСКИТЕ СТРУ 
ЕЊА ВО НАШАТА РЕПУБЛИКА, ВО 
ЈУГОСЛАВИЈА И BO СВЕТОТ. ПРВИ-
ОВ БРОЈ ИЗЛЕГУВА САМО НА ДВА-
НАЕСЕТ СТРАНМЦИ, А СЛЕДНИТЕ 
БРОЕВИ ЌЕ ИЗЛЕГУВААТ ЕДНАШ 
МЕСЕЧНО НА ДВОЈНО ПОВЕЌЕ 
СТРАНИЦИ. СПОРЕД ТОА ПРОБНИ-
ОТ БРОЈ ПРИМЕТЕ ГО КАКО ПРО-
БЕН БАЛОН КОЈ Е САМО 1;10 ОД ВИС 
ТИНСКИТЕ МОЖНОСТИ. ОПТИМИЗ-
МОТ Е ТУКА. ОСТАНУВА САМО ДА 
ГО НАПРАВИМЕ РЕАЛНОСТ! 

ОД РЕДАКЦИЈАТА 



КРИЗАНА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ 

Излагања на неодамна одржаното советување во ГК на СКС 

СТБВО ЦРВЕНКОСКИ: 

Мислам дека овде во дискусијата не се 
допре проблемот на третманот на филмот во 
општеството. Дали тој ќе се третира како ин-
дустрија или како уметност. Во материјалот се 
споменува двојноста на филмот. Таа двојност 
секако постои. Тоа е одраз ва моменталвата 
ситуација. Меѓутоа, таа лесно може да се над-
мине. Ако филмот се третира како индустри-
ја треба да имаме предвид дека филмот како 
индустрија, како стока, насекаде во светот е 
во големо опаѓање. Поеебно во нашите услови 
филмот не може да се смета како индустрија, 
како стока, па аналогно на тоа и да биде пре-
доставен на самофинансираше. Како нерента-
билна стопанска гранка тој ќе се ликвидира. 
Филмот, како уметност, се повеќе добива во 
своето значење. Тој во светот се одделува од 
индустриската вредност, од вредноста како 
стока. Ние затоа треба да прифатиме филмот 
во општеството да се третира како уметност, 
што претпоставува и обезбедуваше средства од 
општеството. Ниедна уметност, каде, и да би-
ло, не може сама да се издржува. Be молам 
ќe направам една аналогија. Никој во светот 
не се понел со идеја да интегрира писател со 
печатница за да му се отпечати неговото дело. 
Овде е дадена идеја да се интегрираат авто-
рите на кино-салите. Меѓутоа, ние мораме да 
го видиме светското искуство. Секаде во све-
тот, во поеледниве години врвните филмски 
остварувања се дело на мали групи. Јас мис-
лам дека, тука, некои состојби мораме да ги 
надминеме. 

Би рекол и тоа дека за создавање филмска 
култура во нашата Република малку е напра-
вено. Постојано во материјалите се говори де-
ка годишно се одделуваат околу 220 милиони 
динари. Меѓутоа, со тие пари можат да се на-
прават колку играни толку документарни 
филмови. Морам да констатирам дека филм-
ската култура не може да по-стои ако не биде 
достапна. Ниту едно значајно дело во послед-
ниве години или во последниве пет години од 
светската кинематографија ние не можеме да 
го видиме во Скопје, затоа што не може да се 
купи тој филм и да се прикажува кај нас, 
Токму затоа вие треба да обрнеме поголемо 
внимание за ооздавање на филмската кул-
тура. 

Има уште две забелешки. Мнзгупати, се 
слушаат зборови во дискусијата за тоа дека 
се оди на правење филмови заради егзистен-
ција на филмеките работвици. Од секогаш во 

филмската уметност тешко се остваруваат 
средства за материјална егзистенција. 

И на крајот една забелешка. Се рече дека 
во преобразбата на француската кинематогра-
фија, „Новиот бран" имал голем удел. Но са-
мо заради илустрација, ќе наведам, дека во 
„Новмот бран" во Франција од 1958 до 1960 го-
дина на филмот дебитувале 2.000 млади режи-
сери. И тоа нека се има предвид. 

ЉУБИША ГЕОРГИЕВСКИ: 

Од целата оваа дискусија за македонскиот 
филм произлегува непобитво дека македон-
скиот филм се наоѓа во магепсан круг од кој 
треба да излезе со наша заедничка помош. 
Основниот фактор што го става македонскиот 
филм во тој круг за мене е оној момент кога 
грубо и механички беше интерпретирана сто-
панската реформа па оттогаш филмот беше 
оставен сам на себе како знае да се снаоѓа. 
Тогаш тоа направи таков однос кон филмот 
што тој беше ставен и како уметност и како 
стока. Меѓутоа, зад тој однос, зад ваквото 
својство, се крие и недефиниран однос па и 
состојбата, филмот, натаму да падне во хаос. 
Како изгледа тоа во Македонија? Јас ќе со-
гледам каква е положбата на филмот од мои 
перспективи ќе укажам како гледам на овој 
хаос. Јас ќе бидам краток. Ќe кажам како се 
прави македонскиот филм: 

Една лажна идеја му паѓа на памет на ла-
жен сценарист, кој што наоѓа лажен режисер 
и со лажно меѓусебно убедување се фаќа еден 
лажен продуцент, за да оди тој кај еден ла-
жен фонд кој ќе одобри лажни пари, а потоа 
со тие лажни пари режисерот ќе ангажира 
лажни актери, а лажните актери односно лаж-
ната екипа ќе направи филм, кој ќе биде на-
правен на лента а после ќе се продава на 
лажни дистрибутери и кој ќе излезе пред 
лажни критичари! 

Ова на прв поглед е остра импровизација 
на настаните. Меѓутоа е така, иако домашни-
от гледач не е лажен. Ова што го цитирав го-
тов сум да го одбранам како вистина. Меѓутоа, 
накусо ке образложам зошто така мислам. 

Идејата е лажна. Зошто? Затоа што идеја-
та не е основва преокупација на тој сцена-
рист, туку е резултат на идејно-естетската 
конјунктура. Или како што беше речено ов-
дека, ва рентабилноста. Кога ја почувствуваа 
таа рентабилност, (писателите почнаа да вле-

гуваат во чаршијата и почнаа да пишуваат 
сценарија кои можеа да се продадат за четири 
милиони динари... 

Зошто е лажен режисерот? Затоа што доб-
риот игран филм се мери со светскиот домен, 
а нашите македонски автори не можат да се 
рамнат со светската кинематографија... 

Зошто велам дека продукцијата е лажна? 
Затоа што во екипата има продуцент кој што 
ништо не значи: Зошто се лажни актерите? 
Тие се платени и само во меѓувреме размис-
луваат за својата улога. Тие практично преку 
цела ноќ патуваат ва објектот или се на прет-
става, а утре настапуваат со подочници, значи 
тоа се лажни уметници. Тоа не се филмски 
актери. Тоа се случајни луѓе. Екипата цела е 
лажна. Затоа што таа не се поврзува за еден 
уметнички тим, за една уметничка тема. Јас 
целосно не се согласувам филмот да биде са-
мо како уметност. Тогаш отитеството треба да 
даде една милијарда динари буџетски сред-
ства... Ние сме слушале триесетина изјави за 
интеграцијата. Меѓутоа, џокерот лежи во ра-
цете на другарот Бозбохилос, нека каже тој 
дали е или не е за интеграција. 

ГОРЃИ БОЗБОХИЛОС: 

Јас тешко можам да се согласам со некои 
оценки кои што се дадени за состојбата во ма-
кедонскиот филм. He можам да се согласам од 
причини што македонскиот филм, како сос-
тавен дел на македонската национална кул-
тура се оценува дека континуирано бил пре-
пуштен сам на себе. Тоа не е вистина. Слобо-
ден сум да речам дека не можам да се одде-
лам од еден впечаток што произлегува од она 
што го рече другарот Љубиша Георгиевски, 
дека се е лажно. Тој кажа дека се е лажно. 
Тој рече дека за да се создаде нов филм тре-
ба да се создаде некоја нова вистина. Мене ми 
се чини дека ние во овие изминати дваесет 
години сепак доста оме направиле во филм-
ското производство. Тешко е да се оди на ме-
рила што објективно ќе ги согледаат пробле-
мите на кинематографијата, бидејќи тие се 
наметнуваат во време на една многу тешка 
криза во која западна филмот воопшто. Тоа 
создаде страшна нервоза па и страв за соп-
ствена егзистенција, па и оттука желба да се 
создава филм по секоја цена. 

Се бара волшебното стапче за да се изле-
зе од оваа ситуација во интеграцијата. Карак-
теристично е дека таа теза произлегува исклу-
чиво од членовите на работвата организација 
на „Вардар-филм". Тоа за мене е многу ка-
рактеристично. Да видиме што значи таа ин-
тегрирана организација. Јас тврг.ам дека една 
таква интегрирана организација ќе доживее 
крах и ќе биде ликвидирана. Зошто? Апети-
тите на нашите луѓе се сразмерно поголеми за 
поголема репродукција. Во тие апетити ние 
не сме во состојба, и ако се интегрираме, да 
задржиме некакви материјални средства. За 
една или две години ќе ги потрошиме сред-
ствата па ќе немаме ниту филм, ниту дистри-
буција. 

ПОЛЕМИКИ 



МАЛ ПРИЛОГ КОН ТОЛКУВАЊЕТО НА НЕКОИ СНТОЛОШКИ ЗНАЧЕЊА НА ФИЛМОТ 

ОДБРАНАТА НА ФИЛМСКАТА 
СЛИКА ОД ОБЈЕКТИВИЗМОТ 

Некогаш распространетото тврдење дека 
филмот не е автохтона уметност денес има се 
помалку овои поборници, макар што многу-
мина од оние што и го признаваат тој статус, 
се изложуваат на ризикот да останат без од-
говор пред прашањето: што е филм, што е 
филмски јазик, врз каков вид претстави фил-
мот ја гради својата визија, од една страна, и 
со кои инструменти (сензорни, асоцијативни, 
трансцендентални) ја постигнува комуникаци-
јата со гледачите. 

Нашиот обид да им се доближиме на не-
колку појдовни објаснувања за онтолошките 
и асоцијативните својства на филмот, секако 
нема да не упати на амбицијата да дадеме 
конечни или исцрпни дефиниции на семан-
тичките и еинтетички значеша на филмската 
слика. Да тргнеме, значи, во потрага по гене-
алогијата на филмското дело — до кадрот и до 
филмската слика. Филмот, како уметност ко-
ја својата семантика ја засновува врз најреа-
листички претстави (сликата) директно се на-
доврзува на фотографијата од која ја при-
својува оптичката сличност (а можеби имита-
тивноста) со стварноста, но без да се задржи 
на таа сличност 
Најмладата уметност ќе се роди кога постиг-
натата сличност на фотографијата ќе го осло-
боди движењето, кога шокираниот гледач во 
„Гранд-кафе", ќе забележи дека „лисјето тре-
пери". Така фотографијата, која, според Ан-
дре Базен претходно ќе ја доврши еволуција-
та на сликарството кон објективно-реалистич-
кото гледање на светот, ќе му го „подари" на 
филмот првото својство на неприкосновена 
реалност и објективност. 

Според тоа, генетичкиот прапочеток на ед-
на од супстантните единки на филмската у-
метност можеме да го бараме во објективизи-
раниот двојник на стврансота — фотограф-
ската слика. Меѓутоа, ако сликарството ја 
претпочиташе сета несовршеност на постигна-
тата сличност со реалниот објект, а фотогра-
фијата ја исклучуваше интервенцијата на 
субјектот, филмот со својата објективна илу-
зија ќе го оживее статичното траење на фото-
графираниот предмет во едно временско 
конфликтно и последично траење. Доловениот 
предмет од објективот по одвижувањето на 
филмскиот кадар нема повеќе да ја спречува 
естетичката намера и амбиција на подвижни-
кот (филмскиот автор) да го експлицира и 
својот духовен став во тој кадар. Еден даве-
ник од фотографија ни го соопштува подато-
кот дека некој се дави, но давеникот во филм-
ското траење на кадарот ќе ни ја раскаже 
борбата или резигнацијата пред претстојната 
смрт. Таа борба или резигнација веќе не е 

само сведоштво и информација, туку духовен, 
психолошки, па и естетски дијалог на авто-
рот со објектот и, последствено, со гледачот. 
Така филмската трајна слика ја напушта 
својата рудиментарна соопштувачка обележ-
ливост и продолжува да живее трансценден-
тално. Сепак, продолженото и постулизирано 
живеење на сликата во ниеден момент не ќе 
ја раскине врската, спојот и заемноста на ира-
ционалното со реализмот на еликата. Всуш-
ност, апстрактните претстави и поими ќе про-
излегуваат од реалистичката структура на 
сликата. Стравот, на пример, е една емоција 
сосема неподатна на фактографска иденти-
фикација. Па сепак, циничниот злосторник со 
пиштол в раце кога се упатува кон својата 
жртва предизвикува емотивно дејство на па-
ничен страв. Сликата значи ја користи енер-
гетиката на сензорните претстави за да ја 
предизвика емотивната експлозија или мета-
физичката асоцијативност. 

Меѓутоа, едно од најголемите искушенија 
на филмската слика е значенската ронливост 
предизвикана од честото повторување на неј-
зините сетилни ознаки. Глетката на изврше-
ното злосторство некогаш во филмот предиз-
викувала ужаснување, пролеаната крв ги ак 
тивирала одбрамбените емоции кај гледачох. 
Меѓутоа, денес на ваквите глетки им се при-
дава естетичко значење. Тие во модерниот 
филм ја изгубија својата емотивна непороч-
ност и за да ја задржат првичната ударност 
добиваат мера и интензитет на апокалиптич-
но крвопролевање. 

Значењето и употребата на бакнежот исто 
така го пропишувале природната мера и ин-
тегралноста на драмата. Но, честата употреба 
на тие ознаки доведе до извесна заситеност и 
сомневање во природноста на мерата, на што 
му проследи зголемување на оптичката, а не 
на значенската доза на тие ознаки. 

За среќа, на скрнавењето на филмската 
слика не наседнаа не само многумина испро-
бани ветерани како Бресон, Буњуел, или Берг-
ман, туку и голем број млади автори, меѓу кои 
секако треба да ги споменеме Андерсон или 
Видеберг. 

Ако значи, покажуваме страхување од 
стандардизирањето на значењата што ги ко-
ристи филмската слика, не изразивме песи-
мизам во виталноста на филмот да ги поста-
ви веќе класичните знаци во нови контексти 
и со тоа да открива нови значенски жаришта 
макар што таа виталност, сосем разбирливо. 
им е природна на малкумина. 

Дасе потсетиме. По класичната поделба на 
кадрите се чинеше дека филмот ја заврши 
својата еволуција. Тогаш Велс го воведе дла-
бинскиот кадар и на филмскиот реализам — 

пак се повикуваме на Базен — му ја врати 
илузијата на континуитетот на стварноста. 
Модерниот филм обилно се користи со таа 
придобивка, макар што, се чини, длабинскиот 
и долгиот кадар, чии пластични можности се 
зголемени за усовршувашето на оптичката 
техника еволуира кон извесна веристичка ес-
тетика. Навистина, на гледачот му е предоче-
на природноста на едно милје во сета негова 
изворност и сега перцепцијата на тој гледач 
може да одбира се она на што го упатуваат 
личните афинитети и личната култура, како 
што автентичната глетка на едно природно 
милје, на еден градски пејсаж, или на еден 
ентериер, не го изнасилува да му го изнуди 
вниманието само кон еден детал. Но тој гле-
дач сепак знае дека филмската глетка, се 
едно што таа максимално е слична на автен-
тичната природна глетка, е извеона инсцена-
ција. Тој, значи доброволно ја прифаќа, кол-
ку провокативна игра на условна стварност, 
но затоа очекува бескомпромисно и доследно 
да се применуваат правилата на причиност и 
последичност. Ако предметите дејствуваат и 
соодносот меѓу драмските ликови се една и-
лузија на стварноста — предупредува фанта-
зијата на тој гледач — тогаш процентот на 
реалноета не смее да му противречи на има-
гинативниот еквивалент на илузијата. Во еден 
пуст предел, усвитен од сонце, не може слу-
чајно да се најде некој граѓанин во црна све-
чена облека, а притоа да се сугерира илузи-
јата дека тој се одмара и оти се се одвива 
нормално, сеедно што и граѓанинот во црна 
облека, и сонцето, и пределот се сосема реал-
ни знаци. Ова навистина е драстичен пример, 
но го одбравме за да ја изразиме скепсата во 
тенеднциите да им се дава на сите реални 
знаци драмско значење. Кадарот мора да го 
истражува и да го развива естетичкиот облик 
според количината на иманентната животна 
материја, количина, која во ритмичкиот рас-
поред на кадрите ќе го постигне овоето трае-
ње, своите трансформации и интелектуални 
последици. Но тоа веќе е друг проблем, друга 
тенденција кон која се стреми модерниот 
филм; да ги усогласи двата стремежа — но-
виот естетоки облик и новопостигнатиот драм-
ски интензитет на кадарот да воспостават та-
ков драматуршки редослед, во кој ќе можат 
да се помират авторовата слика за животннот 
модел и отелотворувањето на личната визија 
во стварноста. 

Една поопстојна анализа на филмовите ка-
ко „АНТОНИО ОД МРТВИТЕ", „САТИРИ-
КОН", „ЗАСЕДА" или „ТРИСТАНА", која 
овојпат ќе мораме да ја одложиме секако нај-
добро би ги илустрирала овие тенденции на 
модерниот филм. 

ЃОРЃИ ВАСИЛЕВСКИ 



жил-
ник 

I. — Ф. Ф. — Co твојот најнов филм, што 
беше прикажан на последниот Мартовски фе-
стивал во Белград, правиш чекор погоре во 
р а з р а б о т к а т а на документарната материја . 
На извесен начин твоите филмови: — доку-
ментарецот „Незапослени луѓе"; играниот „Ра-
ни трудови"; и последниов „Црн филм" зна-
чат извесна прсвртница како во политичииот 
докумеитарец така и во долгометражниот п о -
литички игран филм. Што сооред досегаш-
ните остварувања можеш да ни кажеш за од-
гаворноста и политичката ангажираност на 
режисерот во нашето општество? 

— Ж. Ж: — За тоа најдобро можам да гово-
рам ако кажам од кои побуди го создадов 
„Црниот филм". Тој се роди од две побуди — 
првата е: осознавањето на оиштествената е-
фикасност на документарниот филм, осозна-
вање, дека имаме многу стабилизирано опш-
тество, општество со една граѓанска структу-
ра која едноставно престанува да биде чув-
ствителна на фактите кои говорат за социјал-
ните неволји на работничката класа, селан-
ството |и така натаму. И што почувствував? 
Почувствував, дека нашите документарни фе-
стивали и документарните филмови се из-
вестувања за тоа како ни живеат се-
ланите и работниците, меѓутоа, едностав-
но, тие известувања немаат никаков ефект 
или барем немаат онаков ефект каков што 
имаа пред 5-6 години, кога, навистина прет-
ставуваа повеќе отпор, кога доаѓаше до не-
каков политички дијалог во врска со фак-
тите кои се прикажани во филмовите, но, ко-
га јас како режисер, чувствував дека она што 
го работам пробива, дека тие соопштувања 
имаат некакво социјално дејство. Меѓутоа 
што сега? Дојдов до еден заклучок можеби 
заради тоа што последнава политичка оиту-
ација, во односот кон филмовите е стравотно 
изменета. Еве го првиот факт. Минатата го-
дина беше оној страшен напад на социјално-
критичкиот филм, тоа се сметаше за напад 
на „Црниот филм", меѓутоа тој напад, апсо-
лутно, доживеа морален крах. Ниту еден ар-
гумент што се изнесуваше во тој напад нема-
ше никаква тежина, сите знаеја дека тие лу-
ѓе што го заговараа, не работат по својата 
совест, туку по диктатот на некакви сили вон 
нив. Звачи, напросто, се дојде до една потреба 
да се заборави тој напад на социјално-кри-
тичкиот филм и јас сега гледам некои луѓе, 
кои всушност го водеа тој напад, дека, спон-
тано, со јсите сили се обидуваат да се иденти-
фикуваат како некакви пропагатори на ос-
трината на критичноста и така натаму. Јас, 
тука чувствувам извесна девалвација на не-
кои вредности, сега чувствувам дека сите ние 
се туркаме, дека се гордееме со провокации-
те, дека аплаудираме, изнесувајќи што по-

морничави факти од нашата стварност, a се 
плашам дека ние не би смееле таа да го пра-
виме кога тие во вистинската смисла на збо-
рот би не возбудувале. И, до каков заклучок 
дојдо-в? Дојдов до заклучок дека, всушност, 
нашите документарни филмови воопшто не 
говорат за граѓанската класа, воопшто не ја 
нагризуваат граѓанската класа чиј дел сме и 
самите ние и која очигледно, тоа сe гледа не 
само по филмовите, туку и по весниците и по 
другите комуникативно-информатмвни сред-
ства, е постојано вон дискусиите. Ние имаме 
податоци за тоа како некој човек живее со 
12 илјади стари динари месечно, имаме пода-
тоци и како некои луѓе живеат по подруми 
и по некакви дупки и така натаму. Ние се 
воодушевуваме, ако тоа е интересно и дина-
мично, а всушност ние се уште не знаеме, и 
не сме почнале да го нагризуваме ановиот 
слој, тој југословенски ИСТЕБЛИШМЕНТ, 
кој всушност, чинам, манипулира со целото 
општество. Сакам да кажам дека ние, на при-
мер, знаеме како живее најлошо платениот 
човек во Србија, ние можеби знаеме зошто 
е тоа така, но, ние се уште не сме откриле 
како живее еден министер, еден претседател 
на владата, кој е тој систем што ја стабилизи-
ра неговата положба. И според тоа сакав да 
направам еден филм кој според мене, за прв 
пат, почна да го нагризува граѓанокиот слој. 
II. Ф. Ф. — Тоа е всушннот некој вид лично 
преиспитување? 

— Ж. Ж:— Да, тоа е лично преиспитување 
на она што го работиме и на она како се од-
несуваме. Јас само мислам дека ние би мора-
ле повеќе да живееме со оние работи што ги 
донесуваме на филмот и мислам дека дури 
тогаш тие ќе имаат вистински ефект. Еве на 
пример, минатата година, тоест пред година 
и пол, пред да одам во војска, бев во Амери-
ка. Ние денес зборуваме за тоа како „New 
American Cinema", плука no американскиот 
ИСТЕБЛИШМЕНТ, дека го предизвикува а-
мериканскиот капитализам дека плука по таа 
игра и трка за власт и за пари, но не е тоа 
прашање само на филмот, туку и на луѓето 
кои го прават филмот. Кога го гледаме начи-

НОТ на живеење на Енди Ворхол и други, тоа 
е вистинска негација на американскиот начин 
на живот, исто толку колку што е негација 
и на неговите филмови. Меѓутоа, во еден миг 
јас почувствував дека кај нас се случува не-
што друго, дека кај нас прогресивноста и ре-
гресивноста се мерат на ниво на идеологија. 
Еден човек напишува реферат кој ја поддр-
жува државата а друг, да речеме, напишува 
реферат во кој се критикува државата и од 
сето тоа се прават конфронтации, меѓутоа, 
ништо реалнјо не се случува во базата и Tа-
кa, значи, почувствував една игра во областа 
на надградбата и јас, на некој начин, се оби-
дов да загризам во неа. 

И сега, за што ние мораме да бидеме свесни? 
Ние мораме да бидеме свесни дека филмовите 
и уметноста воопшто, имаат и своја функци-
ја во авторите и дека филмовите, ако се до-
бро направени, претставуваат една несреќна 
совест на општеството. Имам впечаток дека 



мојот филм „Рани трудови", апсолутно, вне-
се едно возбудуваше кое сигурно претставу-
ва и возбудување од оној тип за кој сега збо-
руваме, по, се плашам дека функцијата на 
документарниот филм, во моментов, преста-
нува да биде толку убиствена бидејќи, едно-
ставно, за содржината на тие документарни 
филмови воопшто не зборуваме, тие не прет-
ставуваат никакви општествени вредности 
нилу предизвикуваат на конфронтирање на 
факти кои се фрапантни. Така, на последни-
от фестивал имавме можпост да го гледаме 
филмот за штрајкот на 12 илјади рудари од 
Какањ, меѓутоа гледачите тој филм го про-
комептираа со едпоставпи зборови, како тој 
не е доволно убаво кадриран, како премногу 
светло е сниман па затоа нема врска. Значи, 
јас ое плашам од една гнилост што ја чув-
ствував на последниот фестивал, јас се пла-
шам за еден гнилеж на едно општество на 
кое, сите ние, така мирно, започнуваме да му 
припаѓаме, a се задоволуваме, едноставно, со 
некаква квази слобода, која постои во таа 
толеранција; таа слобода, всушност и не мо-
ра да биде слобода, тука има лешто буржоас-
ко во таа слобода, затоа што, едноставно, на 
тоа никој не обрнува внимание. 

III. Ф. Ф. — Што ќе ни кажеш за статусот 
на младите автори во југословенската кине-
матографија и за тезата, за слобода на духот, 
во смисла на толерирање сечија ориентација 
ВО СИТЕ ФИЛМСКИ ЖАНРОВИ И ЕКСПОНИРАЊЕ На 
личните авторски афинитети? 

— Ж. Ж : — Мислам дека пред, одржувањето 
на последниот фестивал беше очигледно дека 
младите автори немаа можност да прават 
филмови, тоа е едно и друго, дека некои 
филмови на младите автори кои беа нонкон-
формистички, кои беа социјално критички, 
најчесто беа диксквалификувани и политички 
критикуваии во имего на некои други фил-
мови на други млади автори, кои беа поестет-
ски и посовршени во фирмата. Меѓутоа, за 
прв пат на последниот фестивал, почувствував 
еден позитивен фаит, иако тој се вклопува во 
она мое чувство на губење на вистинските 
етнички вредности, но, како позитивен факт 
го чувствувам прифаќањето на сите струе-
ња. Самиот факт, што тој политичко провока -
тивен филм на Јоца Јовановиќ и одличен ка-
ко филм — „КОЛТ 15 ГАП", е прифатен од 
сите, значи дека ние повеќе немаме потреба, 
немаме причина, да се бориме за некоја ори-
ентација што е неправедно дисквалификува-
на и ние сега сосема мирно можеме да збору-
ваме за разни видови филмови и за една пот-
реба за толерантност на сите видови филмови. 
И затоа сакам да се изјаснам против една 
вештачка поларизација што на последниот 
фестивал се наметнуваше, што беше обид, 
младата генерација да ја скара, таа вештач-
ка оние филмови сега е на сосема друго ниво. 
Пред две или три години, политички добри 
беа оние филмови копи не беа политички про-
вокативни, а денес одеднаш, политичките добро, 
станува, нешто како мада, само она што е 
провокативно. Меѓутоа, тогаш, таа провока-

ција се губи, тоа е еден нов вид мода со која 
јас не сакам да се идентификувам. Јас во тоа 
чувствувам една перверзна игра против која 
ние мораме да се бориме. Значи, за мене суш-
тина е она што мора да победи, она што мора 
да биде предмет на слободата на југословен-
скиот филм, тоа е самата сила на филмот, од 
една |Страна, а кога се зборува за документар-
ниот филм мислам дека тука мора да биде 
вклучена и неговата општествена ефикасност, 
неговата социјална моќ како и некои други 
прашања од полето на општествено-политич-
ките односи кои тој филм ги провоцира. 

— IV. Ф. Ф. — Дознавме дека се подготвуваш 
да снимаш нов долгометражен филм во кој 
ќе преовладува 16 милиметарска техника. Да-
ли е тоа точно? 

Ж. Ж: — Да, добив средства од покраинскиот 
фонд за унапредување на кинематографијата 
за еден филм кој има работен наслов — „Сло-
бода или стрип", а кој веројатно ќе се вика 
„Капитал" ;или „Одумирање на државата и 
на народот", и кој ќе оди чекор напред во 
нагризувањето граѓанеката структура на ју-
гословенското општество, која, чинам, во мо-
ментов е централна опасност за социјализмот 
кај нас воопшто. Тоа е онаа граѓанска струк-
тура која ние така лесно ја пркфативме, со 
која така лесно се идентификувавме и која 
ни најмалку не ни пречи. Ние на последниот 
фестивал, дојдовие до заклучок и во врска со 
сегашната политичка ситуација, дека идеоло-
гијата како искривена свест може да биде 
третирана дури и како душевна болест — тоа 
е генијално! Но, што, дури и оние структури 
кои се на власт, тоа го препозиаа и едностав-
но престанаа идеолошки да се идентификува-
ат со авторитарното општество. А, чинам, се 
уште не сме направиле филм кој ќе загризе 
во еден нов вид општествена закоравеност, во 
еден нов вид класна структура, која повеќе 
не е оној класичен тоталитарен систем за кој 
можевме да зборуваме пред извесно време, 
туку се работи за сосема нов феномен и јас 
со мојот најнов филм ќе се обидам тоа да го 
начнам. 

Се разбира дека ќе се обидам да говорам и за 
себе самиот, како и да зборувам за смислата 
на својата сопствена дејност, а тоа кога се 
говори дека филмот ќе го снимам на 16-мили-
метри, што значи тоа? Тоа значи дека тој ќе 
има многу документарни пасажи дека нема 
да биде чиста игра, туку ќе се обиде да ре-
гистрира некои работи, со оној метод за кој 
16 милиметарската камера е најадекватна. 

(Разговорот го водеше 
Разговорот го водеше 



НЕКОАКУ 
СОГЛЕДУВАЊА 
ЗД КРИЗАТА 
НА СКОПСКИОТ 
РЕПЕРТОАР И 
МОЖНОСТИТЕ 
ЗА НЕГОВОТО 
ПОДОБРУВАЊЕ 

Ако репертоарот го сфатиме како одраз 
на една културна клима или како слика на 
една културна политика кон филмската умет-
ност тогаш од состојбата, што веќе со години 
владее во скопскиот репертоар, не можеме да 
бидеме задоволни. Препуштен на стихијата 
што ја диктираат разни некултурни и комер-
цијални закони кои не го третираат како 
културно — просветно — едукативен производ 
туку како најобична пазарна стока, филмот, 
до нашиот гледач доаѓа сосема случајно како 
уметност, а најчесто, намерно, како средство 
со кое материјално се манипулира. Сето тоа 
со себе ја повлекува најголемата опаоност 
— дезинформацијата, во смисла ва нецели-
сходно претотавуваше, пред гледачите, фил-
мови кои ни најмалку немаат врска оо умет-
носта. Таканаречената филмска конфекција 
со години го загадува вкусот на нашата пуб-
лика, која повлечена од матицата на лошиот 
филм, што најчесто другарува со шундот, 
кичот и сите форми на поевдо-уметноста, не 
може повеќе да ги вреднува вистинските у-
метнички компоненти на филмската уметност. 
На тој план, не мало влијание изврши и те-
левизијата со својата несистематока програма 
на играни филмови, што мошне нелојално — 
конкурентски, остави траги врз кино-репер-
тоарот, како и врз навмките и вкусот на веќе 
инертните, затапени и пасивизирани гледачи 
кои во поголемиот број се херметизираат во 
своите домови уживајќи во филмот во стилот: 
»Panem et Circences«. 

Дифузниот распоред на кино мрежата во 
Скопје како и самостојното одредување на 
кино-репертоарот (во претпријатието „Град-
ски кила" — Скопје; „Домот на градежнитс 
работници", Домот на ЈНА; Културниот ДОм 
„Димитар Влахов" и повремено Универзалната 
сала), оставаат впечаток на дезорганизираност 
и несистематизираност. Тука мора да се ис-
такне особено незавидната положба на прет-
пријатието ,,Градски кина", кое во услови на 
самостојно работење, не може да води повеќе 
сметка за филмскиот квалитет на репертоа-
рот. Прво — од причини што комерцијалниот 
филм се уште е највнослив и второ што прет-
пријатието за прикажување филмови е ста-
вено во инфериорна позиција во контактира-
њето со дистрибутерите во земјата. Имено, 
дејноста на „Градски кина" се уште не е аде-
кватно формулирана и најчесто се третира 
како комунална, со што автоматски е подлеж-
на на разни оптоварувања од типот: порез на 
промет, придонес за унапредување на филм-
ското производство, обврски кон дистрибуте-
рите, од што конечно тешко се подмируваат 
сопствените потреби како што се личнзите до-
ходи, амортизацијата, додека најмалку оста-
нуваат средства аа изградба нови киносали. 
Нормално, во танви услови активноста на спо-
менатите културни домови или организации е 
попривилегирана и поедноставна. Претпри-
јатието „Градски кина" е ориентирано иоклу-
чиво на прикажување премиерни филмови. 
Зоради тоа е доведено во ситуација директно 
да контактира со југословеноките дистрибу-
тери, кои најчесто му ги диктираат своите 
услови. Така за добивање поквалитетни фил-
мови кои би се прикажале многу порано (по 
годината на производството) дистрибутерите 
бараат или поголеми цени или, покрај добри-
от филм, уценувачки, нудат и повеќе лоши 
филмови. Оттука произлегуваат: пчестиот 

број комерцијални филмови кои најчесто тре-
ба да ги вратат парите и евевтуално задоц-
нето прикажуваше на некој подобар светски 
филм. Веќе стана константна практиката доб-
рите страноки филмови кај нас да ое прика-
жуваат со задоцнување од над 2 години, a 
ретки се филмовите кои на иашиот репертоар 
доаѓаат со задоцнување од година или по-
малку од тоа. Нормално, секс-е навремено при-
кажување на квалитетните светски оствару-
вања бара и повеќе средства. На друга страна, 
во киносалата при Домот на градежните ра-
ботници засега се прикажуваат исклучиво 
филмови набавени од дистрибутерот „Зета 
филм", а гасто така ое прикажуваат и по-
веќе репризни филмови. Останатите домови во 
градот, се ориентирани на прикажување ис-
клучиво репризни филомви. Што според тоа? 
На една страна дејствува претпријатието 
„Градски кина" чија материјална моќ е слаба 
од низа причини, а на друга страна се нао-
ѓаат домовите кои попатно се занимаваат со 
прикажување филмови. „Градски кина" по-
крај тоа што ги донесува оите премиерни 
филмови (повеќето со задоцнување), мора да 
прикажува и лоши филмови кои најчесто се 
и најисплатливи за прикажување. Другите 
пак, со дополнителното прикажуваше ре-
призни филмови, водат сметка исклучиво за 
своите каси со што, автоматски, стануваат 
конкуренција за претпријатието „Градски ки-
на". Иронијата најчесто покажувала дека 
филмовите со особени уметнички квалитети 
лшогу бргу биле симнувани од репертоарот 
пред ваездата на бофл-филмовите. 

Во тие услови неизедначената скопска пуб-
лика се однесува како аморфна материја со 
атрофиран вкус и без чувство за добриот 
филм. Вистинските љубители на филмот, кои 
се во значително мал број, немоќно негодуваат 
пред очигледната стихијност на ршертоар-
ната политика во градот. Филмофилите се 
свесни за тоа дека секое задоцнување во 
смисла на добриот еветски филм или негово 
отсуство од репертоарот не прави вистивхжа 
филмска провинција, А дека сме се уште 
провинција говорат овие показатели: 

Во киносалата и терасата при Домот на 
градежниците меѓу филмовите, добиени од 
„Зета филм" и оние што се репризираат пре-
овладуваат таканаречените третокатегорни 
филмови. На репертоарот во тие две кино-
сали се наоѓале филмови со следниве насло-
ви: „Мртов или жив", „Гусари", „Долина на 
насилието", „Жените владеат", „Денови на 
гневот", „Грчки перли", „Бандитите од риви-
ерата", „Состанок со омртта", „Тајииот агент 
Флинт", .ЈВинету I и II дел", „Докхч>р Фуман-
чу", „Проштевање со големиот поглавица", 
„Ангелика и султанот", „Џо од Наваха", „Оин 
кван — страшило", „Прерија на честа", „Нема 
ружи за агентот ОСС", „Соколов плен", „Рин-
го и неговиот ииштол", „Се викам Пекос", 
„Содома и Гомора", „Синоокиот осветник", 
„Чука", „Странец во градот", „Цената на одмаз-
дата", „Ѓаволовиот поздрав", „Цената на еден 
човек", „Мигот на одмаздникот", „Човекот од 
Истанбул", „Пиратите од Мисисипи", „Буфало 
лови ноќе", „Враќањето на Ринго", „Волци од 
Тексас", „Пожарот на Рим", „Чекори на ре-
волверистот", ,уМуриета", „Девојка со револ-



вер", „Адио Тексас", „Хондо и Апачите", „А-
рапока принцеза", „Син на револверистот", 
„Осамените од Невада", „Робин Худ од Елдо-
радо", „Човекот од преријата", „Славниот ре-
волверист", „Агент Х-13" и многу други. 

Оваа опашка од таканаречениот филмски 
— бофл (заради просторните неможности не 
се спаменати сите е само дел од она што во 
текот на минатата година виделе гледачите во 
двете киносали на Домот на Градежните ра-
ботници. Ретки беа филмовите со особени 
уметнички ивалитети што се прикажуваа во 
двете сали. Меѓу чесните исклучоци беа: 
„Млечен пат", „Вистинокиот еој", „Надницата 
на стравот", и „Беше еднаш на Дивиот Запад". 
Недостигот на поквалитетните филмови на ре-
пертоарот на двете киносали, при Домот се 
должи на фактот што дистрибутерот, Зета-
филм" е еден од полошите увезувачи на 
странскиот филм. 

Сликата на репертоарот во минатата го-
дина, во киносалата на културниот дом ,Ди-
митар Влахов" во Автокоманда е слична на 
онаа од репертоарот при Домот на градеж-
ните работници. И таму преовладуваа најло-
шите репризни филмови меѓу кои оние со 
уметнички квалитети се или реткост или мно-
гу малку се задржуваат на репертоарот. 

Конфузната состојба на скопскиот ре-
пертоар ја потврдува и ранг-листата на нај-
посетените и на најнепосетените филмави 
прикажани во градските кина. Според ста-
тистиката на претпријатието „Градоки кина" 
меѓу тринаесетте најгледани филмови во те-
кот на минатата година, ако „Битката на Не-
ретва" го ставиме вон канкуренција, се нао-
ѓаат филмови со осредни или многу лоши 
вредности. Тоа се филмовите: „Денови на гне-
вот", со 20085 гледачи, „Живеам за твојата 
смрт" со 20335 гледачи, „Крвава бајка" со 
20374, „Една љубовна цриказна" со 25936, „Јас 
жеиа" со 17472, натаму следуваат: „Тепепа", 
„Ангелика и султанот", „Тарас Буљба", „Две 
карти за Мексико", ,Кој пее зло не мисли", 
„Вечерта на следниот ден" и чесниот исклу-
чок, филмот „Тајната церемонија" со најмал-
ку гледачи меѓу најгледаните. Меѓу најне-
посетените филмови состојбата е поделена. 
Додека на една страна се наоѓаат подобрите 
филмови како што се: комедијата на Филип 
Деброк „Подари и ја и месечината од небо", 
потоа „Опојниот мирис на парите", „Водоката 
в сенка" на Мелвил, „Неверна жена" на Шаб-
рол и донекаде филмовите: „Терористи" и „Да 
се живее заради животот". Останатите филмо-
ви како што се: „Скршената врчва" и домаш-
ните: „Од онаа страна", „Животот е масовна 
појава" и особено „Цената на градот", сосема 
праведно се наоѓаат меѓу најнепосетените 
филмови. 

Примерите од изнесените до сега, може да 
се забележи дека меѓу нив воопшто не фи-
гурираат филмовите со оообени уметнички 
вреднсти што минатата година се наоѓаа на 
скопскиот репертоар. Така, од околу 250 пре-
миерни филмови, можеа да се сретнат само 

околу 25 одлични филмови и уште толку со 
задоволувачки квалитети. Оние 25 извон-
редни филмови најчесто остануваа незабеле-
жени од пошироката публика, а некои, заради 
непосетеноста, беа срамно симнувани од ре-
пертоарот. Во секој случај ни еден од нив 
не ја надмина бројката од две илјади посети-
тели, што за Скопје е повеќе од загрижувачка 
појава. Мора да се признае дека најверна 
публика на добрите филмови остануваат мла-
дите. Да ги споменеме најдобрите филмови 
што (со извесно задоцнување) беа прикажани 
во текот на 1970 година на скопскиот репер-
тоар. Тоа се: „Плеј тајм" на Тати, „Златото 
на Макена", на Џ. Л. Томпсон, „Гангстери од 
Милано" на Лицани, „Инцидент" на Пирс, 
„Млечен пат" на Буњуел, „Ѕвезди и војници" 
на Јанчо, „Пан Володјевски" ца Хофман, „Ју-
риш на лесната коњаница" на Ричардсон. „По-
годи кој доаѓа на вечера" на Кремер, „Балот 
на вампирите" на Поланоки, „Се е на продаж-
ба" на Вајда, „3" на Гаврас, „Човекот за 
сите времиња на Цивеман, „Украдени бакне-
жи" на Трифо, „Свежи ветрови" на Јанчо, 
„Гудбај Колумбос" на Пирс, „Буна во Адален" 
на Видерберг, „Дипломец" на Николс, „Голе-
миот грабеж на банката" на Еврбек, „Вистии-
скиот со-ј" на Хатавеј, „Еднаш на Дивиот За-
пад" на Леоне, „Иф" на Ендерсан, „Долго 
умирање во денот" на Колииссон, „Вили бој" 
наПолонски, „Нека умре ѕверот" на Шаброл, 
„Хо!" на Енрико и упгге неколку. 

Што е опоред наведените показатели нај-
актуелно за подобрување на репертоарот во 
Скопје? 

Прво: — Растоварување на претпријатието 
„Градеки кина" од сите обвроки кои ја нама-
луваат неговата ефикасна работа и овозмо-
жуван,е подобар коитакт со југословенските 
дистрибутери. Контактирањето со дистрибу-
терите би се состоело во следново: „Градски 
кина", во консултација со филмски критича-
ри на градот кои ќе му направат избор на 
филмови, навреме да ги откупува сите по-
вредни светски филмови. со што актуелноста 
на нивното прикажуваше би се подобрила 
Пример: во Скопје, по одржувањето на бел-
градокиот „ФЕСТ 71", се уште, ниту еден од 
филмовите учесници на тој фестивал, не е 
прикажан, додека во Белград, Загреб и Љуб-
љана поголем број од тие филмови веќе се 
прикажани, што звачи Скопје редовно доцни! 

Второ: — По истиот принцип (консулта-
ција со филмските критичари — познавачи 
на добриот светски и домашен филм) остана-
тите домови во кои се прикажуваат филмови, 
да го составуваат својот репертоар. 

Трето: — По угледот на белградскиот кул-
турен центар „Домот на културата", во иој 
плански, со однапред утврдена програма, се 
прикажуваат репризи на најдобрите современи 
светски филмови, и во Скопје да се одреди 
една киносала за таква цел. (И така, контак-
тите со филмските критичари ќе бидат не-
опходни). 

Четврто: — Основање филијала на југо-
словевската кинотека во која би се прикажу-

вале најдобрите антологиски филмови. (Сора-
ботката со критичарите исто така ќе биде не-
опходна) (конкретно, за третата и четвртата 
точка, во Скопје, најадекватна засега, е са-
лата при Центарот за култуа и информации). 

Петто: — Организирање подвижни проек-
ции во работни колективи, училишта и по 
околните села. Проекциите би ги организирал 
Заводот за наставен филм или некоја слична 
институција или организација. 

Шесто: Зајакнување активносга на кино 
аматерските клубови во градот, во кои члено-
вите ќе можат да организираат соодветни 
филмски сеанси. 

Како што се гледа, од досега наведеното, 
имплицитно се налага потребата од изнаоѓа-
ње местото на кино-мрежата и на репертоарот 
во градот, во раиките на општите кинемато-
трафски струења. На тој план кампањата, што 
во последно време се води за интеграција и 
за закон за кинематографија, треба да биде 
насочена кон потребата за зајакнување на 
кинофикацијата во градот како и на подоб-
рување културната улога на репертоарот. За-
тоа, во барањата на трите, тесно сфатени, ки-
нематографски фактори; кино мрежата, дис-
трибуцијата и продукцијата, приоритет треба 
да добие кино-мрежата и нејзино бенефици-
рање во однос на дистрибутерите и продуцен-
тите а исто така поголемо внимание треба да 
и се посвети на комплексно сфатената кине-
матографијата. Во иднина, фондот за унапре-
дување на кинематографијата треба да има 
пошироко дејствување, а не само, како досе-
гаатното, слепо задоволување на барањата 
што произлегуваат од јаловата филмска про-
дукција. Зошто знаеме каква штета, матери-
јална и уметничка, предизвикаа неколку ло-
ши играни филмови чија цена на чинење се 
двмжи околу една милијарда стари динари. Co 
други зборови тие средства можеа да бидат 
употребувани во други кинематографски цели 
што треба да биде преокупација за иднина. 

Бидејќи филмското дело досега и во ид-
нина, најнепосреден и најмасовен контакт со 
гледачот имало и ќе има преку киносалата, 
(тука би требало да се разгледа и статусот на 
телевизијата во прикажувањето филмови и 
евеитуалниот подобар квалитет и поадекватни 
дела за тој медиум), тоест преку репертоарот, 
затоа во името на таа базична кинематограф-
ска компонента — КПЗ на Скопје како и дру-
ги општествено политички организации и ин-
ституции, своето општествеио ангажирање 
треба да го насочат токму во таа линија и 
секогаш, во разговорите и во одлучувањата, 
за и околу кинематографијата, да поаѓаат 
од односот — гледач — филм, тоест масовност 
— уметнички квалитет. 



Репертоарски дијалози (монолзи) 

Интелектуалните рефлексии 
на еден наш филмски 
соговорник 

Случајот сакаше во измиватите недели на екранот на 
скопските кииа да се појават две некогашни филмски величини 
— ИНГРИД БЕРГМАН во „КАКТУСОВИОТ ЦВЕТ" и МЕРИЛИН 
МОНРО во репризираната комедија на БИЛМ ВИДДЕР, „НЕКОЈ 
ТОА ГО САКА ВРЕЛО". Но додека ИНГРИД БЕРГМАН ни се 
претставува во една од своите најнови улоги, и сo тоа ја става 
на проба трајноста на восхитот што некогаш сме го имале за 
нејзината уметност, но и за нејзивтиот шарм, до тогаш МЕРИ-
ЛИН МОНРО ја изнудува нашата носталгија за неповратноста 
на дионизискиот симбол со кој таа толку неприкосновено вла-
дееше. МЕРИЛИН МОНРО ои го одзеде животот во годините 
кога нејзината слава го достигна зенитот. Публиката ја еакаше, 
макар што не може да се каже — ја обожаваше. Обожава-
њето сепак претпочитува извесна доза таинственост, а платинес-
тата кралица на сенсот ја отелотворуваше екстазата на сети-
лата и благотворвоста на здравата сензуалност. Затоа ништо не 
беше полесно и пононшалантно од добродушно улатената под-
бивка до русокосото божество дека таа е „слатка руокоса гус-
кичка". А кога таа „гускичка" покажуваше готовност и амби-
ција да добие некоја посериозна улога, цела Америка, па за-
едно со неа и ние се муртеше: ако направивме од тебе симбол 
на сексот то а уште не значи дека ќе ја трпиме дрскоста да 
бараш такви трансформации што ќе те направат некоја »ИН-
ГРИД БЕРГМАН, или, не дај боже, ГРЕТА ГАРБО. И просто-
душвата МЕРИЛИН МОНРО продолжуваше да ја развеселува 
дека е произведен еден авторски филм, па било тој да е pea-

витаминизирана Америка ,чии филмоки идеали и митови не IV.У 
се далечни ни на нашиот вкус, помирувајќи се Co функцијата 
на еротоко витаминско апче што го потхранува менталното 
здравје на една потрошувачка цивилизација. Се додека таа 
помирливост не доби чудовипши размери на послушност и не 
го означи трагичниот епилог во кој, велат, не бил незамешан и 
претседателот на Америка. 

Меѓутоа, кога денес ја гледаме на екраните МЕРИЈШН 
МОНРО ние патетично стануваме носталгични и тагуваме. He 
трогнува судбината на ова несфатено оуштество. Па и нејзи-
ното срце, добога, било ранливо. И се присеќаваме дека некаде 
читавме оти „русокосата гускичка" уште во овојата деветта 
година била силувана. Но тогаш, додека живееше, додека, зна-
чи, нејзината оензуалност триумфираше, личната драма на-
просто побледуваше пред рефлекторскиот блесок врз длабокото 
деколте на неранливата убавица. Да, вистинска штета е што 
исчезна толку млада и убава. 

А што се однеоува до ИНГРИД БЕРГМАН таа никогаш не 
отелотварувала некакво обилство на сензуалнаст и здравје. И 
напросто е несфатливо што оваа средовечна жена уште ое на-
прега да се служи со оружјето на некаков овенат шарм. Некои 
велат дека е голем уметник, оти таа ни во најраната младост 
не му придавала значење на тривијалниот и униформиран тип 
убавина, но таквите гласови мора да ое инспирирани од некоја 
склоност за мистифицирање на непостојните и невидливи вред-
ности. А каква е таа вредност што им е туѓа на нашите сетилни 
можности? Конечно, надвор од тие можности не пастои добро-
детел, не постои доблест, не постои ништо. 

Некој може да не уверува дека филмскиот уметник овојата 
афирмација (а да не го споменуваме неговиот триумф) мора да 
ја потврдува со секој свој следен потфат, со секоја нова улога, 
затоа што, наводно, нашиот вкус, нашите барања биле постојано 
оклони кон трансформации. Но зарем тоа е проблем на нашата 
љубопитност за оптичките и естрадни манифестации? Филмот, 
конечно, не ги изменува претставите за оветот, ниту пак ја 
збогатува фантазијата со некоја нова визија. Тоа сепак е дво-
часовен удобен дијалог, или поточно кажано, монолог в тем-
ница Да, удобен монолог в темница. 

ЃОРЃИ ВАСИЛЕВСКИ 

Бразилскиот 
синема ново 

Да се зборува за бразилскиот филм, тоа значи да се збо-
рува за „Синема ново" кој од 1962 година го започна макотрп-
ниот пат за потврдување на бразилската национална кинемато-
графија. Што е она што го карактеризира „Синема Ново"? 
Глобер Роча, најеминентниот претставник на овој бран, вели: 
„Уште од овојот почетак, „Синема Ново" постои како дви-
жење кое лред се се грижи дреку своите филмски дела да ја 
осветли и објасни вистинската економско-социјална ситуација 
во Бразил". 

Сите оние што се собрани околу „Синема Ново" деведесет 
и осум одсто од своето слободно време го посветуваат на за-
цвротувањето на филмоката политика, на работата за озако-
нување на филмот, борба против цензурата, организирање пу-
блицистички печат и се она што бара дистрибуцијата на нив-
ните филмови. Она што најповеќе го карактеризира овој бран 
во бразилоката кинематографија е заедничкиот систем на про-
изводството и диотрибуцијата. Треба да се спомене и тоа дека 
од естетска и политичка гледна точка секој автор на „Синема 
Ново" е потполно слободен и независен. Тие веруваат во тоа 
дека бразилскиот филм мора Да се развива во потполна сло-
бода, со сите овои грешки успеси и неуспеси што таа слобода 
ги подразбира. Глобер Роча вели: „За нас постои само фактот 
листички, надреалистички или епски — тоа не е важно. Важен 
е стилат оти од него може да се роди идната традиција на бра-

зилскиот филм". 
Веќе споменав дека „Синема Ново" започнува во 1962 го-

дина со филмовите „Плажа на страдањето", „Пристаништето 
на сандаците" и „Петте сиромашни предградија". Овие филмови 
развиваат урбана тематика, но веќе наредната 1963 година 
филмовите на Глобер Роча „Црниот бог и синиот ѓавол" 
и Нелсон Периера дос Сантос „Сувиот живот" го свртуваат сво-
ето внимание кон проблемите на бразилокото село. Но воениот 
удар од 1964 година донесува нови ангажирања на синеастите. 
„Предизвикуваше" на Пауро Лесар Сараоенија, прв филм по 
ударот, е фактички егзистенцијален и политички документарец 
за граѓанстаото, пред се за граѓанската бразилска интелиген-
ција во тоа време. Од тој период треба да се опоменат филмо-
вите „Земја во транс" на Глобер Роча, „Копакабана ме лаже" 
на Антониот Фонтауро, „Провизорен живот" на Хозе Леите и 
како последен од овој период „Храбриот војник" на Густав 
Дала. Сите овие филмови се урбани, кои расправаат за поли-
тичките проблеми на се посложен начин. 

Паследните филмови, односно филмовите снимени во 1970 
година, го навестуваат стилот на иднината на бразилскиот 
филм. „Антонио што носи смрт" на Глобер Роча, „Макунаима" 
на Хоаким Педро и „Бразил во 2000-та година" на Валтер Лиме, 
музиката ја употребуваат како средство на филпмжиот јазик. 
Протагонистите на „Синема Ново" ометаат дека е тоа идни-
ната на бразилскиот филм, оти психолошкото, драматичното и 
социјалното однесување народот го остварил низ најтипич-
ната форма на бразилската цивилизација: музиката. Бразил-
ската музика силно влијаела на филомт, а спротивното вли-
јание дури сега почнува да се реализира, преку филмовите на 
„Синема Ново". 

И. Петрушева 



КУКУРЕК 



Уводник 

Драги наши ооученички и ооученици. 
Еве хо „Кукурек" повторно меѓу вас и за 

вас. Го издаваме како подлисток на „Фокус" 
со помош на CM на Скопје. Се надеваме де-
ка, ако не го подигнавме нивото на квалите-
тот барем го задржавме. Ќе се трудиме да 
продолжиме со редовно издавање и ќе ја про 
шириме соработката со сите ученици, па и со 
професорите и другите гимназии. He очају-
вајте ако оваа учебна година не го издадеме 
пак, догодина редовно ќе излегува и ќе ви ги 
полни ушите. 

Овој број се потрудија да го составот: 
Трајковски Љупчо 
Чекреџи Мирче 
Зафировски Нинослав 
Стојановски Јосиф 
Ицев Жигако 

со помош на Јаконов Небојша 
Грчев Мирослав 

Јанковски Иво 
Данилов Ргесто — Риле 
Пауновски Миле 

Посебно им се заблагодаруваме на: Директо-
рот на гимназијата ва професорот Хајдуко-
зиќ, на професорката Христова, на CM на 
Скопје и на „Фокус". 

ПИСМА ДО РЕДАКЦИЈАТА 

Драги мои, 
Ви се јавувам од Австралија далечна зем-

ја печалбарска. Овде е голема суша од девојки 
и друта женска челад и да не е вашиот вес-
ник би полудел. Покрај оваа ропска работа 
станав пијаница и коцкар. За да заштедам 
некој динар, спијам во еден ќумез од 13-та 
(III) категорија, но не ое жалам. Вчера едни 
двајца Бугари духовдо ги преобразивме и пре-
тепавме така што сега повеќе не тврдат дека 
сме Бугари туку дека тие се Македонци. 

А сега за вашиот весник, инаку се најубаво 
и најдобро. Иако е оамо на деоетина страници, 
го читам пo два месеци, толму ми е потребно 
да ги сфатам вашите штосови и сатири. 

Мислам дека не требало да го одбиете 
Њу Јорк Тајмс да ви стане подлисток. Тој е 
добар весник иако штосовите ги сфаќам лес-
но. 

Јас толку, а вие продолжете така и би мо-
желе да посветите една страница за нашите 
запослени во странство. 

КОТЕ КРКЛЕЦ 
с. Вевчани, сега во 

Мелбурн — Австралија 

Драги Крклец, Ние добиваме многу писма од 
целиот свет, а нашиов весник се чита и на 
Месечината, (сигурно го забележи Нил Амс-
тронг, како го чита на Месечината крај кафе). 
Твоето писмо го одбравме како карактеристич-
но за писмата од Австралија. 

Тајмс гo одбивме да ни биде подлисток 
бидејќи не е на наше ниво и што би сториле 
друго кога веќе то одбивме дури и „Фокус". 

Од сега па натаму или ќе ти праќаме об-
јаснување за штосоните кано што ги наре-
чуиа инашите размислувања, или „Кукурек" 
ќе го издаваме на подолг период од два месе-
ци. 

Многу поздрав и јави се пак. 

Почитуванаа Редакцијо 
Го читам редовно вашиот весник уште од 

1930 година и многу сум задоволен од оодржи-
ната и страшните фазони. Воедно се надевам 
дека целата редакција начисто ќе ја помине 
годината. Доколку некому не му успее нека 
дојде ваму, работа има доста. 

Што се однесува до соадржината немаме 
многу тешкотии во разбираље на истата, a 
изборот на теми е многу голем т. е. огромен. 
Мене најповеќе ми се допааат мемоарите од 
УОВ (уметничко ослободителна борба) нека му 
е алал верата на тој што ги измислил. Син ми 
Пере чита најповеќе „Драга Савета" и за сек-
сот. Ако не инаку, детето барем сексуално не-
ка се наобразува. Жена ми 
многу поздрав. 

) МИТРЕ ОД ТОРОНТО (роден 1942) 

Драти Митре, 
Многу не радува што редовно го читаш 

нашиот весник иако тој излегува нередовно. 
Многу ни е жал што не можеме да ти го об-
јавиме писмото во целост (од технички разло-
зи) иако твоите 239 роднини имаат мошне 
интересни мислења и ставови. Читај го и гго-
натака нашиот весник и (не) пиши пак. 

високите слоеви 

Во духот на принцшштс на социјалистич-
киот хуманиаам и јапанскиот спартизам, гру-
пата ентузијасти од високите кругови (над 
175 см.) сесрдно ое труди да го издигне спорт-
ското тело на гимназијата и професорот Ва-
сил, на висина. Co напории и потни утакми-
ци успеаа да ги освојат симпатиите на спорт-
ските романтичари од III3 и II секс, кои ста-
наа нивна потпора во напорното губење часо-
ви. Неблагодарно ќе биде ако не се истакне 
и улогата на Баскет бојсите од IV година, во 
нивната одговорна и важна задача во одржу-
вање на фондот на отсуства на постојано ни-
во. Добив великодушен повик да набљудувам 
неколку нивни утакмици (со специјални днев 
ници но нивното навалување да присуствувам 
не ме расколеба во намерата да го гледам нив-
ниот спектакл. Средениве впечатоци од нив-
ните патешествија низ салите на скопските 
гимназии следат во неповрзана мисла која 
почнува од крајот на нивниот почеток. 

Но секако најинтересни се „недопирли-
вите" (Бач, Кочо, 3 . . . Арчи) со нивните вед 
ри метеоролошки прогнози за исходите на 
утакмиците. Би се рекло дека стана дел од 
инвентарот на соблекувалните. Нивната све-
жина на духот и луцидиоста делуваат како 
мевлем врз единствените дресови на нашите 
кошаркаши. Со мала трема и голема ладно-
крвност и неизмерен глас за даблис кошеви, 
кошаркаршки топки. Пред почетокот настану-
ва мала навистина гладијаторска борба на так 
тика за истакнување пред селекторите, и на 
најголемите сладокусци на добриот одмерен 
збор, потег и акција т. е. на добриот хумор. 
Темите на разтоворот пред почетокот се вр-
тат околу обрачот т. е. оволу тактиките изве-
жбани во гимназиската сала, вежбања попу-
ларизирање од професорот Боро. Мислам де-
ка играта водена од сигурната рака на Васил 
Жеравица. не е дискутабилна (ниту се јаде 
ниту се пие) но темпераментот на загревање-
то во соблекувалните ја надминува со 1,5 кога 
максови, температурата по натпреварот, кога 
доаѓаат до израз другите страни на талентот 
на овие момци: дерење, хипокрицка смеја и 
радост, самокритичност . . . одбрамбени меха-
низми кои ги чуваат од писхопатија, како 
проекција на потези и изгубени топки, иден-
тификација со големите асови на кошарката: 
Хашовски, Кики, Гале и други. 



Метеоролошки 
извештој 
— Здраво лафе! 
— Здраво. 
— Но, што ти е, а? Кисел си како да во нај-

мала рака ои присуствувал на некоја се-
анса на второ секс (шест) 

— Ах, не, подалеку од тоа. 
— Тогаш оигурно Кочо ти бил гост, па ти го 

мазнал кавијарот. 
— He, не, ниту тоа (Фала богу). 
— Е па тогаш мора да е нешто во врска со 

окечот на Живко. Да не те одбил да уче-
ствуваш како неталентиран, откако се пот 
пиша! 

— Ха не, тоа веќе не е проблем. ТОЈ ми по-
нуди да учествувам во неговата последна 
ецена. 

— Да не си бил на некој концерт на „Класич 
вмте мачки" или „Срци", или пак на не-
која од утакмиците на нашите гимназиски 
кошаркари. Можеби Јосиф ти раекажувал 
за најновиот „љубовен успех" или пак Љу 
пчо те возел на мотарчето или пак... 

— He е е е . . . , Нташто од тоа! 
— Туку? 
— Туку еве се враќам од состанокот на кој 

ја поагребавме иницијативата за реформа 
на школството. Ако ои читал Кукурек си-
гурно ќе дознаеш за тоа, а и нешто по-
веќе. 

— Прекрасно, барем ќе им објасниме некои ра-
боти на професорите! 

М. Грчев 

Се прашувате зошто ја одбравме баш 
Пацка. Одговараат нејзините обожаватели: 
Пацка е наша; Пацка е доктор. Пацка е ангел 
чувар, ние сме Пацкини... Мораме да го 
прекинеме овој излив на искреност на обо-
жавателите на вајпопуларниот член од тех-
ничкиот персонал. Ако не го сториме тоа сту 
дентокиот магнетофон со кој го снимавме од 
говорот ќе се распаднеше (инаку вреди 7000 
нови) 
К: Добар ден Пацке! 
П: Ајде ако играш шах, да те преслушам! 
К: Се слагам ама подоцна, ај кажи нешто за 
твоите обожаватели. 
П: Па. . . што да им кажам. Бидете добри, уче 
те и играјте шах. 
К: Ама ти многу со тој шах. 
П: Па како нема, кога го тепав Љупчо и Ба-
џа итн. 
К: Верувам, а сега одговори од каде знаеш 
толку песни. 
П: Половината јас ги измислив, половина се 
измислени за мене, а третата половина сум 
ја слушнала на радио, кое да ве се фалам 
ни е ново и вреди половина мал милиан. 
К: Добро, ајде запеј нешто од четвртата по-
ловина. 
П: Немам ситно. 
К: Благодарам, а колку е часот, брзаме кај 
еден друг да го интервјуираме. 
П: Четврток. 
К: He, не пушам, сепак не. 
П: Ништо, и онака колата ми е ва сервис. 
К: А, метлата? 
П: Mope бегај да не ја пробаш... 

ИНТЕРВЈУ CO: 

ПАЦКА 
К: Добарден професоре Ш . 
Ш: Еј, здраво, Љулчо. 
К: Како сте, професоре, во последно време 
многу сте зафатени, многу организирате оде-
ње во сите два театри во Скопје. Многу ви се 
сите благодарни, се чувствуваме нагледани и 
наобразовани. Некои претстави дури по три 
пати сме ги гледале. 
Ш: Е па, така ти е тоа. Репертоарот иа сите 
два театри и ако многу богат, не може да од-
говори на огромното интересирање на учени-
ците, па затоа на некои претстави ги водам 
и по три пати. 
К: Професоре, дали на Осми март на профе-
сорките им купивте по некој цвет? 
Ш: Mope што ќе им купувам, еден месец имаат 
и види го каков е! 
Баш тој момент се лизнавме на замрзнатиот 
пат во школскиот двор, се воодушевив од 
оградата што е два пати боена, а погледот од-
лута кон елките што вистина под снегот, 
безлисните брези се наднеле над клупите, се 
како во бајка а можеби и беше бајка! 
Ш:. . . . моето мислење за нив е 

(цензура) 
К: Сигурно е така. Би благодарам и Be молам 
дајте ни да здивнеме од овие посети на теа-
таров. 
Ш: Re ве послушам. Можеби ќе ве одведам 
на некој научно-популарен филм. На пример 
„ЖЕД". 

Така пријателски се разделивме, бидејќи 
другата личност не успеавме да ја најдеме 
интервјуираме една измислена. 

Напомнуваме дека секоја сличност е слу-
чајна. 



IN MEMORIAM 

Се известуваат сите ожалостени, дека е изра-
ботен предлог-нацрт за формирање на погребен 
одбор. Одборот ќе има задача да погребува ааи 
редни идеи и попатно долги коси — Амин. 

Co голема болка во душата јавуваме до сите 
ожалостени дека пред некој ден трагично ја за-
вршија својата каскадерска кариера Љупчо и 
Арчи. Возејќи се со мопедот на Љупчо со врто-
глава брзина удрија во камион марка КРУП. 
Камионот му ја прегази два пати раката на Ар-
чи, а Љулчо удри со главата во мопедот. 

Биланс на повреди: Една пукната рака (лесна 
повреда) искршен мопед (прилично). Co мали 
гребнатини поминаа Љупчо и камионот. Погре 
бот на мопедот се изврши истиот ден кај Среч-
ко точкадијата. 

Co голема болка во петиците и срцето им со 
општуваме на пријателите на нашата идеја дека 
состанокот што се одржа по повод реформата 
аа школството на кој присуствуваа претставници 
од повеќе гимназии во Скопје, го погребавме во 
сабота 27. III. 1971 година. Во очекување на по-
менот ве молиме стрпете се. 

Co неопислива болка во срцето ве запознава 
Me со трагичната судбина што ја погоди косата 
на Чекреџи Мирче од Шз. Погребот се одржа 
кај Цафуре берберот на корзо. 

Иако голема болка не сви ви соопштуваме 
дека неповратно не напушти и последната на-
деж за единство меѓу гимназиите (барем засе-
га). 

На часот по литература се обработува една 
песна од европската модерна. 

„Испред врата зелен дух 
ја те волим драга...." 

Професорката. Ајде Нино, кажи во кој стил е 
пишувана песнава" 
Нино: Па ваљда е. . . ." 
Профеоорката: „Не разбирам српски" 

ИНСПИРАТИВНО ДЕЛУВАЊЕ HA ИДЕИТЕ ВРЗ ЕДЕН ТИП CO ПЕТ ПРСТИ 
НА РАЦЕТЕ ОСОБЕНО НА ЛЕВАТА (ЛЕГЕНДА ЗА ПОГЛЕДИТЕ) 

Шета неиздиференциран ученик со при-
видно голема глава и мозок апсудно поставен 
во главата наместо во петиците. Во ушите му 
одекнува она: „Кој нема во главата има во 
петиците". Шета така овој извесен тип по 
корзо, обезглавено копје на нашата младина, 
така и се набоде на еден поглед. „Здраво ер-
це" — вели една девојка со нос за сечење 
бурек — „Како ти е името". „Чир" и одгово-
ра малиот безобразно криејќи ја нафтената 
совест зад косата. „Убаво име" — вели ус-
тата под носот за сечење бурек. „Дојди ваму 
мала после ручек на идео" вели типот со А-
хилова пета во коленото. „Еве дојдов, Чиру, 
во што е вицот". Нема вицови во трагичниот 
момент на обесчестеност. Типот го превртува 
јазикот чачкајќи го местото на извадениот 
катник. „Кажи ми дали пееш". „Па, пеам" — 
вели устата полиа Co коњски заби (убави би-
сери како што велат современите поети). He 
е чудо — и вели типот со бубулица на носот. 
„Имаш иозе како канаринец" — прошепоти и 
продолжи да се слае и да бара поглед да се 
боцне. Наместо тоа, неговиот се сплетка во 
кадравата коса на една паријабилна црнки-
ња. Мораше да пријде поблиску за да го от-
плетка и така го чу разговарот што оваа го 
водеше со по (боја сличен тип. „X о о е, х а м, 
а м а м, б у у" (Нешто си нерасположен) 
„К о м, ф a к ф а к, к р к л" (Молчи, бе-
ло ми се пишува). Понатаму не слушаше би-

дејќи освен гимназиското упразнување на 
рускиот, друг јазик не знаеше. Го остави по-
гледот заплеткан, а тој продолжи понатаму 
до „трујачот" и рече: „Дајте ми пола кило от-
ров со сладолед". Откако го доби отиде и го 
отру школскиот поихијатар. Зошто??? Ова 
прашање се наметнува како еманципација на 
погледот роден во коинциденцијата Ако са-
кате да го дознаете одговорот купете го след-
ното најиово јубиларно издание на „Куку-
рек". 

На типот кога го фатија органите за внат-
решна безбедност му слезе Ахиловата петица 
во главата, така вега има и во главата и во 
петиците, ла тенденциозно почна да се запи-
мава со журналистика, бидејќи татко му оти-
де да одговара за неговото дело. Но кој ќе 
одговара сега за неговото бесцелно и апостро-
фирано оговарање. Продолжи да шета и ме-
дитира но сега на кејот и во кашлањето на 
една девојка го најде својот смисол и ја пра-
ша: „Дали ви солзат очите од прав"? — „Ох 
да" — одговори шипарицата безизразно гле-
дајќи во ништо — „А, открив", — рече тој 
со голем оптимизам" и егоизам. He го дочека 
одговорот туку ја качи во „Пежото" и ја од-
веде во вториот дел од паркот. Што се случи 
понатаму не е важно, но сега како татко не 
може да се занимава со журналистика, која 
е неблагодарно занимање, туку отиде во кри-
умчари на идеи. 



МЕМОАРИ 
HA ЕДЕН 
НАШИ-

HEЦ 

ЕДНА ПИРАТСКА РАДИО-
СТАНИЦА И ЕДНО РАДИО 
СКОПЈЕ 

Да започвеме со програмата на Радио-
Скопје, која навистина ме воодушевува, осо-
бево во сабота и недела напладне. Луѓето по-
одморени и весели седнуваат да ручаат вклу-
чувајќи го радиото (Скопје), а тоа репродуци-
ра прекрасна музика од Бах и Бетовен така 
што ни го даполнува расположението. Одвре-
ме-навреме има по две три минутен прекин 
за да ни помогне да ја сфатиме таа музика. 
Понекогаш младите сакаат да чујат дури и 
по некоја поп песва. За тоа е величенствеви-
от диск-џокеј Ѓ о . . . Ѓ о . . . Ѓоко Ѓеоргиев, а ис-
то така и неговата емисија во десет чаоот во 
неделите, кога како покровител татковски ги 
ислушува работните луѓе и им исполнува по 
една желба. 

Извонреден е овој Ѓо...Ѓо... Ѓоко што 
прима писма од странство. Иако е многу по-
пуларен, скромен итв. Да кажеме збор-два 
и за пиратските радио станици. Тие влегоа 
во мода. Програмата ја иополнуваат со идеи-
те за конкретни акции од членовите на CM, 
а исто така и од Сашка Петковска» „Другари, 
мислам дека е крајно време со конкретна ак-
ција да ја потврдиме нашата иницијатива". 
(Се вклучува Сашка) „Никогаш, никогаш ти 
не си сторил повеќе од овие з б о р о в и . . А к о 
ништо друго тие се сведоци на едно време. 

Сепак Ѓо...Ѓо... Ѓоко, што прима писма 
од странство и негавите „Три гонга" се посла-
би од топ-листата на Радио Луксембург (Ѓо...Ѓо... Ѓоко без увреда, Радио Луксембург ра-
боти со години, а ти си млад, перспективен, a 
овие емисии за младите ти лежат). 

Мемоарите се денеска во мода, па зошто и 
јас да не напишам. Мојот живот не е долг, се 
уште сум гимназијалец, но од оние што сту-
дираат гимназија, и добро ги знам нејзините 
привлечности и моќ на образование и воспи-
тување, па затоа останав 7 години и сега сум 
во трета. Но според новиот закон изгледа ќе 
морам да поминам во четврта. 

Ги започнувам оо оној ден кога се запи-
шав. Паднав во многу лош клас. Сепак јас 
бев примерен и за еден месец имав само 27 
неолравдани. Класната многу ме сакаше и за-
тоа предложи да одам во друга гимназија, са-
мо да се извлечам од ова лошо друштво. Така 
дојдов во најдобрата во Скопје. Тука и оста-
нав. Многу ја засакав, дури и летно време 
останував во неа. Полагав не од незнаење ту-
ку од љубов кон гимназијата и професорите, 
и полагањата не што професарите се лоши, 
туку што ме засакаа и се навикнаа на меде, 
па не сакав да ги лишам од моето друштво. 
Се, се, ама историја имав најдобри оцени, a 
истовремено многу знаев, и знам. Се сеќавам 
во лрва година (ја учев по трет пат), на едно 
прашање од професорот по историја, само јас 
знаев да одговорам. Тоа беше „Од што се пра-
ви боза", така професорот ми стави двојка 
и тоа само затоа да ме поттикне на уште по-
голема работа. 

Второ главче 
Така мојата личност во тој чврст ученич-

ки живот, на самопрегор и одрекнување. Жи-
вотот беше многу убав. И покрај тоа што се 
донесуваа многу реформи тој си остана ист, 
благодарејќи на тие што ги донесуваа рефор-
мите и тта професорите. 

Трето главче 
Од тоа време датира моето познанство со 

Пацка. Таа ми помогна да го сфатам живо-
тот и практично да ги употребам своите ква-
литети, така дома стално метам, а на ули-
цата заведувам ред со метла. 

Четврто, петто и шесто главче 
He би сакал да ви го наметнувам моето, 

но во нашата гимназија има кабинети и наг-
ледни средства скоро по секој предмет, но не 
одиме во нив и не се служиме со нив сакајќи 
да ги сочуваме што подолго. А и културно-за-
бавниот и спортскиот живот се исто така на 
високо ниво. Еднаш дури беше организирана 
игранка, а два лати имало натпреварување 
во мал ногомет. Мислам дека постоеше и еден 
шаховски турнир. 

(Следните петнаесет главчиша се скокнати 
бидејќи беа нејасно напишани.) 
Дваееет и трета глава (пораснала) 
Во овој период ми расте главата од поуки-

те што ги примам в школо. Досега два пати 
сум бил во театар и се спремам да одам по 
трет пат, така што сум апсолутен рекордер во 
гимназијата. Од класичните писатели најмно-
гу го сакам Бетавен, кој го напиша делото 
„IX СИМФОНИЈА". А замислете има некои 
кои не слушнале за него. По тој повод оти-
дов да ја гледам таа драма во театар, но за 
жал тоа беше некој балет во три поглавја. 

Дваесет и четврто главиште 
Последниве десетина дена не побегнав ни-

ту од еден час, и главата ми порасна колку 
на еден ученик од IV година кој се спрема да 
полага возачки испит. И да кажам дека ми 
се случи онаа работа од десетото и сидумна-
еееттото главче. 

Дваесет и петта глава 
Побегнав од неколку часови и сега се е во 

ред. За тоа време играв малку баскет, испу-
шив неколку цигари, и се прошетав по пар-
кот. Таму и свиркав на една девојка, но ми 
рече„ Ѓубре", и се откажав. Но сретнав една 
друга и таа... 



Неиздиференцирана 
кланица за троглави 
луѓе 
(во нашата гимназија) 

Сигурно погодивте, тоа е „Цветната бавча" 
(Оформена по идеа на автобусите на ГСП од 
Скопје). Во што е разликата меѓу продуктот и 
објектот на инопирацијата. Таа е минимална, 
и што би рекол Армен Сурмедан, сите ја зна-
еме. 

Идеја! 
Зошто во нашите „цветни бавчи" да не до-

несеме и клупи (бидејќи за фотељи нема ме-
сто. Зошто на зидовите да не ставиме слики, 
од популарните луѓе повиооко, а од непопу-
ларните пониско? Зошто да нема саксии со 
цвеќе? Ова е прашаше што го поставуваат 
во „цветните бавчи" кои ги има Јна секој 
епрат. Јас мислам дека за тоа е крива младин-
ската организација! Co што се занимава дру-
гарот Шами Здравков? Апелирам до неговата 
совест, и онака не знае што да прави со сред-
ствата што ги добива младинската организа-
ција. 

Како уметноста јa погребува уметноста, или како 
перверзниот Гоген се изградува како уметник 

Да се разбереме иајнапред. He се работи 
за обичен погреб. Тоа би можело да се на-
рече кислородна револуција или нов бран 
или . . . но велам погреб затоа што зборот 
ми изгледа таинствен, интересен (и ред дру-
ги работи) и на крајот затоа што јас сум 
експрееионист по убедување. Тој погреб поч-
на некаде пред две години, кога перверзниот 
Гоген почна да се изградува како личност 
воопшто. Растеше малиот Гоген така, а поч-
на да пушта и мустаќи, нo како и да е мо-
рам да признам дека израсна барем во очите 
на неколкумина. Почнаа да пристигнуваат и 
првиге награди: награда за прво место, на-
града за второ меото. Сите почнаа да се ин-
тересираат кој е тој, а неговите колеги, ли-
ковнги уметници од гимназијата, почнаа да 
ое грижат за своето реноме. Тоа ги натера 
да работат многу повеќе од порано. He веќе 
малиот Гоген им ооздаваше проблеми. Един-
ствено Сузи не ее предаде. И тоа ја чинеше 
една трета награда. Браво за Сузи и нејзи-

ната жртва. Само каде со Гоген? Едно беше 
сигурно. Во гимназијата не може да остане. 
Тоа би зпачело смрт за многу негови колеги. 
„Во ДЛУМ" — рече некој. „Па да, во 
ДЛУМ", прифатија сите. И остана па тоа. 
Но лерверзниот Гоген не прифаќаше таква 
можност. He помагаа ни заканувањата ни 
убедувап»ата. Остана во гимназијата да ни 
го јаде лебот нам на линковните уметници. 
Така и денес, така ќе биде и утре, се додека 
перверзниот не ја заврши гимназијата. Ја 
кориетам оваа можност да упатам апел до 
сите ликовни уметници, да ги обединат сите 
свои напори, а на големиот Гаген да му пора-
чам: „Биди добар малечок". 

Даста со тие погреби, 
Апели, перверзности, препатентности. 
Сакаме поезија. 
Јас не пеам стално иста песна 
Јас не зборувам за тривијалноетите 
што го убиваат духат во чавекот 
Jac ja сакам уметноста 
Најчиотиот израз 
на едно нечисто) постоење 

Тука ќе морам да прекинам, затоа што мо-
јата статија сака да зборува за откривање и 
осветлување на непосредните и посредни 
творци на една поезија, што ја има својата 
традиција во Григор. Што ја бара овојата 
стилизација во Јован, или идејната насоче-
ност во Скир. Ги прогласувам младите твор-
ци Григор и Јован за откриени, а Скир го 
осветлувам со зелено светло како млад, но 
изграден естета и критичар на фамилијата. 

„Другари го отварам состанокот со надеж 
дека овие средби ќе продолжат и ќе ја про-
длабочат врската меѓу младите литерати од 
градот и Републиката. Воеднсо ги поздраву-
вам нашите гости од скопските гимназии... 

А сега поканувам па дискусија 
Другари го затворам состанокот 
(Она помеѓу редовите не се точките, тоа би 
требало да претставува празна дискусија) 

Како и да е, Скири е жив, јас исто така 
a jac го признавам единствено Скир. 
Саио јас и Окир и едво магаре 

Пред да завршам да ви кажам дека пред 
моите очи го убија Наполеон, Вашиот НОЕ. 



СООПШТЕНИЈА, 
РАЗНО 
И Д Р У Г И 
О Г Л А С И 

I. Комисијата за избор на најелегантно 
облечена ученичка ја избра: Цецка од второ 
два, како апсолутев шампион во нејзините цр-
ни три-четвртини долги панталони. Членови 
на комисијата: претседател — Гого, потоа, 
Муц, Сефо и Анчо сите од IV година. 

II. Шошолчев Ацо, познат како Бач, про-
должува оо овојата донжуанока кариера. За-
интересираните девојки да му се јават во са-
бота 24.IV.1971 по четвртиот час, кога ќе се 
одржува аудицијата. 

III. Изработувам домашни работи по си-
те предмети. Награда по договор. Шифра Гo-
шe. 

IV. Пол Мекартни, бидејќи остана без 
состав, му понуди на Траковски Љупчо да 
го прати на гитара на неговите солистички 
ковцерти што ги приредува на одморите, но 
овој го одби како недоволно талентиран. 

V. Подучувам заинтересирани како да се 
досадуваат. Бенџо од III/1 кој во слободното 
време ги посетува часовите. 

VI. На вчерашната трка со „формула 1" 
Борч Анмерсон (Алексов Гоше) ги освои пр-
вите седум места. 

VII. Поучувам во стрелаше со „колт 45" 
секоја сабота и недела. 

Шифра „Јонта Пистолеро". 
Часовите траат по тринаесет минути, ги 

води Јаневски Јонче и Андоновски Киро, на-
речев Лева Футрола. 

VIII. Организирам журеви и родепдели и 
слично под поволни услови т. е. носам раја 
(второ секс). 

Шифра „Кочо-Кинг". На тестот по физич-
ка доби четворка. 

IX. Како бомба одекна веста во нашата 
редакција дека конечно Ицев Живко стапи во 
пубертет. Побрзавме да ја извршиме оваа и 
претходните вести надевајќи се дека читате-
лите-л»убители на пубертетски штосеви ќе би-
дат задоволени. 

ФИЛМУВАН 
ПРИЛОГ 

Деновиве (од излегувањето на првиот број 
на „Кукурек" па наваму) неколку пати имав-
ме можност местата во школските клупи да 
ги замениме за некои од местата во град-
ските кина. 

На репертоарот беа неколку страшни фил-
мови. Според аикетата во Гимпазијата нај-
масовно беше посетуван „Дивата орда", со 
половина глас пред второплаоираниот „Еал-
закови грешници". За просекот прилично до-
принеооа Арчи III3 и Киро Пгастолеро ШЗ. 
Тие обајцата ги дадоа 85°/о од глаоовите. 
„Балзаковите грешници" се пласираа висо-
ко од практична потреба. 

He заостанува ни „Дипламец" со 70 гла-
оови и исто толку неоправдани изостаноци, 
во дневниците на III3, III1 и III4 клас. 

Следејќи го илтересирањето на своите у-
ченици за седмата уметност (од областа на 
филмот) наставничкиот колегиум организира 
посета на премиерната проекција на Осман-
лиевиот филм „Жед". По претставага, на у-
чениците им беа презентирани протагонисти-
те на филмот и филмската екипа. Беше 
предвиден разговор со истите. Протаговгис-
тите беа вчудоневидени од галемото интере-
сирање за филмот, но поради определениот 
термин, многу прашања не излегоа на ви-
дело. (На пример Мирче Чекреџи се интере-
сираше со која бленда, експонажа и метража 
и при каква температура беше снимена сце-
ната во амбарот). Позвато е дека „Жед" до-
живеа огромен успех во СССР. 

Деновиве во киносалите низ европските 
метрополи блескави успеси реди претпослед-
ното остварување на еминентната филмска 
екипа: Трајковски, Зафировски, Чекреџи, 
Стојановоки. 

Нивниот пооледен филм, со поволна само-
критика, „лоша спастра" и „перцепција" (не-
ред и набљудуваше) третира теми од (не) се-
којдневниот живот. He пропуштајте го! 

ТОП Л И С Т А 
СИТЕ УЧЕНИЦИ ВО НАШАВА ГИМНАЗИ-

ЈА ПЕАТ, СИТЕ КОМПОНИРААТ И ТВОРАТ. 
НИВНАТА ПЛОДНА ДЕЈНОСТ ВО ГОЛЕМА 
МЕРА СЕ ОДРАЗИ НА НАШАВА TOO ЛИСТА, 
А И ПОЗНАТА Е ОНАА: КОЈ ПЕЕ ЗЛО . . . HE 
МИСЛИ. ЌЕ ВИ ЛИ ОТПЕЕМЕ НАЈЕКСИЛОА 
ТИРАНИТЕ МЕЛОДИИ ВО КЛОЗЕТСКИТЕ КУ-
ЛОАРИ, ПОЗНАТИ КАКО „ЦВЕТНИ БАВЧИ" 

1. ДОЈДЕ ГЛУВЧЕТО — изведуваат сите 
ученици од гимназијата заедно со домаќинот 

3. ДАЈТЕ НИ СОНЦЕ — пеат во хор уче-
ниците од IIIб и IVб од своите училници 

4. ДА НЕМА ЦИГАРИ — изведува првата 
пратилка на мис — славната: БАЧ во чест на 
КОЧО 

5. (за ова место н е м а ш е кандидати и ви 
дрзволуваме сами да ја изберете) 

6. НЕАНДРТАЛСКИ ЧОВЕК — ја исполну-
ва БЕНЏО со помош на БУКЕ 

7. (истата мелодија што се наоѓа на второ 
место) 

8. ДИЛАЈЛА — од Том Џонс 

9.ИСТА СТАРА ПЕСНА — егзибиција на 
Републичкиот завод за школство. 

10. СЕ ЧУВСТВУВАМ ИЗЛАЖАН — ЈА пеете 
сите вие што ја прочитавте нашава топ листа 

Tоп листата ја состави МИКЏЕГЕР со се-
ордна помош на Ѓо... Ѓо... Ѓоко Ѓеоргиев, кој при 
ма писма од странство, секако и наши бидејќи 
ние ги пренесовме вашите мислења, барања ,и 
сугестии. 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
Се дознава од известени кругови дека, у-

чилишните инструменти кои имаат античка 
вредност (имено потсетуваат на фосилите нај-
дени на Гердап) му паднале в раце на ЏОРЏ 
ХАРИСОН. Овој успеал после двочасовно ри-
бање со детерџент да го отстрани 2 см. (нови) 
дебелиот слој малтер. Сега инструментите све 
тат како нови но останува уште еден мал иро-
блем, не свират. Но впрочем зарем е тоа важ-
но инструментите си се инструменти, а Џорџ 
Харисон си е антиталент, простете талент па 
ке се снајде некако. Ако се прашувате што ќе 
стане оо останатите ученици што сакаат да 
свират, наместо нас ви одговара професорот 
Шиндилоски: „боље ико него нико". 
Славе III/3. 



КУКУРЕК BE СОВЕТУВА И ВИ ПОМАГА 
Драга, најдрага советничке, 

Ви се обраќам со најискрена надеж дека и 
мене, несреќно заљубениот, ќе ми помогнете 
како и на многумина во претходните броеви. 

Млад сум, еминентен и сестран уметник, со 
долга црна коса и влакнести нозе. На девој-
ките воглавно им се допаѓам (особено на онис 
од I и II година кои успеваат некако да ја 
сфатат мојата умелничка душа), но доојата глав 
на преокупација во последно време е Таа. 

Но, драга советничке, постои еден проблем 
кој се надевам ќе го согледате во текот на 
моето излагање и уште покскрено се надевам 
успешно ќе го решите. 

За прв пат ја забележав и се замислив кога 
ми се обрати: „Се надевам дека ќе се видиме 
во август". Срцето ми лудуваше и си потпев-
нуваше, „Ќе сара, сара"... Морам да признам 
дека беше оригинална во избирањето погоден 
момент да ги искаже своите чувства кон мене. 
Го искористи моментот и мојот одговор на неј-

зиното прашање го прокоментира со зборови-
те: „Немој те молам за малку па ќе паднев 
во несвест". Оттогаш па наваму што се не на-
правив за да го поместам терминот на нашата 
средба, некој месец понаваму, но засега ниш-
то. Последните надежи се во Вас, драга со-
ветничке. 

J. С. Син на Т. С. 
(и таткото е малолетник) 

Драги J. С. Вашиот проблем е карактерис-
тичен или типичен, како што се вели, бидеј-
ќи истиот ги мачи уште многумина несреќно 
заљубени, па ја користам приликата да Be 
посоветувам Вас драги J. С. и еите вие кои 
личите на него. 

Од излагањето јасно е дека Таа и вие им 
припаѓате на две различни сфери, а исто така 
јасен е и поводот за вашето интересирање за 
дотичната особа. Би Be посоветувала да ја 
промените преокупацијата и да се зафатите со 
нешто покорисно кое можеби ќе ви помогне 
да сфатите дека таа не е принцезата од ва-

шите соништа. Би Be посоветувала навреме 
да се снабдите со најновото издание на Учеб-
ник по историја доколку Заводот за просвета 
и образование не издал уште понов. 

ДРАГА САВЕТА 
Се надевам дека ќе ми помогнете во оваа 

недоумица што ме снајде. Имам криви дебели 
нозе, плави очи и плава коса, долг нос и го-
леми стопала. Проблемот е во тоа што целата 
гимназија трча по мене, така што типо-вите ги 
менувам секоја вечер. Советувајте ме, учете 
ме. 

КРИВОНОГА КЕТИ 

Кривите нозе и долгиот нос не треба да 
претставуваат проблем иако е јасно дека тоа 
е поводот што целата гимназија трча по вас, 
без оглед на полот. Би ве поканила во сабота 
во нашата редакција да ги решиме и оние 
проблеми кои несомнено ве интересираат иако 
тоа не го истакнавте. 



Ф И Л М 

р е п е р т о о р 
- март -

LAST SUMMER 

Пред повеќе од пет години брачниот пар 
Еланор Пери го возбуди филмскиот свет со 
необичната љубовна сторија во филмот „Деј-
вид и Лиза" во кој дефинитивно се потврди 
и талентот на артистот Кјер Дали хој отто-
гаш стана специјалист за интерпретирање не-
вротични ликови. 

Сега, по една, делумно, голема инкубацио-
на дистанца, истиот брачан тандем се појаву-
ва со својот BTОP филм „Посладно лето" сни-
мен. 1969 година. Овој пат у л о г и т е на танде-
мот Пери ое нешто изменети. Еленор Пери е 
автор на сценариото, работено според истои-
мениот бест-селер на Евн Хантер, а Френк 
Пери е режисер на филмот. Гледајќи го фил-
МОТ ПОСЛЕДНОТО ЛЕТО би рекле дека основните 
п р е с к у л а ц и што Франк и Елаонор ги по-
кажаа во филмот „Дејвид и Лиза", во голе-
ма мара се одржуваат. Дејвид и Лиза беа Ро-
мео и Јулија на еден овој свет, свет на поре-
метаната свест, свет на шизофренијата. Таа 
млада Дјавајка во клиничкиот амбиент дожи-
вува една иасакојднеена љубовна врска. Нив-
ната меѓусебна трпеливост, нивните, повеќе, 
надворешни разбирања отколку здраво свес-
ни, тпостепено растеа во нешто што звучаше 
како лирика, топлина, која плануваше со ово-
јата бизарност но иставремено и со длабока-
та иронија за единственоста на светот во кој 

Дејвид и Лиза ја најдоа својата љубов како 
своевидна катарза за која не беа свесни но 
која со сета силина го притискаше гледачот. 

Во филмот „Паследно лето" Пери се задр-
жува на младите и нивниот свет, но овој пат, 
наместо готовото лудило тој ја покажува ге-
незата на лудилото на младите. За тоа тој из-
бира амбиент каков што е песочниот брег, во 
едно лето во кое ја сместува својата невро-
тична четворка — тинејџери. Пери, сосема 
нормално и реално, за атмосферата, во својот 
филм сметал на три компаненти: прво — ге-
сграфско-климатската, старосната т. е. психо-
логијата на американакиот адолесцент и тре-
тата крмионанта — нивната социоална при-
падност, тоест стандардот. Во тие рамки Пери 
ја покажува индикацијата на агресивноста и 
садамозохизмот на љубопитните и незадрж-
ливи млади луѓе. Тука, не случајно, Пери 
се послужил и со фројдовиот психоаналтатич-
ни процес за последиците на либидото ,и на 
инфантилниот аротизам. 

Оставени сосилни неизбришени тра-
уми, нанесени од постарите (нивните родите-
ли), тројката: Питер, Дан и убавата Сенди, 
своите први сознанија за сексот ги доживу-
ваат со нагласена перверзна имагинација. He 
случајно, сексипилната Оенди е ставена во 
средината на сите ситуации, која ја к о р и с т и 
својата атрактивност за да може да управува 

со Питер и Дан. Така, постепено, се воспос-
тавува нешто како матријархат. Сенди ста-
нува матица околу која се се врти. Нејзините 
психички девијации беа манифестирани: во 
убивањето на птицата, во цинизмот кон мир-
ната Рода, во насамарувањето на менсикане-
цот Анабел и во свесниот егзибиционизам. Ко-
нечно, кулминацијата на таа бизарна игра 
маѓу младата четворка, во која е дефинирана 
матичната позиција на Сенди, е оставена за 
крајот на филмот. Во амбиантот на една, ка-
миевски неподнослива топлина , Сенди е ини-
цијатор на гнасниот чин што покорно го ег-
зекутираат, на неа подложените, Дан и Пи-
тер, а жртва е, се разбира, мирната Рода која 
е (инкарнацијата на добрината и наивноста што 
најчесто се жртва на агресивните приоди. По 
извршувањато на своевидниор злочин , што 
тоа буквално и не е, тројката, во еуфоријата 
на перверзно доживеаниот еротски чин, обе-
сознанието се повлакува во тоталот на еден 
зажаран самрак. Во амбиентот на зацрвене-
тиот кадар Питер, Дан и Сенди постепено се 
изгубуваат. Симболичноста на тој завршен 
кадар, асоцијациите и метафорите што, по 
гладањето на, филмот се разбудуваат, се за-
себната вредност на овој ратко импресивен 
филм. 

Б. К. Доре 



T O P - T E N » S I G H T A N D S O U N D 

Како и секоја година, и годинава, мошне 
реномираното лондонско филмско списание 
„Сајт Енд Саунд", ја донеоува својата редов-
на рант-листа на најдобрите десет филмови 
во 1970 годгена. 
Десетте постојани критичари: Доусон, Френч, 
Хјустон, Милар, Милн, Робиноон:, Стрмк, Теј-
лор, Волингтон и Вилоон ги даваат своите 
десет гласови за десет филмови по сопствен 
избор. Во нивното гласање фитурираат вку-
пно 39 филмови меѓу кои конечво најамногу 
гласови, што ги објавуваат во десетте нај-
добри, добија: 

— „Нека умре ѕверот" — на Шаброл со де-
вет гласови, 

— „Презир" — на Годар, со седум гласо-
ви. 

По шест гласови имаат филмовите: 
— „Момче" на Јапонецот Ошима, 
— „Забриска Ката" на Антониони, 
— „Милоордно суштество" на Бреоон. 
Co пет глаоови влегуваат два филма: 
— „Последниот Лео" на Бурман и 
— „Ресторанот на Алиса" на Артур Пен. 
И конечно, последните три филма од де-

сетте најдобри кои добија по четири гласови 
се: 

— „Свињарник" на Пазолини, 
— „Бронко Крекетушата" на Плетс — 

Милс и 
— „Овежи ветрови "на Миклош Јанчо. 
Интересно е да се напомен тоа дека фил-

мот на Годар „Презир" во Лондон се прика-
жуваше со задоцнување од околу пет годи-
ни но и покрај тоа не му пречеше да ое пла-
сира меѓу десетте најдобри за 1970 година. 
Мсто така некои од овие филмови имаше 
можност да ги гледа и скопската публика. 
Тоа во прв ред се, прво и второ пласирани-
те: 

— „Нека умре ѕверот" на Шаброл и 
— „Презир" на Годар. Третиот филм што 

и е познат на нашата публика е филмот 
„Свежи ветрови" на Јанчо. Покрај тие, во 
гласањето на критичарите на „Сајт Енд са-
унд", гласови, меѓу 39-те филмови, добија 
уште четири филмови прикажани во Снолје. 

Тоа се: нешто постарите филмови на Ку-
росава: 

— „Јоџимбо" и 
— „Сањуро", 
— „Вили бој" на Полонски и 
— „Тоа е твојот живот" на Троел, при-

кажан пред две години во Скопје. Повеќето 

од филмовите што добија по некој глас или 
се најдоа меѓу десетте најдобри, беа прика-
жани на белградскиот „Фест 71". Во прв ред 
се: 

— „Забриска кота" и 
— „Лео последен" потоа 
— „МАСХ", 
— „Страст", 
— „Проколнати", 
— „Кес" и 
— „Сатирикон". 
Сите овие како и многу други ее очеку-

ва во најскоро време да ги види и скопската 
публика. За споменуван.е е и тоа што на 
гласачките листови се иајдоа два филма на 
подзе1мниот режисер Енди Ворхол — тоа ое 
филмовите „Флеш" и „Осамени каубои", 
кои, млнатата година, имавме можност да ги 
гледаме на ГЕФ фестивалот во Загреб. Го-
динава, меѓутоа, во гласањето на критича-
рите на „Сајт Енд Саунд", не ое споменува 
ниту еден југословенски филм, додека во гла 
сањето од 1969 година меѓу десетте најдобри 
филмови се наоѓаше и „Невиност без зашти-
та" на Макавеев. 



скопски 
СИНЕАСТИЧКИ 

ВЕЧЕРИ 

5. април 1971 
— „ПЛАНЕТА HA МАЈМУНИТЕ" 

Режија: Франклин Шафнер 
главни улоги: Чарлтон Хестон, 
Морис Иванс, Ким Хантер, Роди 
Мекдовал. 

6. април 1971 
— „ЛАДНОКРВНОСТ" 
Режија: Ричард Брукс 
главни улоги: Роберт Блејк, 
Скот Вилсч)н, Џон Форсајт. 

7. април 1971 
— „ГОЛЕМИОТ МОН" 

Режија: Жан Габриел Албикоко 
главни улоги: Клинт Иствуд 
Жан Блез, 

8. алрил 1971 
— „ДОБАР, ГРД, ЛОШ" 

Режија: Серџо Леоне 
главни улоги: Клинт Исвуд 
Ли Ван Клиф, Елм Волач 

9. април 1971 
— „УКРАДЕНИ БАКНЕЖМ" 

Режија: Франсос Трифо 
Главни улоги: Жан Пјер Лео, 
Делфин Сериж, Клод Жад. 

10. април 1971 
— „ЖИВОТОТ HA МАТЕУШ" 

Режија: Витолд Лежински 
улоги: Францишек Пиецка и 
Ана Мидевска. 

11. април 1971 
— „ЗВЕЗДИ И ВОЈНИЦИ" 

Режија: Миклош Јанчо 
улоги: Татдјана Кољикова, Крис 
™на Николаевска, Михаел Ка-
санов. 

20. април 1971 
— „ИНЦИДЕНТ" 

Режија: Лери Пирс 
улоги: Дона Милс, Тони Музан 
те, Бо Бриџ 

21. април 1971 
— „АНА КАРЕЊИНА" 

Улоги: Татјана Самојлова 

22. април 1971 
— „ЛОВ НА МУШИЧКИТЕ" 

Режија: Анджеј Вајда 
улоги: Маргорзата Браунек, 
Зигмунд Малановиќ 

23. алрил 1971 
— „БУНА НА РОБИЈАШИТЕ" 

Режија: Без Кјулик 
улоги: Џим Браун, Џин Хекман, 
Мајк Келин 

24. април 1971 
— „ДОЛГО УМИРАЊЕ ВО ЕДЕН 

ДЕН" 
Режија-. Питер Колинсон 
улоги: Дејвид Хемингс, Том 
Вел, Тони Бекли и Елен Доби 

25. април 1971 
— „ГОЛЕМАТА ЉУБОВ НА ЕЛВИ-

РА МОДИГАН" 
Режија: Бо Видерберг 
улоги: Пија Дегермарк, Томи 
Бергрин, Ленарт Малмер 

3. мај 1971 
— „ТРИТЕ ЛУЦИИ" 

режија: Умберто Солас 
улоги: Ракел Ревуелта, Еслинда 
Нуњез, Адела Легра 

4. мај 1971 
— „НЕВЕРНА ЖЕНА" 

Режија: Клод Шаброл 
улоги: Стефан Одран, Мишел 
Буке, Морис Роие 

5. мај 1971 
— „ЧАРЛИ БАБЛС" 

Режија: Алберт Фини 
улоги: Алберт Фини и Лиза 
Минели 

7. мај 1971 
— „ТОМАС MOP — ЧОВЕК ЗА 

СИТЕ ВРЕМИЊА" 
Режија: Фред Цинеман 
улоги: Пол Скофил, Роберт 
Шо, Веиди Хилер 

8. мај 1971 
— „ЈУРИШ НА ЛЕСНАТА КОЊИ-

ЦА" 
Режија: Тони Ричардсон 
улоги: Трелорд Хауард, Ванеса 
Редгрејв, Дејвид Хемингс 

9. мај 1971 
— „СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ" 

Режија: Роберт Елис Милер 
улоги: Ален Аркин, Сандра Лок 



СРАМЕН 
СТОЛБ 

Ha јавниот собир одржан на 7. IV. 1971 го-
дина во организација на комисијата за T e a -
т a p , филм и литература при Културно — 
просветната заедница на Скопје на тема: 
„Популаризирање на квалитетниот филм во 
натиот репертоар, од многуте поканети не 
присуствуваа следниве: 

1 . T O M E М О М И Р О В С К И 

2 . Ј О Р Д А Н Л Е О В 

3 . К С Е Н И Ј А Г А В Р И Ш 

4 . К О Ч О Б И Т О Љ А Н У 

5 . Ч Л Е Н О В И Н А К П З Н А М А К Е Д О Н И Ј А 

6 . Г О Р Г И С Т А Л Е В 

7. А Н Г Е Л Е М И Х А Ј Л О В С К И 

8 . А Л Е К С А Н Д А Р Х Р И С Т О В 

9 . А Т А Н А С З Д Р А В К О В С К И 

1 0 . Е В Г Е Н И Б Е С Н И К 

1 1 . М И Х А И Л Б А Н Д Е 

1 2 . Г А Н Е Т О Д О Р О В С К И 

1 3 . К А М У Р А Н Т А Х И Р 

1 4 . Љ У П Ч О А Р Н А У Д О В С К И 

1 5 . М И Л А Н Г У Р Ч И Н О В 

1 6 . T O M E Н И К О Л О В С К И 

1 7 . Т О Ш О С Т Е Ф А Н О В С К И 

1 8 . Л А З О С Т Р А Ч К О В 

1 9 . У Н И В Е Р З И Т Е Т С К И О Д Б О Р НА С С М 

2 0 . К И Н О К Л У Б „ К А М Е Р А 3 0 0 " 

2 1 . К И Н О К Л У Б „ В А Р Д А Р " 

2 2 . Д Р А Г О Љ У Б С Т А В Р Е В 

2 3 . В Л А Д О В А С И Л Е В С К И 

2 4 . С Т О Ј М И Р П О П О В С К И 

2 5 . Г О Р Г И Б О З Б О К И Л О С 

2 6 . О Л Г А П О П О В С К А 

2 7 . В А С И Л К А Б И С Е Р О В С К А 

2 8 . К И Р И Л А Л Е К С О В С К И 

2 9 . В И Д О Е П О Д Г О Р Е Ц 

3 0 . П Е Т А Р Б О Ш К О В С К И 

3 1 . Х И Л Д А К О Н Д О В С К А 

3 2 . Д Р А Г И Н О В А К О В И К : 
3 3 . С Р Б О И В А Н О В С К И 

3 4 . С Т У Д Е Н Т С К И ( К И Н О К Л У Б 

3 5 . Б О Ш К О Б О Ш К О В 

3 6 . А Ц О К О Ц Е В 

3 7 . М Е Т О Д И Ј А Џ И П У Н О В 

3 8 . T A H I R O Ш И Р И Л О В 

3 9 . К И Р И Л Б У Ј У К Л И Е В 

4 0 . Б Р А Н К О Г А П О 

41. А Ц О П Е Т Р О В С К И 
42. В А С И Л П У Ј О В С К И 
43. С О В Е Т З А Г Р И Ж И И В О С П И Т У В А Њ Е 

Н А Д Е Ц А Т А 
44. Б У Д И М К А Р О М А Н О 
45. К О С Т А К О С Т О В 
46. Р Е Д А К Ц И Ј А „ С Т У Д Е Н Т С К И З Б О Р " 
47. Р Е Д А К Ц И Ј А „ Б И Р Л И К " 
48. Р Е Д А К Ц И Ј А „ФЛАКА Е В Л А З Н И М И Т " 
49. Р Е Д А К Ц И Ј А „ Н О В А М А К Е Д О Н И Ј А " 
50. В А Н Ч О У Н К О В С К И 
51. С Л О Б О Д А Н У Н К О В О К И 
52. Р Е Д А К Ц И Ј А „ М Л А Д Б О Р Е Ц " 
53. Б Р А Н К О В А Р О Ш Л И Ј А 
54. С Т А Л И Н Л О З А Н О В С К И 
55. И Л Х А М И Е М И Н 
56. К И Р О П Е Ч И Ј А Р Е В € К И 
57 ? ? ? 
58. З А В О Д З А Н А С Т А В Е Н И К У Л Т У Р Н О 

П Р О С В Е Т Е Н Ф И Л М 
59. С И Т Е У П Р А В Н И Ц И Н А Д О М О В И Т Е Н А 

К У Л Т У Р А Т А 
60. Н А Ч А Л Н И К О Т Н А Д О М О Т H A Ј Н А 
61. Б О Ш К О Б О Ш К О В ( У Н И В Е Р З А Л Н А 

С А Л А ) 
62. Ч Л Е Н О В И Н А З Д Р У Ж Е Н И Е Т О Н А 

С А М О С Т О Ј Н И Т Е Ф И Л М С К И 
Р А Б О Т Н И Ц И 

63. Ч Л Е Н О В И О Д „ В А Р Д А Р Ф И Л М " 
64. Ц В Е Т А Н С Т А Н О Е В С К И 
65. К И Р И Л Ц Е Н Е В С К И 
66. Т Р А Ј Ч Е П О П О В 
67. К О Ч О Н Е Т К О В 
68. К И Р О Б И Л Б И Л О В С К И 
69. А Ц О Г У Р Ч И Н О В 
70. М Е Т О Ј О В А Н О В С К И (Уреднгак н а 

ф и л м с к а т а р е д а к ц и ј а н а Р Т В ) 
71. Д И М И Т Р И Е О С М А Н Л И 
72. К О Л Е А Н Г Е Л О В О К И 
73. К О С Т А Д И Н Т А Н Ч Е В 
74. З О Р А Н М Л А Д Е Н О В И Ќ 

М н о г у м и н а о д о в и е о ч и г л е д н о н е г л е д а а т 
ф и л м о в и ! Н о , з а ж а л , м н о г у о д н и в с е д и -
р е к т н о и л и и н д и р е к т н о с в р з а н и з а м а к е д о н -
с к а т а к у л т у р а , з а к у л т у р н а т а п о л и т и к а и з а 
к и н е м а т а г р а ф и ј а т а в о о п ш т о . А к о и м б и л п о -
т р е б е н п у б л и ц и т е т ? ! — ( б е ш е п р и с у т е н о н и -
м а т е л н а Т е л е в и з и ј а С к о п ј е ! ) 

И у ш т е н е ш т о , з а ж а л ! 
Д а л и и п о н а т а м у д а и м в е р у в а м е н а н и в -

н и т е „ И С К Р Е Н И Н А М Е Р И “ д а с е п о д о б р и 
с о с т о ј б а т а в о м а к е д о н с к а т а к у л т у р а 

Д Р У Г К О М Е Н Т А Р H E Е П О Т Р Е Б Е Н 

ОД РЕДАКЦИЈАТА 



КВАЗИКУЛТУРА HA ВИСОКОТО ОПШТЕСТВО 
ИЛИ: КОЈ ВИСОКО ЛЕТА НИСКО... МИРКО СТЕФАНОСВСКИ 

Процесите што настануваат наназад 20 го-
дини, барем на постариве генерации им се 
доволно јасни. Трагичното е меѓутоа, што ед-
но организирано општество имаше сила во 
еден мачен период да се ослободи од извесни 
црно-бели стеги, имаше снага да проклами-
ра вистини кои во одделен свет можат да ли-
чат како утопии, да прокламира самоупра-
вен социјализам, да почне орање на неизо-
рани ледини по цена на огромни жртви, а во 
исто време тоа исто општество не успеа на 
некој начин да го заинтересира, да го пре-
дизвика, да го придвижи оној фактор кој се 
вика културен работник или култура вооп-
што. Го остави некаде понастрана, го батали. 
И така во еден не мал, со години, период кул-
турата не само што не беше поткрепа на на-
порите на организираното општество за из-
градбата на самоуправниот социјализам, ту-
ку на време и по време беше дијаметрално 
спротивно од него. Често се наоѓаме во си-
туација кога на еден план се прокламираа 
најблагородни, најхумани принципи во про-
цесот на ослободувањето на човекот, во осло-
бодувањето на производителот, во распредел-
бата на трудот итн. но истовремено нашите 
културни институции и тоа не мал број, бла-
годарејќи на визите кои беа дозволени, про-
поведуваа мрак, темница, морбидност, очае-
ност, самоубиство. Во таква констелација се 
јави одделна категорија шизофреничари кои 
наједноставно се изживуваат со парите на 
едно општество што тогаш излегуваше од една 
тешка економска криза. За жал не само што 

не се реагираше, не само што не создадовме 
критериуми, туку заради некој чуден сноби-
зам тоа се подржуваше и тоа не од случајни 
луѓе. За да не испаднеме прости и да не се 
„отвориме“ како познавачи, за да не испад-
неме некултурни, ние бевме готови да им ап-
лаудираме на глупостите, на произволните 
самоволија, на разните накарадности кои одеа 
подалеку од она што е возвишено во умет-
носта и уметничкиот процес. Немајќи сила, 
преокупирани со многу деликатни политички 
и економски ситуации општеството не може-
ше рамномерно да го посвети вниманието на 
сите фронтови. 

Меѓутоа, се поставува прашањето каде 
бевме ние, таканаречените културни работ-
ници, да му помогнеме на тоа општество? 
Каде сме „ние“, кои до вчера го носевме ен-
тузијазмот и со него создававме рамнотежа 
со сиромаштијата што ја имавме после војна-
та. Едноставно ја наведнавме главата, нај-
брзо се ориентиравме на лесното, најбрзо се 
ориентиравме на коњуктурното, на совлад-
ливото и сосема нормално и се разбира, ако 
ги бараме појавите кои се за осуда најмалку 
ќе ги бараме во работничката класа, ами нај-
првин во нас самите. Само да прошетаме со 
автомобил во Скопје и неговата околина ќе 
видиме кој таму седи, кој е таму на некој 
начин оргија во модифицирана форма, кој 
на некој начин имитира нешто кое требаше 
одамна да биде угаснато во ова наше опште-
ство. Ние културните работници сме винов-
ни, а да не зборувам за другите. 

Натаму, во таа ситуација ние одредени 
прокламирани принципи фрливме под нозе. 
Говоревме дека културата е право на чове-
кот, на секој граѓанин, независно каде жи-
вее, каде работи, создава на некој начин. Јас 
случајно шетам низ оваа наша земја по 
аматерска линија, го обиколувам Мариово, ја 
гледам Малешевијата, Копачијата. Поречието, 
кривопаланечко и кратовско и забележувам 
дека постојат неколку души ентузијасти кои 
уште на некој начин и по стара линија го 
држат некако кормилото на некаква култура, 
можеби и на псевдокултура и забава. Меѓу-
тоа тие како да се сосема сами оставени со 
својата мака и со своите патила. А овде, во 
центарот, крај чашка севозможни коктели, 
ние скороевски, малку мегаломански секој-
пат истакнувајќи одредени пароли кои се 
многу популарни и интересни во смисла — се 
отвораме другари, создаваме квазикултура. 
мираме. Но одредена категорија на луѓе ко-
Ние мораме во светски размери да се афир-
ристејќи ги овие пароли кои не секојпат се 
неправилни, успева да создаде лесен живот, 
имитирајќи ги онака како што живеат свет-
ските звезди и метрополите каде што пра-
шањето на парите е на поинаков начин ре-
шено отколку кај нас. 

Значи овие бутки кои се спомнуваат во 
материјалот, овие шарени трафики не од де-
неска, не од вчера туку од одамна ни ги бо-
дат очите, одамна ни сигнализираат дека во-
дата што ја пуштаме како поплава не ќе мо-
жеме да ја запреме. 



МАКЕДОН-
СКИ 
МУГРИ 

Македонското културно поле го зафати 
нов ветер. Што станува со нашите автори кои 
идејно и стилски нагло се поставија во ист 
фронт? Така потврдениот поет Петре Андре-
евски дебитува како сценски драматург. („Бо-
гунемили“). Прзоаистот Живко Чинго напи-
ша сценарио за филмот „Жед“. Телевизискиот 
режисер Душко Наумовски режира во Драм-
скиот театар. Поезијата на Славко Јаневски 

се користи за сценско изведување, и така на-
таму. Тоа е најновиот миг на нашето тво-
рештво. Ориентацијата е единствена — бити-
сувањето на овој народ и неговата судбина 
низ времињата, и со јасна задномисла за де-
нешнината. Забележливо е враќањето кон ми-
натото, дури кон подалечното минато. Таму се 
бараат корените за вековните страдања на 
македонскиот народ. 

Во трагедијата „Богунемили“ од Петре 
Андреевски едно разбиено племе „проколна-
то“ и гладно лута по беспаќе. Велат дека 
Господ заборавил на нив. Тие меѓусебно се у-
ништуваат. Непријателот не е пострашен од 
нив. Стравот од непријателот е пострашен и 
потрагичен од самиот непријател. Тие повеќе 
размислуваат и се расправаат за тоа кои се, 
зошто се и за каде се, наместо нешто да прев-
земат. Повеќе ја оплакуваат својата судбина, 
гладта, понизноста отколку што се договараат 
за конкретен спас. Неодоливо, неповикливо по 
ваквото размислување ме удира бранот на 
сегашниот живот. Сепак е тоа истото „пле-
ме. Андреевски се плаши од оваа слобода. Да-
ли П. Андреевски го почувствувал и сметал 
на ова, не знам. Но тој секако на ум ја имал 
денешнината. Зошто? Петре Андреевски, пре-
ку артистите ни вели дека тие луѓе барале 
спокојство и слобода, што не го оствариле. Тие 
дури размислуваат за идната слобода, и се 
плашат од неа. („И мене . . . и мојот наред. . . 
нема да не уништат ропствата и убиствата... 
но многу ми е страв да не го уништи неговата 
сопствена слобода“). Е па тука сме. Тоа пле-
ме денес ја има слободата (релативен израз). 
Значи представата продолжува и во ова вре-
ме. Андреевски се плаши од оваа слобода. Да-
ли навистина постои причина? Не верувам де-
ка каков било одговор на ова би можел да ја 
избегне проблематичноста. Но потсетување-
то на вакво нешто во ова време не е лошо. 
Многу полошо би било ако историјата не у-
чи по вторпат. 

Димитрие Османли направи филм кој се 
вика „Жед“. (Сценарио од Живко Чинго.) Пак 
се работи за овој македонски народ. Јас во 
„ЖЕД“ го гледам она исто племе (или дел од 
него) што го видов во „Богунемили“. Овој пат 
тоа племе е слободно. И сега неговите страда-
ња се присутни. Тие сега веќе не се борат 
„гладни против гладта“ (од „Богунемили“), но 
жедни против жедта. Воопшто не сакам со о-
ва да ги изедначам двете состојби, што впро-
чем е и невозможно. Но чувствата ме влечат 
кон континуитет. И денес во една сурова бес-
плодна планина луѓето се маченици. И овој 
пат Богот не е авторитет (преку улогата на 
попот во „Жед“), баш поради таа негова за-
боравеност за овие луѓе, и оваа земја. Насе-
каде во тоа имагинарно, но кај нас и многу 
присутно, село тлее жед, а под неа горчина, 
егоизам и суровост. Излезот и во бегство. Или 
бегство во себе, или бегство во далечини — 
печалба. Хеликоптерот што од време на вре-
ме кружеше над селото, делуваше така не-
стварно. Во најмала рака како да е дојден од 
некој далечен, многу далечен свет. Нешто ка-
како летечка чинија. 

Дали е се тоа онаа слобода која самите не 
уништува? Одговорот е точен само за одредени 
појави. Денешни и присутни. — Планинското 

село, селаните, жедта, Осаменоста, забораве-
носта (И од бога, и од сиот останат свет), ме-
ѓусебна нетрпеливост, печалбарство и непо-
вратност. 

На „тежината“ на оваа земја не потсетува 
и изведбата на „Театарот кај Свети Никита 
голтарот“ со „Скици од преданието каинавел-
ско“ — поточно тоа е поезијата на Славко Ја-
невски од неговата збирка „Евангелие по Итар 
Пејо“. Оваа поезија е натопена и соживеана 
со битието на македонството. Еден народен 
лик — Итар Пејо е персонификација на на-
редната судбина. Годините, столетијата, ропс-
твата, братоубиството, љубовта и тврдоглавос-
та се нижат нез песните, како низ учебник по 
историја. Иако при сликањето на таа исто-
рија темните нијанси надвладуваат, останува 
присутно чувството на непоколебливост и са-
моиронија. Каинавелството кај Славко Ја-
невски потсетува на нешто кај „Богунемили“ 
(синот го убива својот татко). Итриот Пејо ги 
премавнува преку глава сите ропства, битки, 
маките и гладта. И пак верувањето во Бога 
е сомнително; 

. . . И мртов сепак сум глад 
Гризам гевреци. 
Ми ги покрива очите варовник од црковни 

ореоли 
над мене висат апостолски беневреци 
и жолт дожд ми ги мие плеќите голи. 
О! светци мои 
со полни очи облаци 
народецов се гои! 

(од „Болен Пејо“) 

Скорешната премиера во Народниот теа-
тар, „Фарсата за храбриот Науме“ од деби-
тантот Русомир Богдановски не може многу 
да се компарира со претходно наброените ос-
тварувања. Но ова дело само како фасада е 
комедија. Внатре (со исмејување на лажното 
херојство и сомнителниот патриотизам) оста-
нува нешто подлабоко и тешко. И уште не-
што. И овде се работи за враќање кон нашето 
подалечно минато. Но само привидно. Пак ми 
мириса на денешнината. Врските меѓу горе 
спомнатите дела можеби не се категорични 
и неповикливо цврсти. Сепак, барем наслуту-
вањето кон нешто такво е присутно. 

Македонското опшество е на прагот на 
промени, — кон нешто што може да се наре-
че поизразена самодржавност. Неопходно е 
преиспитување на силите на секој поединец, 
група, заедница, за да можеме чврсто да се 
движиме низ идната историја. Горенаведените 
преиспитувања во културата се само добре на-
сочен смер за сите останати структури на оп-
штеството. Можеби тоа претчувство за патот 
кон нешто ново е одговор на прашањето зо-
што авторите се приближуваат во творештво-
то. Досега авторите беа преокупирани со тоа 
дека оваа земја и овие луѓе се заборавени од 
Бога, апостолите и слични на нив. Зар не би 
можеле на боговите кои во минатото не забо-
равале, сега да им вратиме во полна мерка 
— и ние нив да ги заборавиме, и да речеме 
за нив: ЛУЃЕНЕМИЛИ. 

Можеби тогаш ќе го најдеме своето спо-
којство. 

Зоран Јоргаќиески 



ПЕТАР БОШКОВСКИ 

-СУВОДОЛИЦА -

Во поезијата на Петар Бошковски се среќа-
ваат оние елементи кои третата млада генера-
ција ги донесе со себе, а тие се: свртување кон 
националното битие и осовременетиот израз. О-
вие поети обично зборуваат за една Македонија 
фатена во рустикална и фолклорна слика-но на 
еден нов начин, со една нова поетика која сами 
ја создаваат. Тоа е поезија со национални спе-
цифичности и регионални обележја, која крити-
чарите ја окарактеризираа како: „Опседнатост 
со специфичното јужно поднебје, врзаност за 
земјата за тој предел на вжарените лета и на 
разгореното сонце.“ (М. Ѓурчинов) 

„Опсесија да се откриват родните краишта“ 
(С. Мицковиќ) 

Иако оваа појава ја среќаваме кај повеќеми 
на македонски поети (Ц. Андреевски, Б. Ѓузел), 
секој негува свои специфики во доразвивањето 
на оваа основна концепција—да се даде Маке-
донија низ регионалното. 

Кај Петар Бошковски, во неговата збирка „Су 
водолица“ — Македонија-тоа е земјата на се-
ланецот, стеснет од непогодите на суровиот крај, 
во очекување на дождот, притегнат од сушата и 
оморината кога видикот му во исполнуваат су-
рите, камени, празни суводолици, притиснат од 
маглата, или, многу поретко, задоволен од обил 
ниот дожд, селанецот среќен од звукот на та-
панот (кој повеќепати се појавува како специ-
фичен национален белег), спремен за мали ше-
ги кои долго ќе се паметат во селото. 

Често пати овие елементарни појави ги гле-
даат детски очи, и тоа е така убаво доловено 
што се чувствува нешто од онаа таинствена фор 
ма што ја попримаа нештата кога за нив раска 
жува едно дете. Ноќната темнина шепоти со 
многу разни гласови, раскажува и заплашува; 
или пак чудниот извор од шумата запаметен од 
палавото детство, кој сега се уште живее во свес 
та како неодгатната тајна. 

Ова се мотивите во двата делови на збирката 
„Суводолица“ — Записи и Летно зграфито, до-
дека во Наезди фолклорот добива друго лице и 
димензија. 

ТАПАН 

Не удри в дамари 
и сите не збра 
не пушти да ни разговара крвта 

Но од кое ли време 
ја доведе онаа жена во црно 
спроти нас што ја стави 

Твојот глас 
со лековита сила во ударот 
ни ја ослободуваат убавината на душата 

Зловештиот ѓавол на очајот 
паднат е во немилост 
играта му се претвора во пораз 

Свирката е фатена 
од маѓијата на прастарите вина 
нова непослушност се открива кај водите 

Низ свадбата поминува 
непобениот чекор на мртвите 
зетот му го отвора патот 

Треба ли нешто да се рече 
на онаа жена во црно 
што ја знае внатрешната страна на пламенот 

Не боли слатко в жили 
довикувањето на старите ридови 
низ нас продолжува визијата на звукот 

И никогаш 
нема да умре 
говорот на времињата. 

ВРНЕЖ 

Тропаат тапаните на стреите 
летото ја соблекува 
краставата кошула на сушата 

Се открива сета убавина на времето 
пред нашите малечки прозори 
уголгола и топла се капе 

Врне и камшик среден удри 
да беа само божурките за клучок на водата 
пак ништо кој имал време за нив 

Но лутата аждаја на летото 
пчиштата ги здиве заби им искрши 
потоми ги леле коските што ги миеш 

Добитокот ги бакнува пасиштата 
тресејќи го влакното од едно сеќавање 
а пасе што да е што има 

Тревките на колена паѓаат скокаат 
празник е на полето се кршат 
земјата кисне до коска 

О дај де да заборавиме 
што грди псовки си пуштивме 
за една змија вода во браздата. 

СУВОДОЛИЦА I 

Отскраја гледано 
се чини дека низ неа 
протечува зеленото на шумата 

но еве слегле во тоа корито 
помалите камења од долчињата 
и го испиле до капка 

Сонцето е сосема запалено 
паѓаат парчиња пламен 
на корупки од желка 

Една змија потрчува 
со дигната глава 
по исплашената гуштерица 

Свирнувам со четири прсти 
бликната поплава удира во ридовите 
никого нема никого нема 

Чудните мозаици по песокта 
го паметат последното жуборење 
но тоа не е никаква утеха 

Само плачот на облаците 
ќе може да ја врати 

нејзината секната надеж, 

СУВОДОЛИЦА II 

Надојдоа облаци 
и некаде од зад хоризонтот 
небото се затести 

Викајте забога по оние деца 
што се уште 
си играат низ песокта 

Распрсна сонцето стрескоте 
луѓе забегаа ваму-таму 
се смеша небо и земја 

И наеднаш се чу кај доаѓа 
се кикотат камењата рикаат 

поулавени од играта на водата 

Отворените вени на ридовите 
страв да тие да ги гледаш 
во неа своите глави ги кршат 

Облечени во крвта на земја 
надоаѓа од дива подива 
исмевајќи го своето корито 

Затрчан човек со сакма 
застана и мавна со раката 
мостот е срушен го нема 

Пакоста низ селото нивите 
ја отвара нејзината историја 
старите кажуваат приказни 

Па тихо излезени по дождот 
луѓето молат бога 
да чува од полошо. 



Улогата 

на Ќосиќ во 

литературата 

ИЛИ 

макрокосмосот 

низ 

микрокосмосот 

Не е некоја особена способност да се напи-
ше пофалба за доброто. Квалитетното само збо 
рува за себе. Може да се случи пофалбите да го 
намалат впечатокот за делото. Пофалбите се 
повеќе нужни да ги пробуткаат лошите дела от 
колку да ги воздигнат добрите. Затоа ако пи-
шувам за Бора Ќосиќ тоа го правам само да 
укажам на него со непристрасно воодушевување 
поттикнато исклучиво од вредностите на писате-
лот. 

Бора Ќосиќ, носителот на НИН-овата наг-
рада претставува една од личностите кои го 
брануваат и возбудуваат југословеиското кул-
турно поднебје. Сестран уметник, Ќосиќ на вис-
тинските љубители на литературата им пружи 
грст бисери со трајна вредност. Како преведувач, 
есеист, антолог и писател тој остави виден пе-
чат врз формирањето на естетско-културните 
критериуми на секој дружбеник на уметноста. 
Специјално како литерат Ќосиќ наметна стил 
со кој други имитирајќи го помалку или по-
веќе ги полнат страниците на неделните списани 
ја со скици од животот боемско-носталгично-сен-
тиментално компонирани, не успевајќи да се 
наближат до вистинската вредност на Ќосиќ ко-
ја не се крие само во изразот туку и во способ-
носта да се согледа суштината и веродостојно 
таа да се презентира. 

Читајќи ги двете дела на Ќосиќ, животописот 
„Приказни за занаетите“ и наградениот роман — 
„Улогата на мојата фамилија во светската рево-

луција“, ве можев да се ослободам од чувството 
кое пред многу време го почувствував слушајќи 
една плоча на Луис Армстронг. На плочата сни 
мена 1927 год, највозбудливи се два блуза: 
„Ѕ. О. I. блуз" и „Чуден блуз“. Се работи за 
иста мелодија во две различни џез импровиза-
ции. Се чувствува оти втората е позрела, подо-
живеана. Слушајќи ги двете се чувствува патот 
на доживување и повторно искажување на сега 
ново доживеаната мелодија. Слична возбуда мо-
же да се доживее ако се читаат двете наведени 
дела на Ќосиќ кои ги делат три години. Ис-
тите личности ги сретнуваме и во двете книги 
но во новата е се подлабоко изразено, синтети-
зирано, погусто исткаено и воедно многу ориги 
нално. Користејќи се со својот говор кој е мош 
не оригинален, наоѓајќи начин темпото да го 
забрза до невидени граници, создавајќи со 
кратки реченици и непрекинато најавувајќи ги 
личностите на една драма во роман, Ќосиќ ус-
пева да го долови темпото и сета драматичност 
на животот. 

Поаѓајки од едно прашање навидум банално 
и просто, но во суштина мошне длабоко и ком 
плексно, Ќосиќ успева да ја обезбеди објектив-
носта. Прашањето би било: „ШТО ЗНАЧИ СЕ 
ОВА ОКОЛУ НАС“? Не како е околу нас или 
што е во нас туку ОКОЛУ нас. Битот на животот 
и смртта кои се околу нас, соткаени во секој-
дневието. А и самото секојдневие околу основ-
вата единка, човекот, го рефлектира времето и 
настаните преку тој субјек-човекот. 

Кај Косиќ сето тоа балансира на релацијата 
МАКРОКОСМОС — МИКРОКОСМОС, две објек-
тивни категории кои влијаат една на друга но со 
своите спротивности воедно претставуваат и ос-
новна водечка сила во животот. Макрокосмосот 
груб, лесно променлив, со свои бескурпулозни 
закони и Микрокосмосот топол, близок, сенти-
ментален, опкружен со непробоен ѕид на сопст-
вениот интегритет, со закони кои важат само во 
него. Тој прима инфлуенца од надвор, но не пот 
паѓа на неа потполно. Свет на мали желби, ма-
ли радости, мали таги, свет кој оставува вечно 
ист и непроменет топол свет. Во него можат да 
се променат формите на забава, говорот, но ни-
когаш не се менува она најдлабокото — особе-
носта и специфичноста на тој свет. 

Искреноста на Ќосиќ, доаѓа овде во полн из-
раз. Тој ни ја отвора вратата на неговата фами-
лија и во времето на големите настани во го-
лемиот свет ни ги опишува малите настани во 
малиот свет кои во животот и во сеќавањето ос-
тануваат подолго од големите. Во малиот свет 
се е непосредно, срдечно, нема судири со нис-
ките страсти на поединци, се е БЛИСКО. 

Стилот на Ќосиќ наликува на фотографија 
на која личностите се фатени во мигот толку 
карактеристичен за нив и се осудени навеки да 
останат онака како пгто се забележени. Тоа се 
моменти кога животот нешто значи, означува и 
поетставува. Без баналности, тој на моменти е 
суров, некогаш топол и сентиментален, но секо-
гаш реален и искрен. Суровоста често се убла-
жува од детскиот аспект на гледање на работи-
те. Така убиството на девојка изгледа повеќе ка 
ко обична случка отколку како болен настан. 
Самата случка колку да изгледа обична сепак е 
сурова и страшна бидејќи војната претставува 
за детето екстериер на неговата младост во кој 
екстериер убиството е сосема секојдневна ра-
бота. 

Искреноста на Ќосиќ ни помага подобро да 
ги почувствуваме новите настани, дилемите 

на луѓето или нивната рамнодушност кон тие 
настани. Револуцијата, промената, скоро да е 
неразбирлива за малиот човек, тој гледа дека 
нешто се изменило но во суштина не знае што. 
Тој ги мрази окупаторите не од објективни при 
чини задоени со идеализам туку од свои сопстве 
ни причини. Градот живее свој живот во кој се 
присутни разговори „за оние што се борат“, гра 
дот има симпатии кон нив, но сепак е свртен 
кон себе. Храброста и приврзеноста кон револу-
цијата се искажува со слушање на радио Лондон 
или Москва, сеедно кој. Револуцијата своите фи 
данки во градот ги пушта преку агитаторите, 
храбри момчиња кои ја сакаат слободата, се бо 
рат за неа но не умеат да состават проглас. 

Благодарејќи на зачуваниот интегритет на 
фамилијата на микрокосмосот, Ќосиќ успева си 
те тие случки полни со дилеми и болни настани 
да ги сведе на една гротеска падна со заразен 
хумор. Несомнено интересна идеја, но чувството 
ДЕКА ТАКА И БИЛО е посилно од сите учебни 
ци по историја и напис по повод на годишни-
ци. Револуцијата навистина доаѓа и како и сите 
настани од историјата таа се објаснува од оние 
кои ја разбираат. Сепак секогаш ќе бидат во 
мнозинство оние на кои ТРЕБА да им се објас-
нува, а не оние кои објаснуваат. Фамилијата тие 
настани ги обележува на свој специфичен на-
чин. Формите на секојдневието-забавите се при-
лагодуваат на новото време. Се менуваат песни-
те, колачите, и културно-забавниот живот во фа 
милијата добива нова димензија-револуционер-
на. 

Во искреноста на Косиќ лежи н неговата 
храброст. Тој опишува настани кои сами по се-
бе се значајни и сами зборуваат за својата го-
лемина. Не е нужно да ја наголемува револуци-
јата откажувајќи се во тој случај од вистината. 
Револуцијата која досега е разгледана од илјад 
ници аспекти и која ќе биде разгледана од ил-
јадници други, е револуција на големи умови, 
но ја води малиот човек со своите дилеми кои 
вечно остануваат без измена во било која ситу 
ација. Ќосиќ не е од писателите кои револуци-
јата ја опишуваат низ бладањето ва тифусари-
те или низ филозофските прашања на некој се-
лзнец кој криејќи се во ров си ги поставува ка-
-питалните прашања на животот-дали да се жрт 
вува или да си го сочува животчето. Кај Ќосиќ 
луѓето се топли, човечни, тие честопати претеру 
ваат во своите размислувања, во и тоа претеру-
вање е топло, човечко. Луѓето кај Косиќ иако 
не ја разбираат сета суштина на борбата сепак 
се енеогични и без многу дилеми. Тие се борат 
знаејќи дека ќе дојде нешто подобро, но тоа 
подоброто не го разбираат. 

Поседувајќи ги сите атрибути за да се наре-
че добар писател, оригинален, аутономен во 
структурата на делото, со актуелна вредвост на 
поширок простор, со внатрешната конституцио-
нална историска трајност, делото на Ќосиќ со-
сема заслужено ја носи НИН-овата награда на 
себе. Тоа ја оправдува наградата која го оправ-
дува и него. Затоа кусиот извадок од делото е 
импулс тоа да се прочита. Младите луѓе во 
него ќе најдат работи кои сеуште не им се об-
јаснети, а особеноста на делото ќе ги развесели. 
Затоа ако е до мене да препорачувам јас велам 
со полна одговорност: „Секако прочитајте го 
делото“. 

СТАВРЕ НОЛЧЕВ 



ХРАБРО 
ЧЕКОРЕЊЕ 
НИЗ 
ЕДНА 
БЛИСКА 
ИМАГИНАРНА 
СИТУАЦИЈА 

Имам моќ да го спуштам свемирот иа зем-
јата, да не станувам со себе, имам моќ да го из-
дигнам островото од мене, да потрошам една 
мала улица и сосем празна бесилка, имам моќ 
да бидам без моќ и сржта од телото мое на 
земјата да и го враќам постојано. Постојано ка-
ко моќ од мене излегува некој со ЦРВЕН поглед 
во очите додека секундарникот сеуште одброју-
ва нешто неразбирливо доведувајќи го своето 
време во круг. Кружно закачувам поглед над оп 
штата свињарија а потоа шарените резултати од 
еднократно посматрање панично ги потопу-
вам во азотната киселина заради нивната бол-
ност која ме доведува до лудило. Лудувајќи 
плукнувам: — наоколу СТАДО луѓе. Луѓе со бе-
лн облаци во главите не наоѓајки решение во 
својата глупавост и тромост го здебелуваат бле-
дилото на своето „постоење“, прсивуваат, се на-
малуваат, се изедначуваат со неприметно дре-
мејќи во своите „футроли“, „Чаури“ и „Фиоки“. 
Фиоките се размножуваат во бекство поради што 
за момент ЈАС ја чувствувам мојата осаменост 
од нивното молчење. Молчеливо на прв поглед 
но сепак силво некои претерано ЦРВЕНИ мис-
ли со ратоборен здив во своето постоење нервоз 
но и луто шетаат низ моето ЕПСКО расположе-
ние и засадуваат семе на еден нов почеток. По-
четок и центар на една нова планета се буди во 
МОЈАТА глава и ја одобрува нужноста да и по-
дарам некој дел од мојот УМ и на СТАДОТО ОВ 
ЦИ кои се плашат иако нема што да изгубат ос-
вен своите окови. Окови и оковани има насекаде 
но не и во МЕНЕ бидејќи уште одамна ги разбив 
материјалните зидови што го стегаа мојот УМ. 
УМНО живна заклучокот во мене кога рече со 
победоносен и надмоќен глас: „Ми се чини де-
ка остарев само поради тоа што отидов некол-
ку милениуми пред сите“. Сите веруваат (откако 
потпишав дипломатски односи со ЗЕМЈАТА на 
вечноста) дека ќе ја искористам првата шанса 
за да го напуштам овој свет на КУРВИНСКО ти 
хо мрморење. Мрморењето злобно шушкаше 

дека ќе побегнам безглаво во себична светлина 
неоставајќи зад себе ниедно делче што би го 
докажало моето некогашно ЈАВНО постоење. 
Постоењето не ваквите бедни размислувања ми 
беа посмешни и поглупави ДУРИ и од таратор 
руска салата текстовите на имагинарното дру 
гарче — Љубиша Никодиновски — Биш. БИШ!? 
АХА! ДА! ПИШ, ПИШ, ПИШШШ... (а) БИШ!? 
Ох БОЖЕ!!! НАДВОР!!! ИШ! ИШ, Иш, Фала 
му на бога ЧИСТ воздух. Воздухот е чист и ја-
сен поради недостатокот на ваквите „РЕВОЛУ-
ЦИОНЕРИ“ што својата борбена „ЛИЧНОСТ“ 
ја гледаат во качкет (а ла ЛЕНИН). Излитена 
матна облека расфрлена косурина наместо ли-
це грм од БРАДА и таратор руска салата текс-
тови пренесени од мувлосани филозофски кни-
ги. ЈАС останав НА (Д) овој свет не заради тоа 
што овде атомската смрт е најевтина од сите 
умирачки, не заради потенцирањето и истакну-
зањето на мојата ГОЛЕМИНА меѓу СТАДОТО 
ЛУЃЕ туку заради нешто сосема друго трето, 
нешто десетто, нешто што е недостапно за ва-
шите глави во кои медитираат јато бели облаци. 
Облаци и магла ќе останат и понатаму се доде-
ка не посејам меѓу ВАС семе на евтина јасно-
тија конкретно изнијансирана преку храбро че 
корење низ една блиска нужно законита ситуа-
ција. Ситуација сум јас ЈАС не СУМ вие, вие не 
сте ЈАС. ЈАС сум неизмерно среќен иако низ 
џеповите од моите ЦРВЕНИ панталони летаат 
муви, јас сум безгранично среќен иако сум у-
беден за лошиот квалитет на вашиот морал, 
култура и постоење во рамките на бедната глу-
павост, тромост и малодушност. Малодушност не 
признавам бидејќи цврсто чекорам низ мојот 
живот кој посебно ме интересира и привлекува 
со својата сложена јаснотија дефинирана низ 
супер филтер анализа. Анализата од моето ба-
рокно размислување говореше дека светската 
цивилизација ќе пропадне поради одвишноста 
на обичните луѓе, а и средината го расипува чо 
векот во тоа цврсто останувам одвојувајќи се 
од СТАДОТО ОВЦИ. Овци ќе останат и поната-
му неможејќи да ме „ПРЕВЕДАТ“ и сватат дека 
во мене живеат двајца од кои едниот е лудак 
кој предложува а другиот мудрец кој распола-
га. Во мене живеат душите на Дон Кихот и Сан 
чо Пансо, првиот е за да се оди напред, да се 
скршне од окаменетите стази, да се направи 
различно и подобро отколку што тоа го прават 
останатите, додека душата на другиот е за ос-
ветлување со ЗДРАВ смисол со разборито расу-
дување и со увидување на вистинитоста. Вистини 
тоста е конкретна и јасна, низ моите џепови ле 
таат муви, но јас поаѓам од тоа дека Пленус 
Вентер Нон Студет Либентер и повторно храбро 
чекорам низ една блиска ситуација иако секун-
дарникот во часовникот добројува нешто нераз 
бирливо доведувајќи го своето време во круг. 

БАТО ЏЕТ 



Т Е Л Е К Р И Т И К А 
( Д О П И С Е Н К У Р С З А Н А П Р Е Д Н И Н О В И Н А Р И ) 

(дописен курс за напредни новинари) 

Целта на овој дописен курс е да се соз-
даде млади кадри кои ќе се занимаваат со 
телевизијата и ќе пишуваат критика на неј-
зина сметка. Такви млади кадри на редакци-
јата на „Фокус“ и се потребни и токму за-
тоа го распишува конкурсот на оваа стра-
ница. 

Да не губиме време и да почнеме. 

УВОДНА НАПОМЕНА. За читателите, 
односно слушателите на овој дописен курс 
задолжително е покрај теоретските знаења 
што ќе ги добијат на овој курс, Да се запоз-
наат и практично со предметот што го изу-
чуваат, а исто така да се служат и со друта 
литература поради проширување на знаења-
та. 

Затоа потребно е: 
1. Гледање на телевизиската прорграма 

на ТВ — Скопје 
2. Читање на ТВ — критиките објавува-

ии на задната страна на весникот „Нова Ма-
кедонија“. 

и З. Читање на „Екран“ (само за лично 
усовршување на најнапредните). 

ДОПИСНИОТ КУРС ПОЧНУВА! ! ! 

ЧАС БРОЈ ЕДЕН. Зборот теле-критика 
потекнува: 

1. Од зборот телевизија, 
2. Од зборот критика. 
Со спојување на овие два поими се до-

бива нов кој ја означува критиката на те-
левизијата. Да запомниме: сеедно кој од нив 
се употребува, но сепак, кај нас одомаќен е 
и повеќе одговара на вистината поимот теле-
критика. 

Во согласност со досега кажаното по-
требно е да се воведе уште еден поим; пои-
мот теле-критичар. Значи, секој оној што се 
занимава со критика на телевизијата е теле-
критичар. 

Одиме понатаму. 

ЧАС БРОЈ ДВА. Кои се условите за на-
станување на теле-критичар. Најважен ус-
лов е секако телевизијата. Веднаш по неа 
доаѓа местото што теле-критичарот ќе ги пу-
бликува, презентира своите теле-критики. Тоа 
е печатот. Зошто само печатот? Затоа што е 

апсурдно и нелогично теле-критиката да се 
бара од самата телевизија, или кај нејзиниот 
постар брат — радиото. 

Потоа се редат и останатите услови: те-
ле-критичарот да гледа телевизија тоа не е 
секогаш задолжително); да е писмен и да 
знае колку-толку да пишува. Исто така по-
требна е машина за пишување и по можност 
добра дактилографка. 

Излишно е да се напомнува како услов 
постоењето на телевизор и просторија каде 
што тој е сместен. 

Сега за сега толку. 
МАЛКУ ОДМОР 
ЧАС БРОЈ ТРИ. Неколку особини на те-

ле-критичарот. Гледањето телевизија е сло-
жено и високо интелектуално дејотво. Во 
него играат улога сите сетива, а најмногу се-
тивото за вид — окото и сетивото за слух — 
увото. Теле-програмата со очи се гледа, а со 
уши се слуша. Никако обратно! Затоа и тие 
се најважни. Но добриот теле-критичар ни-
како нема да ги запостави и не употреби и 
останатите сетива: носот, јазикот и допирот. 
Подобри се оние теле-критичари кои теле-
програмата ја доживуваат од сите аспекти, 
со сите сетива. Тоа значи дека една теле-еми-
сија покрај тоа што треба да се види и чуе, 
мора и да се намириса, напипа и да се осети 
нејзиниот вкус. 

Чувствувам дека нешто сакате да запра-
шате. Веднаш ќе ви одговорам. Теле-крити-
чарот може да биде дустабанлија. 

ЕПП: 
ЧИТАЈТЕ ФОКУС! ФОКУС Е ВАШ ВЕ-

СНИК! 
ИЛИ ФОКУС, ИЛИ НИШТО! 

Крај на ЕПП. 

ЧАС БРОЈ ЧЕТИРИ. Како настанува те-
ле-критиката. Работното место на теле-кри-
тичарот е пред телевизорот. Затоа тој секо-
гаш треба да е иоправен (се мисли на теле-
визорот). Откога ќе го пушти телевизорот па 
се до моментот на неговото исклучување, на 
теле-критичарот му е потребно огромно вни-
мание и полна концентрација. За време на 
следењето на програмата можат да се водат 
кратки забелешки, а напуштањето на работ-
ното место не е дозволено, освен во теле-па-
узите и теле-одморите. По завршувањето на 
теле-програмата, телевизорет се исклучува. 

Пишувањето на теле-критиката е доста 
одговорно, но и последно дејствие при наста-
нувањето на теле-критиката. Тука и најмно-
гу доаѓа до израз писменоста на теле-крити-
чарот. Теле-критиката се пишува на машина, 
за пишување на бела хартија, во два примерка 
и со новинарски проред. Должината треба да е 
отприлика дваесетина реда. Треба да се вни-
мава на јазикот, конструкцијата на речени-
ците, а и на јазичните и граматичките греш-
ки. Не е пожелно да се оперира со повеќе од 
100 збора, а потешките и поимпресивните мо 
же да се повторат до четири пати. 

Знам дека за почеток се многу и четири 
часа, но опоред наставниот план денес ќе 
треба да поминеме уште еден. Се надеваме 
дека нема да биде толку напорен. 

ЧАС БРОЈ ПЕТ. Фискултура. На овој 
час, поради обемноста на. материјалот нема 
да можеме се да поминеме. Затоа тоа вие ќе 
треба да го вежбате во вашето слободно вре-
ме. Овдека ќе се нафрлат само неколку дис-
циплини кои дома, се надевам дека добро ќе 
ги усовршите. Еве ги: 

— Седење на столица и по 9 часови не-
прекинато. 

— Размрдување на прстите (ова е потреб-
но за подобро пишување). 

— Виткање на кичмата. 
— Вежби со алкохол. 
— Бокс. 
— Трчање на кратки патеки. 
— Разговори на кафеанска маса. 
Секако дека вие ќе вежбате и други ди-

сциплини за кои ќе сметате дека ќе ви би-
дат потребни во понатамошната работа, а кои 
ќе ги изберете по лично наоѓање. 

КРАЈ НА НАСТАВАТА 

За овој број планот го извршивме. 
Дописниот курс за напредни новинари на 

тема Теле-критика продолжува во наредниот 
број на „Фокус“! 

И на крајот, 
ДОМАШНА РАБОТА 
Размислувајте на тема: 
ДАЛИ И ПО ВОВЕДУВАЊЕТО НА ТЕ-

ЛЕВИЗИЈАТА ВО БОЈА, ТЕЛЕ-КРИТИКА-
ТА ЌЕ БИДЕ БЕЗБОЈНА? 

Дежурен во дописното училиште, 
А. Димитров 



Конкурс: 
На Редакцијата на “Фокус“ и 
е потребен еден теле-крити-
чар кој ќе се занимава с о 
телекритика. Услови: една 

фотографија 2x3 см . / в о 
анфас или две третини/ д о -
бро извежбан и ј а с н о читлив 
потпис. Останатото не е 
важно! Настан на работа 

веднаш! 

Заинтересираните да се јават 
во редакцијата . 

ОД РЕДАКЦИЈАТА. 

Некои прошоња 
што го мачат 
и потресуваат 
Скопје 

1. Зошто Димитровска Љупка се риму-
ва со дупка? 

2. Дали еден перверзен композитор на 
лесна музика доби ииспирација гле-
дајќи во Снежана Липковска или 
клозетска шоља. 

3. Дали јавните клозети се посебен вид 
„јавно срање“? 

4. Зошто во градските автобуси не де-
лат кеси за повраќање? 

5. Зошто емисијата „Три гонга“ ја пре-
крстиле во „Три гомна“ кога има са-
мо еден водител. 

7. Голтарите се глумат сами себе. Зо-
што тогаш во претставите слепец е 
само Лубиша Никодиновски — Биш? 
Зошто останатите се запоставени, 
мислам неискрени? 

9. Дали со почестото излегување на 
„Фокус“ останатите листови ќе пре-
минат во тоалет папир? 

10. Една исправка!!! Во еден од минатите 
броеви напишав дека поради Тодор 
Гоци Твор во диско клубот „Техноме-
тал“ донесоа три вентилатори. Се 
извинувам на ценетите и почитувани 
читатели поради оваа грешка. Пора-
ди Тодор Гоци Твор во диско клубот 
„Технометал“ внесоа два а не три 
вентилатори. 

БАТО ЏЕТ 
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Секоја појава има свој антипод. Дури и Кр-
лежа има едно свое анти! И тоа одлично ан-
ти.. . Антибарбарус! Логично следи дека не • 
кој имал барбарус тоест бил барбарин, од-
нооно во превод, варварин. Затоа Крлежа 
има едно свое мало но мило анти тоест на-
пишал Антибарбарус. 
Се уште лежам на тоа дека секоја појава има 
свој антипод, а ако е потребно тоа ќе го 
поткрепам и со други примери! Но насету-
вам, Вие тоа не го барате, значи, јасно Ви е, 
без она мало но мило анти животот би бил 
здодевен или како што велат англичаните 
бооринг (читај како што пишува). Животот 
без она мало анти би станал дури и премногу 
масовна појава ако на пример не би биле во 
можност да набавуваме анти-беби. Констати-
рам дека анти има огромно значење во со-
времениот свет, особено помладиот! 
Ви презентирам еден тазе пример за освежу-
вачката компонента на анти. Ставете на сце-

ната државен елемент! Изматете го добро, а 
откако тоа ќе го сторите, додадете му сто и 
педесет грама анти-државен елемент по ста-
ра цена. Забележувате дека играта постепе-
но станува потполна тоест циркусот трае, а 
народот се смее лимитирано. Или, прочитајте 
го и следниов пример! Еден скоро издаде 
анти-мемоари и. . . бум! Не, тоа не е експло-
зија во буквален смисол. Меѓутоа, на луѓето 
им стануваат здодевни се едни исти форми 
на искажување тоест трудење. Затоа она бум, 
односно, антимемоарите постигнуваат извон-
реден ефект и на анти-писателот му прават 
манастир. 
Токму поради тие причини пишувам анти-
дневник! Иако тука не се работи само за про-
мена на формата. Во анти-дневникот има не-
што ново, суштинско, авангардно, невидено, 
нечитано и нечуено! 
Анти-дневникот почнува од смртта на поја-
вата што ја обработува. Потоа се враќа нана-

зад кен длабоката старост, па плитката ста-
рост, кон зрелото доба, зрелата младост, ја 
опсервира лудата младост, зрелото детство, 
зеленото детство и така натаму се емиеио 
семинис, тој судбински момент за мојата и 
туѓите нации. 
И уште трето! 
Имам најискрена најпредна намера тиражот 
на Фокус да се искачи барем до петстотини 
ако не илјади. А анти има талент тоест маг-
нет! Додуше Бато Џет веќе започна да пи-
шува анти, меѓутоа моето лично убедување е 
дека Бато Џет е премногу екстремно анти. 
Неговите анти-мемоари се повеќе анти-анти-
мемоари, отколку само еднаш анти-мемоари. 
А кога нешто е двапати анти, тоа е нешто 
сосема друго отколку кота е само еднаш ан-
ти. Затоа го молам Бато Џет во наднасловот 
отсега да става онолку анти колку што се 
анти неговите анти-мемоари. А тие се тоа нај 
малку двапати! 

Започнуваме со сопствената смрт! 
Таа е неминовност зошто така ми мириса, а 
ниту имам грип ниту кијавица ниту некоја 
болест во сферата на големиот и другите мо-
зоци. 
Започнувам со сопствената смрт! 
Јас, Владимир А. и Б. Шопов, Организација 
младинска, стара околу три декади. Анатом-
ски и психички карактеристики: Подгрбаве-
ност. Сенилност. Мизерна флексибилност. 
Склеротичност. Фрустрираност. Импотентност. 
Онанизам. Полтронизам. И друго пречкртано 
од непознати причини! 
Формалното објавување на смртта е прашање 
на погодно политичко време! 
Последен претсмртен напор: Избор на нов 
претседател на федередативно ниво. Но, ре-
публичките партии и другите републички 
фактори не дозволуваат јунак да се јави. И 
оние што се јавија се повлекоа тукуречи са-
моиницијативно. Во битката за паритет ре-

публиките настапуваат со разработена стра-
тегија. Другите федерални фотељи се поме-
ки и послатки. Мојата тоест младинската фо-
теља не е ниту мека ниту слатка. Таа е гни-
ла. Таа некогаш слатка им била! 
За мојата тоест младинска смрт ми е гајле! 
Ме боли токму онаа „ствар“. Нормално е, твр-
дам. Физичката младост умира во дваесети-
петтата, дваесетиосмата. А јас тоест мојата 
организација живеам речиси триесет години. 
Што е многу, претерано е! 
Затоа да не лееме солзи. Да не се завиваве 
во црно. Оваа тоест мојата смрт е природна 
последица на природната старост на младата 
организација тоест мојата старост. 
Опело ќе се држи во црквата Св. Младен Се-
нилниот! 
Постсмртна беседа ќе чита Ј. Коцијанчич, 
ех официо. 
Животот и беше пргав, на делото се посвети 
цела, 

Во светлата историја, една страница испиша 
бела! 
Не водеше храбро, ни изгради безброј 

младински клубови, 
За да имаме каде да се пикнеме кога фаќаат 

зимските студови. 
Негуваше кон нас татковска грижа, однос 

мамин, 
Затоа бодро да викнеме сега: Амин, амин и 

пак амин. 
Животот и беше пргав, на делото се посвети 

цела, 
Во светлата историја, една страница 

испиша бела! 
Со тага во срцето и со болка во душата Ви 
соопштувам дека е ова крајот на првиот 
анти-дневник тоест на неговата прва анти-
страна. 
А тука некаде е и крајот на (анти) младин-
ската организација тоест мојот крај. 



ПОНЕДЕЛНИК: У девет и нешто у ноќ. Она 
у ствари имаше дома само енглеска шоља у ку-
патило. Све друго беше за мене без везе. У ова 
спаѓа и мајка и. Ја нејзе и не ја видов, мислам 
онака. Само еднаш у улаз кај нив и тоа беше 
девет и нешто у ноќ. Нејзе и рече дека би тре-
бало да се губи, а мене ме поштеди да не ја 
барам у тој мрак. Само... У вртењето за да ка-
жам, бец пљунка, пријатно, пошто беше девет 
и нешто у ноќ, акнав у главното стакло. Не са-
кајќи. 

За да провери дали ќерка и е стварно другар 
со фин фраер, морав стоечки да го прочитам 
цел куќен ред со потписите и она с. р. Ја читав, 
а она секој три минути палеше светло У ходник. 
И пошто не фати десет, море и повише беше, 
дојде у пижами со златна круна на џеб, хаус 
мајсторот. Ја мртов ладен читам и коа бев на 
крај му побарав клуч од вратата. Онаа со глав-
ното стакло! Кај нив затварале у десет. 

Мајка и попизди нагло. Без постепеност. Ти-
пот со златната круна ми рече и покрај све јас 
сум бил млад, а животот бил убав. На крај како 
додаток на скупоќа се зезавме и со еден мутав 
кондуктер. А, коа останавме сами он ми рече 
дали кокам нешто. А ја му реков шо те боли! 
А он па ми рече, море додека можеш не му 
мисли! А ја па му реков, дека до 23 не смеам 
ништо! А он ми рече, зошто? А ја му реков, она 
за лонгетата! 

Легнав мртов уморен. Сам. Нафтената па не 
работеше. 

ВТОРНИК: Уопште дојдов до идеја, глуп е 
свкој шо не јадел чај со шкембе чорба! Чајот 

прво дома, ако го имаш, а второто обавезно у 
„Турист“! Атмосверски! 

Али све тоа треба насабајле. Оноа за енгле-
ската шоља нема везе со чајот. Ни случајно да 
не те заебат. Сигурен сум дека енглеската шоља 
стои у кунатило. Одозгора у висина над неа тре-
ба да има едно бело коритце и на некои пингус: 
ЕМО — ПА ДВА ЛАВА СО ЛОНЧЕ ПА Ц Е Љ Е . 
На некои нема ништо. Али затоа сите се пунат 
аутомаски со вода. Ако ти е ќеиф да ја пуштиш. 
После минута и пол највише до две све е у О. 
К. И може одпоново. 

Чајот у вторник за мене е чиста случајност. 
Осим у вторник доброволно го пијам и на пет-
ти декември секоја година. Треба да имаш ре-
довна гнојна ангина! Тука покрај чајот се се-
тив и за неа ми причаше како дома ама стално, 
стално — така се вика за секој ден, го пијат от-
поручек. Ете од тука ми е глад јасно она за 
чајот и енглеската шоља. Сега више знам! Они 
енглеска шоља имат у купатило, а кинески у 
креденец у комбинована. 

Цел сервис! со све тацни! 
Ја тражев по телефон три пути, беа двајца 

копиљаци за пеес банки испратени да ѕвонат на 
врата. Ништо. На крај пратив телеграма од пош 
тата на триста метри. И напишав у натре сва-
шта! Искочи скупо. Скратив на: те сакам ма 
кај си? 

Видов отпосле, живац сум! У СРЕДА. 
ЧЕТВРТОК: Ми се чини... Вака... 
Имаш страшни очи! Кај беше вчера? Те са-

кам одамна. Кој е оној гуланферот шо збореше 
со тебе? И повеќе него што мислиш! Олабави, 
Шо мислиш за мене? Може ли да почнеме? 

Причекај малку. Таман работа! Знам, имаш не-
која друга! Мислев на на тебе. Па тоа не ме 
боли! Сакам да се шетаме, остави ме на мир! 
Веруеш у љубав? — на први поглед — Ми се 
свиѓаш. Кретену! Колку? Мислам уоште не си 
искрена. Едвај чекам да се отарасам. 

Може ли да те пољубам некогаш? Тоа ми 
треба како дупка у глава. Зошто си тужна, не 
си ни така ружна? Тоа не знае ни милиција. Кај 
си била? Тоа го сакам највише! Тупажа! Зошто 
ме зезаш? Сакаш малку? Шо ти е гајле! Да. Ни-
како. Бараш немогуќа ствар! Усаменост е теш-
ка. Никогаш нема да се укапираме. Ке искочи-
ме ли вечер? Јави ми се по телефон. Разочаран 
сум. Кој пита не скита! Имаш ли дечко? Ме 
чекаше многу? Сањај Марела! Бев у клуб. Све е 
многу неодредено. Се плашам? Не кењај. Рав-
нодушна сум према све! Имаш страшни груди! 
Џез, се слуша во: ПЕТОК 

САБОТА: мислев да се блесавам малкуцка со 
нејзе, само немав шанси ни случајно. 

Отишла со нејзините на бања! 
Така барем ќе заработам лонче: „Успомена 

из Врњци“! 
Кључот од лифтот веќе го имам! 
Вечерта беше ќеиф! 
НЕДЕЛА: 

Градот се капеше во утринската светлина. А 
ја бев многу хепи! Не мислев веќе на нејзе! 
Градот и ја продолживме да се капиме во свет-
лината, а она ждереше ефтин кајмак со пивски 
кобасици! Мвогу сум хепи, ептен сум хепи, од 
хепи отидов во пресрет на новиот живот! Вие 
ме килавите, и премногу сакате да знаете и за-
тоа збогум! 

Марко Ковач — Евски 



П Р Е Д Л О Г 
3 А 

Н О В А 
Х И М Н А 

Еј, 
другари, 

бол не 
стега 
нас, 

За разделба зошто дојде час 

ГОЛЕМА Н У Ж Д А 
сета беда 
на оваа цивилизација 
ја посра 
во канализација 

МАЛА Н У Ж Д А 
кај и да се свртиш 
се уринира 
односно, пардон, 
дискутира 

С Р Е Д Н А 
претставник тој е 
на средниот секс 
три мистеруниверзума 
може на екс 

ГРОБАРСКИ 
весникот 
им беше добар 
затоа му побараа 
гробар 

В .ШОПОВ 





За чавките, марулите 
лавовите и »Бели Врани« 

Во љубљанскиот жаргон постои за мене 
мошне права реченица за право нешто: Фан-
тје лепо вас просимо дајте не га срат! Ако 
Универзална мисли да не зеза и не преоѓа на 
глупи штосови еве сега — велам: избрала по-
грешно време, и уште попогрешни цени! За да 
се организира и најобичен синдикален кон-
церт, но затоа прво, треба да се има талент — 
макар и колку црно под ноктите. 

„Беле Вране“ и „Млади Леви“ од Љубља-
на, нокти немаат зато што внимаваат на своја-
та лична хигиена и затоа што се фини деца, но 
затоа не можат да се пофалат и со нешто но-
во. Мислам на музиката нафталинска! Ете, 
тие две нешта и тгојца некои, направија ед-
ночасовен тезгарошки триумвират на 4 април! 
Многу лесно денес се шверцува со зборовите: 
шоу, концерт, нон стоп шок електрик и не 
можам да се сетам на поглупавите! За жал 
ретко, ретко па шверцот цаффф, и ќе успее! 
Арно! 

Решила Универрзална или некој под неа, 
ај да си играме „концерти“. Викнале една тре-
тина со сирење, од составот „Млади Лавови“ 
и квартетот „Беле Вране“! Но, јас не знам зо-
што сево ова кога основното е промашено! Са-
мо знам и нешто друго. Повратна карта за 2 
класа брз воз и додаток за couchete carossa, 
до Скопје од Љубљана И Л И од Емона до Ску-
пи — е околу 24 бона! Стари! За wagons lee 
не знам, а за она што не знам јас и не се тру-
дам да пишувам! 

„Концертот“ — ѓоамити требаше да поч-
не во 19 и 30. Изгледа дека гостите и дома-
ќините заборавија дека и Скопје е под сред-
ноевропско време па се обидуваа од петни 
жили да „набијат“ публика и време, макар и 
без пари. Тука за таа работа најфер се секо-
гаш момците од Железничка Колонија. Потоа 
на ред дојде инспициентот. 

Триесет пати болно до дното на моето ср-

це ме потсети на гимназиските денови и . . . 
„ѕвончето сакано мило, разнесе проштален 
глас . . . “на концерт, на концерт, на концерт! 

Низ солзи видов како за мојот бон, некој 
ми краде половина час музика! Каква таква! 
Понајмалку се надевав дека ќе биде никаква! 

Пред се нешто за појаснување. 
„Беле Вране“: се далеку, далеку од тоа 

да бидат лош вокален состав. Меѓутоа, — ка-
дар не гре-не гре! И не можат во Скопје да 
добијат нови пријатели или поточно, како они 
што велат анимирана публика, посебно што се 
во тоа Скопје за прв пат. Какви што се се-
га, дај боже да се и последен. Друго нешто, 
„Коса“ — јас не сум ја гледал ниту во Бел-
град ниту во Скопје, туку баш во „ТИВОЛИ" 
и тоа два реда над оваа група. Они XII а јас 
XIV ред. Штета, требаше да им кажам дека 
Атеље 212 беше со неа уште на Нова година 
овде и тоа 1969/70. Во „ТИВОЛИ“ они ја гле-
даа, на 5 ноември 1970. Туку тоа е исто толку 
„расходувано“ колку и „Мамас енд папас“, 
„Пета димензија“ — и „Мој слатки боже“ — 
во чаирски ритам и аранжман! Тука беа и две 
композиции од словенечките музички фести-
вали: „МИНИ И МАКСИ“ и „МАЧКА ВО 
ВРЕКА“. 

Првата композиција, е времетраењето и 
цената на билетот да речам, но не на моја од-
говорност „концертот“, а втората пак за оние 
шест сини и три црвени рефлектора, многу 
лоша „лајт“ машина, лошата свирка, недоста-
токот на дух, професионалност, односот кон 
публиката и кон парите — за кои верувам де-
ка ќе им притребаат и другпат! И на гостите 
и на домаќините! 

„Млади Лавови“: се разочарав како дру-
гарче нивно. Беа добри деца и не знам што 
им стана! Со самото тоа гато допатувале во 
минимален број, (трио) за да можат да дојдат 
до максимален хонорар, недостасуваше она 
главното, лавовско, „дувачите“, Сепак — се 
сведоа на коректна свирка, но свирка која мо-
жеме да ја „отштрикаме“ — ја. Мики и Зоки! 
Ние и не би свиреле за пари! ЕТЕ уште една 
шанса Универзалка со нашиот хонорар, да ја 
викне пола „Илиџа 71“ — со спанаќ! 

Сепак тие остануваат мои пријатели и ос-
тануваат лавови но, млади и наивни, а во 
скопските кругови и елипси . . . (оние)... не-
кои им се продаваат за пријатели со лоши со-
вети! Кога ќе пораснат само ќе им се покаже! 
Дечишта! 

Се на се толку! 
А и ова е премногу! Концертот — шоу 

— траеше само 55 минути.. . е да, имаат пра-
во — немаше пауза, а паузата во животот е 
многу важна работа! Како одмор, мислам. По-
себно ако се работи работа која бара талент, 
инвентивност и „цакаторство“. 

Во светот покрај сите свирки се плаќаат 
и идеите! Но, само оние кои навитсина вре-
дат, и кои не пресушуваат со купените карти 
мислам 35 минути, и со експедирање под 
за ноќниот воз кон север во 22 и нешто.. . 
„ИТНО“, на публиката понајчесто. 

Во културниот свет за оној кој неспретно 
манипулира со, за него, мислената именка ОР-
ГАНИЗАЦИЈА — постои еден друг збор — 
и з м а м а ! Точно така! Јас и оној мал дел 
на плебејството, кое плати најпоштено за да 
чуе музика на „концертот“, кој требаше да 
трае два часа и кој секаде на „дуњава“ трае 
два часа, (После правите колку ви е воља па-
узи) — останавме измамени! 

Од се тоа добивме само грозен, фалшив, и 
недоквакан музички час или поточно проба 
на составите. 

ФАНТЈЕ ЛЕПО ВАС ПРОСИМО ДАЈТЕ 
НЕ ГА СРАТ! 

П. С. 
Кога моја Коца ме праќа по млеко и ма-

рули, „дигам“ по една стотка, две. Арно ама 
дома ми бара сметка од оние регистар каси 
NCR, цинг! Не знам кој, и дали воопшто некој 
им бара на оние од тркалезната, нешто слич-
но? Или универзалноста се применува во се-
кој поглед, А? 

Друг пат за илјадарка ве викам на шише 
„Кратошија". 

ЧАУУУУУУУУУ! „шарац“ СК 44-28 



ИНТЕРВЈУ 
СО НАШАТА 

САКАНА 
И НИКОГАШ 

НЕПРЕЖАЛЕНА 
САШКА 

Најгенијалната макеДонска пејачка на забав-
ни мелодии (наводници се ставаат по потреба) 
ја пронајдов во тоалетот т.е. нужникот на Фи-
лозофскиот Факултет во Скопје додека со мака 
се обидуваше да ја доведе во ред својата рас-
кошна фризура и шминка. И покрај сета моја 
невидена индискреција најљубезно се одзва да 
ми одговори на неколку прашања напоменувај-
ќи дека ќе мора брзо да сврши, затоа што преда 
вањата само што не и почнале. Тоа, впрочем, 
воопшто не ме зачуди затоа што брзото свршу-
вање денес е основна максима во развојниот пат 
на секоја млада естрадна уметничка (посебно 
од калибарот на Сашка). Замислете само какви 
редици би создавале разноразните менаџери, 
продуценти и останати шоу-бизнисмени, кога не 
би постоела веќе споменатата потребна брзина. 
Во врска со ова беше и моето прво прашање. 

ФОКУС: Дали брзото свршување на работите 
те доведе до ова што си денес? 

САШКА: (Хистерично се смее покажувајќи ги 
забите. Или не го разбра прашањето или го раз-
бра повеќе отколку што беше потребно.) 

ФОКУС: Пред некој ден еден малициозен но 
винар (од кого редакцијата на ФОКУС најенер-
гично се оградува) забележа дека твоите додир-
ни точки со Љупка Димитровска се тие што ни 
едната ни другата не знаете да пеете. Каков е 
твојот коментар на ова? 

САШКА: (наеднаш станува сосема сериозна) 
Не знам кој е тој новинар, но ако дознам си-
гурно ќе го принудам да го промени мислењето. 

ФОКУС: Како? 
САШКА: Натурално. 
ФОКУС: Зарем ти со сите што не мислат уба 

во за тебе се расправаш на тој начин? 
САШКА: Целта ги одобрува средствата. Дури 

и крвавите. 
ФОКУС: Твојот последен хит „Доцна е за 

двајца" не се појави ни на светските топ листи 
ни во „Топ Поп 50". Зошто? 

САШКА: Прво, листата на чичко Ѓоко Геор-
гиев за мене е поавторитетна од листата на таму 
некои „Њу Мјузикал Експрес“ или „Мелоди 
Мејкер“, а второ UNDERGROUND пеачките теш 
ко се пробиваат. 

ФОКУС: Па зарем твојата музика е UNDER-
GROUND ????????? 

САШКА: Не. Тоа е еден вид џезирана народ-
на музика со силни призвуци на бечки валцери 
и рок ен рол. 

ФОКУС: Дај запеј нешто! 
Авторот на овој напис е длабоко огорчен на 

самиот себе и на својата новинарска импотенци 
ја затоа што е буквално неспособен да ја опише 
супримната величественост на оној фантастичен 
глас што по порачка излезе од белото грло на 
Сашка. Тоа беше хепенинг што не се памети. 
Замислете една Сашка, четири ароматизирани зи 
да и прекрасна (повторувам: ПРЕКРАСНА) мело-
дија. 

ФОКУС: Твојот глас ми личи на неколку со-
вршено хармонизирани инструменти. Во што е 
тајната? 

САШКА: Тајната е во тоа што јас самата 
сум еден страаашееен инструмент. Јазикот ми е 
удиралки, градите се инструменти за перкусија, 
очите се типките на клавир, а останатиот дел 
претставува ритам гитара. 

ФОКУС: После сето ова што ми го изнапри-
кажа не те прашувам колку си тешка затоа што 
гледам дека си навистина тешка. 

САШКА: Што да се прави. Популарноста но-
си пари, а парите носат зголемување на тежи-
ната. 

ФОКУС: Дали во твојот интерен оркестар ке 
добие место и твојот иден сопруг. 

САШКА: Ова е провокативно прашање, па се 
пак негативно ќе одговорам. Мојот сопруг би 
се грижел само за правилното функционирање 
и одржување на инструментите. 

ФОКУС: Слушнав дека си ужасно нередовна 
на предавањата на факултетот. 

САШКА: Тоа воопшто не е точно. Во јануа-
ри бев двапати, а во март четири пати на пре-
давања. 

ФОКУС: Лапна ли некоја награда во Романи-
ја? 

САШКА: Освоив второ место во конкуренци-
ја на Ален Бариер, Далида и останати ситни 
риби. 

ФОКУС: Алал нека ти е !!!!! 
САШКА: Благодарам. 
ФОКУС: Ќе лапаш ли награди на идните 

фестивали? 
САШКА: Ќе лапам. 
ФОКУС: Алал нека ти е !!!!!!!! 
САШКА: Благодарам. 
ФОКУС: Се зборува дека ќе си одиш во Заг-

реб. 
САШКА: Трасирам терен. 

ФОКУС: Што значи тоа? 
САШКА: За да се оди по чекорите на Љуп-

ка потребен е еден Никица. 
ФОКУС- Сега кажи нешто без да те пра-

шам. 
САШКА: Да се биде или не. 

прашање е сега, 
дал во Загреб да се оди 
дал од Скопје да се бега. 

ФОКУС: Што ќе им порачаш на читателите 
на ФОКУС? 

САШКА: Да бидат добри, да ме сакаат, да 
не ме оговараат и да се надеваат дека ако еден 
ден станат славни, (а сите читатели на ФОКУС 
се предодредени да станат ставни) ќе дојдат на 
ред. 

ФОКУС: Е па јас го свршив интервјуто. Бла-
годарам. 

САШКА: Зарем така брзо? 
ФОКУС: Да. Довидување. 
САШКА: Почекај уште малку. Ајде да играме 

некоја друштвена игра. И онака предавањата ве 
ќе почнаа. 

Откако го кажа ова, Сашка нежно (МНОГУ 
НЕЖНО) се насмеа и почна да се . . . . 

(делот што следува е цензуриран од редак 
цискиот колегиум на ФОКУС) 



THE MOODY BLUES 

Научно е докажано дека ако снимите не-
кој оштар звук, а лотоа го реиродуцирате со 
намалена брзина, ќе добиете грчеви ла дури и 
болки во стомак. Слично „деструктивно" деј-
ство има и звукот на бас гитара врз забите, 
и останатите човечки органи. За да се сочу-
вате од несаканите лоследици советот е едно-
ставен — елушајте ги МООБУ ВИЈЕЅ. Уште 
во еамото име (МООВ-У ВИЈЕЅ Расположен 
блуз) ја откриваме првата карактеристика на 
музиката од оваа група која еве веќе добри 
четири години снима извонредни албуми за 
кои критиката наоѓа само комплименти, а кои 
се продаваат во огромни тиражи по целиот 
свет. 

За оваа група првпат се слушна во 1965 
иога нивниот прв хит „ОО ХО\\ г" дојде сосе-
ма неочекувано на врвот на англиската топ 
листа. Во тоа време музиката на групата бе-
ше сосема различна од оваа денес. Петмината 
членови беа, како и сите поп музичари од 
тоа време, етегнати во одела и вратоврски, 
изгубени во Лондон и влечени за нос од раз-
ните препредени продуценти и музички аген-
ти. Таквата ситуација траеше цели две годи-
ии. За тоа време МОООУ ВИЈЕЅ дадоа сто-
тици концерти кои почнуваа и завршуваа со 
ОО 1ЧО\\7. Тоа беше се. Тие по ништо не 
се разликуваа од илјадниците други групи кои 
со својот стереотилен звук ее влечат по ан-
глиските клубови и за мали пари ја прода-
ваат својата музичка инопирација која на тој 
начин не може да добие адекватен третман. 

Еден од поранешните членови на MOODY 
BLUES во тоа време беше и DENNY LAINE 
кој до пред кратко време ја вршеше функ-
цијата на соло пејач во познатата AIRFORCE 
на Гинтер Бакер. Тој беше и првиот што ги 
напушти своите колеги кога увиде дека веќе 
нема каде да се оди. Растурањето беше неми-
новно па затоа MOODY BLUES, барем во онаа 
форма во која дотогаш ги познававме, преста-
наа да постојат. 

На трите членови од старата постава 
MIKE PINDER, GRAEME EDGE, I RAY THO-
MAS им се приклучија уште двајца и тоа 
JUSTIN HOWARD и JOHN LODGE. Од 1967 
никој од членовите не ја напуштил групата 
дури ни во она време кога стана мода фор-
мирањето на супер — групи и кога престанаа 
да постојат 50°/о од сите дотогашни состави. 
Групата сама за себе зборува дека има из-
градено меѓусебни фамилијарни односи и де-
ка никој, никако не би можел да ги разруши 
нив. Тоа секако има влијание врз нивната 
музика која бара чврста прoфесионална со-
работка и упорност. 

Се чини дека пресудна точка во музичка-
та кариера на MOODY BLUES одигра проду-
центот TONY CLARKE (Тони Кларк) кој од 
времето на нивната прва средба ги откажа 
сите други ангажмани за да може да биде со 

групата. Првата вистинска шанса MOODY 
BLUES ја добија кога компанијата DECCA 
ја отвори овојата филијала DERAM и им по-
нуди да учестуваат во реализирањето на се-
ријата SUPER DERAMIC SOUND која тре-
баше да биде серија на плочи со фузија на 
класична и поп музика. MOODY BLUES 
без размислување ја прифатија понудата и 
после еден месец повлеченост и заедничка ра 
бота влегоа во едно од најголемите студија 
на DECCA. Мајк Пиндер си спомнува дека 
никој од огромниот бреј студиски музичари и 
техничари не ги прашал што работат и како 
работат. Можеби токму тоа резултираше со 
еден конгенијален албум издаден под името 
„THE DAYS FO FUTURE PASSED“ (Денови-
те на иднината поминаа). Тоа е фактички ал-
бум оригинално замислен како поп аранж-
ман на Дворжаковата „Симфонија за новиот 
свет" кој успеа да не биде само аранжман ту -

ку комплетно и индивидуално уметничко де-
ло. Се слушаа гласови дека комисијата што 
оценува кои плочи треба да се издадат, а кои 
да останат во бункер во компанијата 
DECCA, била едногласно против овој албум 
и дека тој ја видел виделината на денот са-
мо затоа што бил астрономски скап и што мо-
рал да се „откупи" самиот себеои. 

Песната „NIGHTS IN WHITE SATIN 
(Ноќи во бел сатен) беше издадена како син-
гл и постигна огромен успех во Европа. Са-
мо во Франција беа продадени 400.000 копии. 
Во неа, како и во сите песни снимени поната-

му, употребен е необичниот електронски ин-
струмент — мелотрон, на кој свири Мајк 
Пиндер и кој е најзаслужен за специфична-
та боја во звукот на групата. Со тој инстру-
мент MOODY BLUES беа пионери и пред-
ходници на сите понатамошни електронски 
експериментирања на полето на поп музика-
та. Мелотронот им донел на „блузовците“ и 
многу тешкотии, па дури и сосема им ја ра-
сипал првата американска турнеја. Имено 
тој може правилно да функционира само ако 
е вклучен на 220 волти. Бидејќи струјата во 
американските градови, посебно навечер, не-
веројатно осцилира, музиката на MOODY 
BLUES никако не можеше да се пронајде се-
беси па затоа (членовите се најдоа во не-
брано. Подоцна тоа е отстрането со уште ед-
на комплицирана направа — пронајдок на 
Мајк Пиндер. 

Посебно интересен е начинот на кој гру-
пата ја создава својата музика. Пред да се 
премине на работа оите членови, заедно со 
продуцентот, се затвараат во студио и ги ис-
клучуваат сите вреки со надворешниот свет. 
Тогаш почнуваат да разговараат за најбизар-
на работи како што се на пример цената на 
лебот се додека некому не му се испушти 
дека има два стиха на кои не може да им 
најде музика. Тоа е знак дека работата врз 

песни|те почнува. Се зборува конкретно! за 
профилот на албумот што следува. Та-
ка, пред да излезе албумот „DEDICATED TO OUR CHILDREN'S CHILDREN'S CHILDREN“ (Посветено на децата од децата на 
нашите деца) сите отишле во некој планета-
риум и го набљудувале небото. После тоа из-
јавија дека биле полни со идеи. Секако дека 
ова можеби се рекламни „трикчиња“, но на 
MOODY BLUES тукуречи и не им треба рек-
лама. Сите нивни албуми, без исклучок, 
најдоцна две недели после издавањето доаѓа-
ат директно на првото место од англискиот 
топ твенти. Таков беше и вториот албум 
„IN SEARCH OF THE LOST CHORD“ 
(Во потрага за изгубениот акорд) и послед-
ните два „ON A TRESHOLD OD A DREAM“ 
(На прагот на сонот и „A QUESTION OF 
BALANCE“ (Прашање на баланс). 

Музиката на MOODY BLUES, според нив-
ните сопствени зборови е „емоционална музи-
ка. „Но тоа не е само тоа. Таа обилува со 
сите компоненти на добра музика (ако такви-
те компоненти можат асполутно да се извс-
дат). Перфектно е изведена, полна со имаги-
нација, инвентивност, се користи со најдоб-
рите традиции на класичната музика, фол-
кот и блузот, покрај тоа одлично се продава 
и насекаде се слуша. Ќе признаете, малку кој 
има да се пофали со сите овие епитети! Се-
пак не е се така сјајно кај MOODY BLUES. 
На секој албум можат да се најдат една, две 
песни кој се така да се каже силувани, пра-

вени без инспирација и вистински поттик, са-
мо за да го пополнат просторот. Тие се губат 
во целосниот звук на албумите, но сепак . . . 

После свршената работа врз некој албум 
целата група заедно со своите фамилии оди 
на свечена „премиера“ во некој театар или 
пригодна сала каде што во темнина се слу-
шаат сите песни. Џастин Хауард вели дека 
неговите домашни се најдобри критичари. 
Дури после комплетната работа врз музич-
ката страна се приоѓа ков изработувањето на 
обвивката за плочата, која, според мислење-
то на членовите на групата, „мора да биде во 
нераскинлива врска со музиката“. Токму за-
тоа сите обвивки на албумите на 
MOODY BLUES се шокантни и занаетски од-
лично дизајнирани. 

Турнеите на групата се ретки и грижливо 
одбирани. По враќањето од последната амери-
канска турнеја еден од членовите изјави: 
„Бевме 17 дена во Америка и таму конечно 
заклучив дека не можам да живеам на ниед-
но друго место освен дома. Сепак парите се 
во Америка. Само во Лос Анѓелос продаваме 
плочи како во цела Англија“. 

Последниот потег на групата беше од биз-
нисменски карактер. Тие отворија своја сон-
ствена дискографска куќа околу која собраа 
некои интересни сеуште анонимни имиња. 



п о Е 3 И Ј А 

НОЌИ ВО БЕЛ САТЕН 

(Nights in White Satin) 

Ноќите во бел сатен 
никогаш не ќе свршат, 
писмата напишани 
никогаш не ќе се пратат, 
убавината вечно 
ќе бега од пред очи, 
вистината вечно 
непронајдлива ќе биде 
затоа што те сакам, 
да, те сакам, 
о, како те сакам 
Гледам во луѓето 
што се фатиле за раце 
и не разбираат како ми е, 
велат дека на мислите 
не можеш да им побегнеш 
и дека ќе бидеш она 
што сакаш да бидеш, 
затоа што те сакам, 
да, те сакам, 
о, како те сакам. 
Ноќите во бел сатен 
никогаш не ќе свршат, 
писмата напишани 
никогаш не ќе се пратат 
затоа што те сакам, 
да, затоа што те сакам. 

ПРАШАЊЕ 

(Question) 

З о ш т о н и к о г а ш н е д о б и в а м е о д г о в о р 
к о г а ч у к а м е н а в р а т а т а 
со м и л и о н и п р а ш а њ а 
з а з л о б а т а , с м р т а и в о ј н а т а ? 
П о г л е д н у в а м е о к о л у с е б е 
и н е н а о ѓ а м е н и ш т о ш т о н и т р е б а 
во о в о ј у б и с т в е н с в е т ш т о г о р и о д а л ч н о с т . 
З о ш т о н и к о г а ш н е д о б и в а м е о д г о в о р 
к о г а ч у к а м е н а в р а т а т а . 
Н е е в а ж н о о н а ш т о го в е л и ш 
д о д е к а м и з б о р у в а ш 
т у к у о н а ш т о го м и с л и ш 
д о д е к а к а ж у в а ш ш т о ќ е се с л у ч и . 
А к о п о д р а з м и с л и ш 
н е м а д а в е р у в а ш 
д е к а љ у б о в т а ш т о ј а д а в а ш 
т и е т е б е н а м е н е т а . 
Б а р а м н е к о ј ш т о ќ е м и го и з м е н и ж и в о т о т 
б а р а м ч у д о 
д а з н а е т е к а к о 
ј а и з г у б и в љ у б о в т а 
в е р о ј а т н о ќ е м е о д в е д е т е 
м е ѓ у т и ш и н а т а н а п л а н и н и т е 
и ш у м о т н а м о р е т о 
в о з е м ј а т а 
в о к о ј а н е к о г а ш ж и в е е в 
и к а д е ш т о Т а а ч е к а н а м е н е . 
В о с и в и л о т о н а у т р и н и т е 
м и с л и т е м и се б р к а а т 
о д о н а ш т о е м р т в о , о д о н а ш т о о п и е 
и о д п а т о т ш т о т р е б а д а го о д б е р а м . 

ПЛИМАТА НАДОАЃА 

(The Tide Rushes In) 

Го барам својот сон 
веќи стоти пат денеска; 
јас го градам, вие го уривате 
како да е направен од глина. 

Плимата надоаѓа, 
ги носи моите кули, 
а јас несигурно се превертувам 
и барам место во креветот. 

Ти треба некој 
што ќе ги чуе твоите исповести, 
седам и слушам 
а сепак ништо ново не дознавам. 

Гавранот стои на дрво 
и гледа надолу 
во семињата што паѓаат 
за повторно да израснат. 

НЕМОЈ ДА СЕ ЧУВСТВУВАШ БЕДНО 

(Don't You Feel Small) 

Го прашуваш огледалото 
кој е најголемиот будала на светот, 
се кладам дека се чувствуваш бедно 
како сите ние, понекогаш. 

Погледни го светот 
и прашај го зошто постои 
за слога, за што друго, 
немој да се чувствуваш бедно. 
Тоа на сите ни се случува. 

Време е да кажеш што мислиш 
зошто подоцна ќе немаш избор. 
Немој да се чувствуваш бедно. 
Тоа на сите ни се случува. 

Погледни на напредокот 
и преометај му ја цената. 
Ги уништуваме морињата 
со реките што ги губиме. 

Погледни во паролата на ѕидот 
слушни го алармот на огледалото 
но немој да се чувствуваш бедно. 
Тоа на сите ни се случува. 

Го прашуваш огледалото 
кој е најголемиоот будала на светот, 
се кладам дека се чувствуваш бедно 
како сите ние, понекогаш. 

препеала: 
РИСТЕВСКА ВЕРА 
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