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»ТУКА 
НЕКАДЕ 
КРАЈ НАС« 

На прагот сме на нови страници не само во досегашниот Устав на 
СРМ, но и во историјата на македонскиот народ. По донесените сојузни 
уставни амандмани СР Македонија (како и сите републики) се здоби со 
можности за послободни маневри во својата сопствена куќа, Многу не-
когаш сојузни надлежности преминаа на републиката. Се разбира истото 
се однесува и на обврските. Југословенската федерација чекори по нови 
патишта. Покрај досегашната оригинална надворешна политика и ориги-
нално самоуправување, се здобивме и со своеврсна федерација. Како овие 
нови федеративни нијанси се одразуваат во македонската средина? Отка-
ко во Собранието е донесен текстот на Нацртот на Уставните амандмани, 
во тек се дискусиите околу нивното конечно усвојување. Некои од пред-
видените измени навистина се далекусежни. Пред да се рече се друго 
еден збор од Нацртот особено остава впечаток — Д р ж а в а. Овој збор 
отскокнува по својата тежина, значење, одговорност. За прв пат во една 
Македонија гсако официелен се спомнува. таков збор. Се вели „суверена 
национална држава". Тоа е степен повеќе од претходната уставна форму-
лација. Оваа држава и државност немаат во себе ништо класично. Задр-
жано е само застарено именување за нешто што има социјалистички и 
самоуправни тенденции. Во тој ист XV амандман (или прв од Нацртот) 
за прв пат се вели дека СРМ покрај тоа што е држава на македонскиот 
народ и народностите, таа е држава и на етничките групи. Можеби за 
прв пат се случува на етнички групи уставно да им се гарантира рамно-
правност. Така СР Македонија станува вистинска заедница на рамноправ-
ни луѓе. Оваа рамноправност добива во својата тежина и со тоа што Со-
бранието ќе има специјална комисија која ќе се грижи за меѓунационал-
ните односи. 

Следната интересна новина е во амандманот XVI каде се предви-
дува; „соодветна грижа за македонското малцинство и Македонците во 
странство". Оваа грижа треба да се одвива во рамките на надворешната 
политика и меѓународните договори на СФРЈ, но сепак тоа останува пред 
се задача на СР Македонија. Горната дефиниција е во ред и секако ќе 
биде прифатена, но се слушаат мислења таа и да се дополни. Конкретно 
треба да се прецизира дека заправо се работи за грижа за македонското 
население во Егејска и Пиринска Магседонија. 

Во неколку амандмани се разработуваат основите на социјалистич-
ко — самоуправните односи и правата на работните луѓе. Во одделни 
случаи се предвидува здружување на средства и труд во заеднички здел-
ки, па дури и со странски партнери — каде се вели; „Правата на стран-
ското лице над средствата што ги вложува во организацијата на здружсн 
труд во земјата не можат по склучување на договорот да се намалат со 
закон или со друг акт." Ваквото поставување беше нужно за странските 
партнери да стапуваат со поголема доверба во соработка со нашите прет-
пријатија. Иако политичката клима е таква што се очекува целосно при-
фаќање на предлог Нацртот на Уст. амандмани, сепак останува време за 
извесни корекции или дополнувања. Така н. п. неопходно е да се внесат 
одредби за национална хигиена, кога веќе зборуваме за национална суве-
рена држава. Тоа секако треба да биде мелодија која е популарна во на-
родот. (Незванично се спомнува „Денес над Магседонија".) 

Ваква слична активност паралелно се одвива и во другите републи-
ки. Тоа не е случајно. Активноста како и секогаш е координирана, затоа 
што сите републики, како и СР Македонија се нераскинливи алки во ју-
гослоеенската целина. Нацртот на Уставните амандмани е можност за 
согледување на едно незамаглено братство-единство, и тоа е вистински 
одраз на нашите демократски дострели. 

Зоран ЈОРГАКИЕСКИ 



1. Социјалистичка Република Македонија е су-
верена национална држава на македонскиот народ 
и држава на народностите и етничките групи во неа, 
Заснована врз сувереноста на народот и врз власта 
и самоуправувањето да работничката класа и на 
сите работни луѓе, и социјалистичка самоуправна 
Демократска заедница на работните луѓе и граѓани-
те, на македонокиот народ и рамноправните со него 
народности и етнички групи. 

2. Со овој амандман се заменува став 1 на член 
1 од Уставот на С Р М 

МАВНЕТЕ СЕ ОД ПАТОТ, ИЛИ: 

што широкото демократско мнозинство 
мисли за претстојните уставни 
промени во македонската 
државност? 

- за сите информации 
обратете се до ССРНМ, 
таму се води дис-
кусијата 

- не сум размислувал, 
не дошло ред за 
такво нешто 

- МЛАДИНАТА едно МИСЛИ 
но другите тоа си го 
кројат како сакаат 

- има за мене кој да 
МИСЛИ, јас сум тука за 
работа итн. 

Македонија и Југославија с е зафатени со 
општоуставна треска. Сите медиуми за јавно 
комуницирање перманентно се вклучуваат во 
јавната дебата по Уставните амандмани. Те-
левизијата тоа го проследи со специјална 
емисија во рамките на терминот „Четврток 
з а . . . " Зборуваа Минчев, Цаца, Габер . . . Тре-
баше да се чуе и гласот на демократското 
мнозинство. Требаше, но не се слушна. Моти-
вацијата за „касапењето" на блиц-анкетата 
што како прилог на емисијата требаше да оди 
е од концепциска природа. Всушност луѓето 
зборуваа едно, а емисијата кажуваше друго. 

Бидејки и сами сме заинтересирани, одлу-
чивме да напишеме и ние по некој збор. Пол-
ни со с т р а х о п о ч и т у в а њ е кон демократското 
мнозинство, им поставуваме прашања со е д и н -
ствена мотивација: ШТО МИСЛИТЕ И ОЧЕ-
КУВАТЕ ОД ПРЕТСТОЈНИТЕ УСТАВНИ 
ПРОМЕНИ ВО МАКЕДОНИЈА? 

У С Т А В 

. НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПРВ ДЕЛ 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Г Л А В А I 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ч л е н 1 

Н а р о д а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а е народна држава со републи-

к а н с к и облик. 

У С Т А В Е Н З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО 
УСТРОЈСТВО И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I . 0СНОВНИ НАЧЕЛА 

1) народна Република Македонија 
Член 1 

Народна 'Република Македонија е социјалистичка демократска 
држава на работниот народ на Македонија доброволно соединета со ра- 
ботниот народ од другите народни републики во Федеративна Народна 

Република Југославија како сојузна држава на суверени рамноправ-
ни народи. 

Д о к у м е н т б р . 6 

У С Т А В Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 

Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

("С л у ж б е н в е с н и к н а 

С Р М " 

б р . 15/1963 г о д и н а) 

ГЛАВА I 
0СН0ВНИ О Д Р Е Д Б И 

Ч л е н 1 

С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а е д р ж а в н а с о ц и ј а л и с - 

т и ч к а д е м о к р а т с к а з а е д н и ц а н а н а р о д о т н а М а к е д о н и ј а з а с н о в а н а н а 

в л а с т а н а р а б о т н и о т н а р о д и с а м о у п р а в у в а њ е т о . 

С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а Македонија е во составот на Со-

ц и ј а л и с т и ч к а Ф е д е р а т и в н а Република Југославија 

1946 

1953 

1963 

1971 



ТИВКО, ТИВКО, МОЛЧЕЛИВО 

Железарницата станува вистинска Мека 
за посети. Секое новинарско инсистирање за 
застапеност на работничката структура те на-
ведува да помислиш на „Скопје". Се разбира 
и ние почнавме од таму; 

Јордевски Тихо, техничар: (28 год.) 

Што? Кажи погласно, многу тивко пра-
шуваш и . . . машиниве бучат. За амандмани-
те? Какви амандмани? А . . . Да де, се разби-
ра„ дека знам. Читав нешто за државата. Ток-
му синоќа ми кажа нешто оној мој пријател 
од внатрешноста. Знам де, знам дека стану-
ваме држава во држава. И за етничките гру-
пи сум чул. Циганите се исти со нас. Е па 
редно беше и тие се луѓе. 

Мехмеди Шарип или Шаип, 
приучен работник: (33 год.) 

Море мавни ми се од патот, не гледаш 
Дека чистим, а ти абондмани па абонд... Не 
знам и не ме интаресира. Да има леб да јадат 
и сите деца и онаа жена ми. Да ти кажим 
арно ми и сос нив (амандманите) и без ниф. 
Ајде сега оди, ти кажев некои работи. 

Страчковски Стрезо, бригадир: (37 год.) 

Ми се чини дека се добри. Ги читав во 
„Нова Македонија". И знаеш ова за химната 
на писателите им е умесно. Арна работа е да 
имаш национална песна, а и имаме убави ме-
лодии. Ако немаш химна како да немаш др-
жава. Зошто ние да немаме, а Србите или 
Хрватите да имаат. Нашите песни се постари 
и помелодични. Ќе најдеме барем некода све-
чена песна. Која? Па, на пример што и фали 
на онаа . . . „Македонче" . . . да, |да „Абре Маке-
данче, каде ее спремаш" . . . Ми се допаѓа и 
она за доходот, за платите. Со уставот се га-
рантира дека доходот ќе го расподелуваме 
ние работниците. Убаво замислено и напиша-
но, само уште да е така. Во целава работа 
има уште една интересна работа. А тоа е она 
за личниот доход. Не може човек нешто да 
поработи од страна. а да не му го зема вед-
наш државата. 

МОРЕ К А К В А ДЕБАТА 

Луѓето сакат да дискутираат. Овие крај 
нас особено кон тоа се наклонети. Сакаат, а 
не го прават тоа тогаш и таму каде треба. Со 
нашите прашања сакавме да ги испровоцира-
ме не само за претстојните уставни промени, 
туку и за начинот на водење на јавната деба-
та. 

Муратовски Круме, службеник 
(26 год) 

Јавашлук, брате. Никаква дебата не е 
о!ва. Море за вакви работи на референдум се 
оди. А ние Сојуз на борци, Сојуз на млади-
ната и на крај Социјалистички сојуз. Како 
божем со него и до него започнуваат и за-
вршуваат работите. Срамота, за политички 
промени од таков ранг да зборуваат на Кон-

ференцијата на ССРНМ само двајца, од кои 
еден по службена должност. И после ќе ре-
чеме: јавната дебата успеа, народот ги при-
фати амандманите. Тој ги прифака ама како? 

Затоа за натамошни информации обрати 
се до ОСРНМ. 

Петров Стојмир, студент (22 год.): 

Море какви уставни промени. Кажи ми 
ти мене дали ќе дадат од втора во четврта, 
со слушана трета да се запишеме. Тука е 
проблемот, а не во Уставот. Нели не го рчка 
факултетот, немам грижа. Има за мене кој 
да мисли, јас сум тука за работа. 

М. М. (милиционер-позорникар, 28 
години): 

Јас не можам да ти дадам изјава, што 
знам што ќе нашкрабаш, па потоа јас да од-
говарам. Море нека нема пијаници толку до-
бро ќе биде. Мир и Уставот не ќе се менува 
често... Се тече нормално. Арна земја сме 
ние. 

Дојчинов Костадин, студент 
(24 години): 

Пред се мислам дека Уставниот амандман 
XV е историски чин за македонската нација и 
луѓето што живеат во Македонија. Да станеш 
држава, со сите претензии да се покажуваш 
пред светот, не е малечка работа. Еден народ 
го базира својот суверенитет во Државата, врз 
основите на своето историско минато. Кај сум 
ги читал? сосема самоиницијативно и на еден 
факултетски собир. А бре, јавнава дебата тре-
ба навистина да е израз на нашава Демокра-
тија. Арно ама не е екватантен пример за 
демократија на мнозинството. Е доста ти ре-
ков. ВИДИ ја „онаа", добра нога фаќа. Ај здра-
во. Јави ми се кога ќе одиш да запишеме го-
дина. 

Крцковски и Перо Милошевски, 
студенти на медицина (23 год.): 

Ти си правник, ти треба да ги знаеш по-
веќе тие работи. Ние сме тука да ја леку-
ваме и државата, ако треба. Ајде не масирај 
не со тие работи. Ги знаеш нашите мислења. 
Вчера дискутиравме кај Тихо. И напиши го 
тоа, слободно . . . !!!! 

Иванов Миладин, работник 
(25 години): 

Не сум ги читал, ама сум слушал нешто. 
Знам дека Крсте и Киро ги избравме во Прет-
седателството. Е, што не се тоа амандманите? 
Ти да не знаеш повеќе. Толку и та се разби-
раш. Кој ли ке ти разбере што ти пишува во 
тие политични работи. Не сум размислувал 
повеќе, не дошло ред. Де чевли треба, излези 
купи им на децата. А сега и зимница се спре-
ма. 

Шербезовски Јасен, чистач 
на кондури (20 год.): 

Ај бе доста, ќе дојде мајсторот он ти ги 
знае тие послови. Од кај до кај тука си за-
лутал. Не ти познавам никој со такво име 
меѓу нашите во Шутка. Политички работи? 

Бегај од такви политики, тие зло у куќа ќе 
ти прават. Да кажеш сега, да дадеш по ед-
на . . . Ќе припалиме и ќе чистиме тие конду-
ри да светат како политички... 

БЕЛКИМ ПОДОБРО КЕ БИДЕ 

Гавриловски Страшо, лекар (28 год.): 

Уставните промени доаѓаат во едно сми-
рено политичко враме, бескризио политичко 
живеење. Јас длабоко верувам дека тие ќе 
бидат импулс за овој македонски народ во 
натамошниот развој на неговата, односно мо-
јата земја. Пред се ме рајдува што сме веќе 
држава. 

Костовски Тодор, економист (27 год.): 

Мислам на економијата и така ги согледу-
вам политичките промени. Овој наш насушен 
тутун белким подобро ќе вирее. Можеби рас-
чистувањето на економските односи на ниво 
на Федерација ќе ни ги задржи милионите 
што инаку ни ти лапа федерацијата од туту-
нот. Богами не биле мали пари. Пред некој 
ден баш го читав неделниот коментар на Анте 
Поповаки во „Македонија". Да ти кажам не 
сум скептик. Напротив оптимист сум и затоа 
мислам дека Македонија не ќе „пропадне" 
со ова осамостојување. Има за овој народ 
уште за доста години леб и живот. 

Митревски Гаврил (ученик, 16 год.): 

Да има повеќе училишно самоуправување. 
Ако во амандманите пишува такво нешто не-
ка им е алал. А ќе им дојде крај на профе-
сориве. Им викав јас на моиве курајбери де-
ка ќе преќипи чашата со професорскиве мај-
мунлаци. 

Тракчиев . . . ученик, (17 год.): 

Имаме Универзитет, МАНУ, судство, ту-
тун, патлиџани и на крај еве ќе имаме и 
држава на етнички групи и на Македннци. Но 
добро оди оваа работа. Што друго да ти 
кажам? Било што да речат младите, другите 
тоа си го кројат како сакаат. Не мислат не-
зрели. Зар не можеме да размислуваме за 
такви политички проблеми како што се Ус-
танните амандмани. 

Поповиќ Милорад, (29 год.): 

Немој мене, брате роден, остави им го 
тоа на политичарите. Мене ми е арно и рабо-
тава ќе е на добро. 

Распрашувал: 
Сашо ЧОМОВСКИ 



МЕЧКИН СОН 
ИЛИ ПОЛИТИЧКА ЈАВА 

Новата фаза на нашиот политички раз-
виток многумина општественици и познавачи 
на југословенските прилики ја оценуваат 
како одлучувачка за иднината на самоуправ-
ниот општествено-политички систем. Многу 
западноевропски социолози и политичари кои 
до неодамна смело ја претскажуваа иднината 
на југословенската концепција на социјализ-
мот станаа молчеливи иако сеуште остану 
ваат во основа песимисти. Недоверливоста 
на некои социјалистички теоретичари од Ис-
ток, изразена во неколку студии објавени 
минатата пролет, кога навистина многу рабо-
ти кај нас даваа повод да се размислува за 
извесна криза во општествените и политички-
те односи, се покажа како неоснована, мо-
жеби и недобронамерна. 

Уредникот на италијанскиот прогресивен 
весник »Unita« еден од најавторитетните ев-
ропски познаници на југословенското опште-
ство неодамна го изрази своето мислење де-
ка »сепак, Југословените најдобро се позна-
ваат себеси«. 

Очигледно, неблагодарна работа е да се 
прогнозира што би можело да се случи во 
нашето општество, прогресивната динамика 
честопати е причина дури и носителите на 
општествениот прогрес да бидат во расчекор 
со праксата. Токму тоа заостанување во од-
лучувачките фази (како што е сегашната) на 
политичките и општествените промени може 
да ги забави и самите промени, самиот дина-
мичен напредок, преобразувањето во рамките 
на концепцијата за »југословенскиот соција-
лизам«. 

Последните месеци навистина дојде до 
израз опасноста од неподготвеноста на кому-
нистите одлучно да ги отфрлат нагризува-
њата, антисамоуправните акции во нашето 
општество, особено во политичкиот живот. 
Се разбира, тоа не е општа оценка за пози-
циите на комунистите, нивната политичка сна-
га и спремноста за отворена борба со клас-
ните непријатели, но факт е дека заеднич-
ката акција »на теренот«, како што обично 
се вели, често пати е оневозможувана, па ка-
ко резултат на тоа се јавуваат »кризни ситу-
ации«, конфликти, кои резултираат ослабу-
вање на интензитетот на акцијата локално, 
во одредена општествена или политичка за-
едница, или глобално. 

Веројатно, причината за многу конфликт-
ни ситуации е во кохезијата на политичките 

со економските проблеми во општеството, па 
сепак, изгледа дека одлучувачка е идеолош-
ката култура на комунистите, зашто токму 
снагата на комунистичката идеја ги зближи 
југословенските народи во Револуцијата и 
ги мобилизира во текот на повоениот раз-
виток. 

Зборувајќи отворено, не е премногу на-
правено, барем во последните десетина годи-
ни, токму во периодот на побрзиот опште-
ствен и економски напредок младите генера-
ции, оние кои сукцесивно го понесуваат то-
варот на тој напредок, да бидат идеолошки 
добро подготвени. Младинската организаци-
ја е во тој поглед, најблаго речено, во сос-
тојба на инцидентно ангажирање, партијата 
им даде предност, барем за сега и барем до 
сега, на економските и политичките пробле-
ми, издавачките институции се вклопуваат во 
»современите односи на пазарот« — значи, 
го насочуваат своето ангажирање спрема еко-
номската оправданост, студентите го рефор-
мираат својот Универзитет, и тоа пред се еко-
номски проблеми, училиштата »доволно ги 
ангажираат своите ученици со напорната 
скратена работна недела«, за печатот, особе-
но оној што го читаат младите, и да не збо-
руваме... 

Меѓутоа, противречностите во општестве-
ниот развиток не чекаат попогоден момент да 
се покажат со сета острина во општествените 
движења. Напротив, со текот на динамични-
от општествен развиток, тие стануваа почес-
ти и нивното значење поголемо. И уште по-
веќе, неподготвеноста на оние кои треба да 
се »фатат во костец« со тие противречности, 
а тоа се секако младите луѓе, младите кому-
нисти особено — може да биде пресудна. 

Никој нема илузии дека подобрата идео-
лошка подготовка ќе ги реши општествените 
противречности, понајмалку економските про-
блеми, но снагата на заедничката акција на 
прогресивните политички движења е во не-
посредна зависност од политичката писме-
ност. 

Значи, треба да се разбудиме од поли-
тичкиот сон, за да не ги преспиеме опште-
ствените и политичките конфликти. Но, кој 
е оној што најдолго спие? Младината, Парти-
јата, младинската организација, издавачките 
куќи, училиштата, средствата за јавно ин-
формирање или ...? 

Спасе ЈОВКОВСКИ 

Некогаш 
негде 
испратенн 
беа 

12000 илјади покани 
На нашите работници од странство да 
им се понуди: 

— работно место 
— локација за изградба на стан 
— можност и одобрение за отворање 

приватен д у ќ а н 
— царинските прописи да бидат убла-

жени 
„Кога може еден конзул по една го-

дина со привилегии да ја внесува зара-
ботената стока — зошто ние да не мо-
жеме? 

Да го видам еден конзул да мора за 
тоа да работи 10 години надвор! 

Условите за работа кои ќе ни се пру-
жат да бидат горе-долу на исто ниво 
на оние под кои работевме надвор — во 
поглед на техничката опременост и сл. 

Стекнатите квалификации и искус-
тво од работата надвор да ни се приз-
нава! 

Да не се бара за тоа некое дополне-
ние, од — работување (приправнички 
стаж)! 

Аргументот на пари — е негде при 
крајот: да бидеме платени колку заслу-
жуваме! 

Ние сите сме едно семејство, а едно 
семејство е богато ако сите негови чле-
нови поединечно се богати! 

Јас сакам да знам колку ми е бруто, 
а колку нето. а не потоа со даноци и дру-
ги смицалици да ми се одземе се! 

Единственото кое ни беше понудено 
го добивме доаѓајќи — тоа беа менувач-
ниците во банките! 

Ние сите би давале извесни средства 
за да се направи фабрика од нив! 

Повеќе од милиони наши работници 
има надвор — на секој десет што си одат 
двајца се враќаат! 

Од надвор е стигната современа ма-
шина, мојата жена може да ја ракува 
— но таа е без работа, затоа што некој 
си треба да ја монтира!" 

Тогаш така го слушнав и забележав 
— Биш! 



РАБОТНИЧКАТА 
КЛАСА 
БЕЗ 
АВТОНОМНА 
МОЌ 

ВЛАДО ПОПОВСКИ: 
АСИСТЕНТ ВО ИНСТИТУТОТ ЗА 
социолошки и политичко 
- ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА: 

Тешко можат да се најдат систаматски 
показатели за тоа дака СК својата моќ во 
политичката практика ја црпи од едно конти-
нуирано и интегрално политичко движење на 
работничката класа и на јавноста. Докажува-
њето на спротивното во најмала мера треба 
да ги презентира барем следните аргументи: 
Прво, дека постојат процеси на интегрална и 
континуирана политичка активност на работ-
ничката класа и на јавноста во која се соз-
дава интагрална свест и волја за општите ра-
боти. Второ, дека евентуалното постоење на 
таквите процеси е директно во врека со ак-
тивноста на СК, која на тој начин добива 
свое содржинско опраделување, своја смисла 
и основа за конституирање на одговорност 
пред класата и јавноста. Трето, дека сето 
тоа заедно претставува едно интегрално свес-
но однесување кон другите политички инсти-
туции и моќ за сведување на нивната актив-
ност во рамките на демократаката причина и 
размисла за општите добра (за општите рабо-
ти). 

Од изнесеното и може да се постави пра-
шањето за тоа со каква моќ всушност СК 
располага и се остварува во политичкиот жи-
вот, односно каде е неговиот основен поли-
тички локус на неговата активност и сходно 
на тоа каков карактер на политички односи 
тој гради? 

Како прво тешко е, да се најдат систамат-
ски показатали дека се остварени, или дека 
се остваруваат процеси на едно континуирано 
политичко движење на работничката класа по 
заедничкиге и општите работи на едно гло-
бално ниво — на ниво на општествено-поли-
тички процеси се втемелени во едно напо-
редно непосредно учествување дека општиот 
интерес се конституира и остварува како оп-
шта работа во исто време во кое се конститу-
ира општа свест и општо определување (општ 
конценсус) и како резултат на тоа. 

Вистината за глобалните политички про-
цеси, за глабалните политички одлуки (за 

воспоставување на определен интерес како 
општ интерес) е во тоа што тие се еманација 
на политичките институции и на репрезента-
тивното (значи тесно) политичко движење. Во 
сферата на општите работи на глобалната за-
едница, работничката класа не е конституи-
рана како интегрална функционална струк-
тура која на тој начин ќе се формира во еден 
основен и глобален политични субјект (во са-
моуправан субјект како самоопределен и са-
моделатен фактор)- Таа, во тие рамки, е пар-
цијализирана, дисконтинуирана и зависна од 
глобално организираниот фактор — од поли-
тичката институција. Таа во тие процеси се 
јавува како одделен работен колектив, како 
работна самоуправна организација и како 
ваква евентуално комуницира со политичката 
институција. Таа (работничката класа) не се 
јавува како интегрално политичко движење 
и со тоа како интегрален активен политички 
супстрат. Од тие причини, раздвоена во мож-



носта да се конституира како интегрална 
свест и интегрално организирано движење. 
таа се наоѓа во една мошне зависна политич-
ка положба од организираниот политички 
фактор и во една мошне манипулирана по-
зиција. Парцијализирана во обликот на ра-
ботниот колектив, класата всушност не се 
воспоставува како политичка класа, како кла-
са за себе. Таа се разводнува и губи како 
класа, зашто во односот кон општите работи 
се поставува како надворешен елемент. Како 
еламент кој определен интерес треба само да 
го прифати како општ интерес и оттука само 
да го разбере, зашто тој е создаден надвор 
од неа. Таа, во обликот на одделна работна 
средина е во позиција евентуално да биде 
консултирана за определена одлука што ќе 
се донесува, или да и биде објаснето она што 
е веќе донесено. Затоа основната комуника-
ција добива логика на однос од политичката 
институција кон работната организација со 
што целосно е определен тој однос од самата 
политичка институција. 

На тој начин класичните и спротивставе-
ни елементи на класичниот политички однос 
не се надминати кај нас за општите работи, 
зашто сеуште суштествува раздвоеност на 
создавањето и извршувањето. Зашто сеуште 
суштествува раздвоеност на силите: на фак-
тори на одлучување и на фактори на извр-
шување. Зашто општите и заедничките рабо-
ти се парцијализирани како раздвоени ком-
петенции, кои иа ниво иа конституирање се 
надлежност на една осамостоена и репрезен-
тативна сфера, а на ниво на извршување се 
во „компетенција" на непосредните структу-
ри. Така и се јавува — еден релевантен, а 
друг некомпетентен свет во однос на консти-
туирањето на определен интерес како општ 
интерес и општа работа. 

Од сето понапред истакнато може да се 
заклучи дека всушност не е канституирана 
една систематска политичка моќ иа работ-
ничката класа за глобалните политички про-
цеси и дека тие се извлечени, како од неј-
зиното учествување, така (поготово) и од неј-
зиното суштествено влијание. Од тоа, исто 
така, произлегува дека работничката класа 
не е конституирана како интегрална само-
управна структура кон тие процеси и дека 
како парцијализирана и зависна од (врзана 
за) политичката институција. таа на своето 
непосредно ниво и за своите непосредни ра-
боти (за работите на работната организација) 
останала повеќе политичко-професионална 
категарија, а за општите работи останала за-
висен приклучок, и на методот, и на ментали-
тетот, и на моќта на политичката институ-
ција. 

Токму од износеното сфаќање ми се на-
метнува заклучокот дека всушност изворот 
на моќта на СК не може да се карактеризира 
како непосредно класен. Тој може да биде 
окарактеризиран како посредно класен, зашто 
повеќе базира на усетот на политичарот (и 
членот ка партијата — особено оној во орга-
нот на СК има постанато политичар) на него-
виот рефлекс за движењата во основата, на 
неговата размисла и критериј. А токму поли-
тичката историја скоро секогаш докажувала 

дека овие елементи не се доволно уверливи за 
конституирање на доследна класна политика. 
Таа покажувала дека тие елементи се, пове-
ќе, погодни за конституирање на посебни ин-
тереси како општи интереси. На посебна моти-
вација како општ критериум. Токму таа исто-
рија укажувала дека на тие елементи п о л и -
тичката сфера се повеќе постанувала доми-
нантна, а политичкиот слој се повеќе само-
своен, кој почнува да се репродуцира од тес-
ни рамки, според овој критериум и во постап-
ка која суштествено ја контролира тој, со 
што воспоставува категорија на способни и 
неспособни за политика и оттука на цврст и 
дебел професионализам во неа. На тој начин 
политиката и како компетенција и како про-
фесионална структура останува заградена и 
отуѓена. 

Затоа може да се рече дека моќта на СК 
повеќе ги користи внатрешните движења во 
неа самата и историскиот авторитет. Дека таа 
моќ во таква логика важно извира од тесните 
структури на СК — од нејзините раковод-
ства — и дека како таква се нуди и во сис-
темот на политичките институции и во оп-
штествената основа. Од овие причини не мо-
же да се рече дака активноста на СК е ди-
ректно определена од основата (од свесното 
делување на таа основа) и дека таа на таков 
начин се кондензира во една ефикасна оп-
штествена одговорност и за СК како органи-
зација и за членовите — раководителите — 
како непосредни и канкретни носители на таа 
активност. Спротивно на ова има дури и мно-
гу показатели дека таквата — каква актив-
ност на основата не врши суштествено вли-
јание врз активноста на СК. Низа ставови; 
заклучоци, критики, барања и слично од ра-
ботните колективи, или и од основните орга-
низации на СК стануваат интерна докумен-
тација на органите за која често не се рас-
права, поготово не јавно, и која повеќе слу-
жи на политичарот индивидуално за неговиот 
однос или позиција, било во формалните, било 
во неформалнитс одлучувања. На таков начин 
уште посилно се потенцира зависноста на ос-
новната организација и на класата и на член-
ството на СК, кои се повеќе гушат во сво-
јата спонтаност, зашто таа најчесто не е им-
пулс за организирано и интегрално политич-
ко раздвижување. 

Од овие причини и може да се констатира 
дека суштествениот локус на политичката 
активност на СК не е во непосредната осно-
ва, поготово тој не е во класата како поли-
тичка категорија, зашто оваа како таква не 
е конституирана реално — како перманентно 
и интегрално политичко движење. (И во оние 
случаи во кои СК значително се исцрпувал 
како (функција во непосредната основа, тој 
најчесто се остварувал како надворешен еле-
мент во однос на непосредната структура, за 
што најчесто објаснувал и убедувал за нешто 
што постои, што е одлучено, а доста ретко со 
таа структура барал и формирал изворни оп-
ределби што ќе бидат општа одлука. Затоа 
и доста често тој повеќе се осветлувал како 
нешто да брани и чува. 

Од таквите карактеристики активноста на 
СК се повеќе изворно се создавала и исцрпу-
вала во рамките на неговите органи и на ниво 
на политичките институции. Меѓутоа, таквиот 
негов суштествен локус и го има доведено во 
сотојба значително да девалвира како моќ и 

авторитет и на ниво на политичките институ-
ции и на ниво на непосредната општествена 
основа. Тој, на ниво на политичките инсти-
туции мора да ја прифати осамостоеноста на 
тие политични институции, која е до голема 
мера осамосвоеност, поради нивната позначај-
на неврзаност и неопределеност од самоуправ-
ната основа. (Она што е речено за односот по-
меѓу политичката институција и основната 
структура целосно се однесува на секоја по-
литичка институција од нашиот систем). Во 
таков контекст СК всушност мора да смета 
на една состојба во која постојат погодни ус-
лови за развивање на политичка конкурен-
ција, која од своја страна ја амортизира уште 
повеќе моќта на СК за суштествено влијание 
врз политичките процеси. Токму поради сето 
тоа СК (неговите органи) често ја прифаќал 
играта и средствата на осамосвоените поли-
тички институции (најчесто на органите и 
врвовите) и самиот на тој начин имитирајќи 
власт правел и сигурно (во такви услови) ќе 
прави компромиси. Токму поради овие причи-
ни се повеќе слабеела и неговата моќ во ос-
новната општествена организација, што не е 
веќе никаква гатанка и тајна и која се по-
релефно се изразува во низа емпириски ис-
тражувања. 

Како СК може да ја ревалвира својата 
моќ, а таа во исто време да биде и негова 
можност за влијание и (само) облик на непо-
средната самоуправна одлука на класата и 
јавноста? 

Таквата самоуправна моќ не може да се 
формира самата од себе. Илузорно е да се 
очекува дека атомизираните и парцијализи-
рани самоуправни ќелии и атомизираните гра-
ѓани самите ќе израснат во едно интегрално 
движење со интегрална свест, волја и спо-
сабност за организирано учествување во по-
литичките — општите — работи. 

Улагата на ваквата кохезивна и усмеру-
вачка функција може најсилно да ја оства-
ри СК, еднакво и поради нејзината историс-
ка улога и поради класната природа на на-
шето општество. Дури на оваа основа СК по-
вторно може да добие политичка моќ, но овој 
пат самоуправна моќ. Таа моќ би се формули-
рала во постојаното политичко движење на 
самоуправните структури и јавноста. Од тоа 
движење би произлегувала една конкретна 
моќ која ќе треба да ја усмерува и органи-
зира СК. На тој начин всушност произлегува 
дека суштествениот локус на неговата поли-
тичка позиција (улога, моќ, активност) е во 
демократското движење на класата и јавно-
ста и дека од таа позиција тој се однесува 
кон другите политички институции. Дури на 
ваков начин СК во новите услови може по-
вторно да ја афирмира и импрегнира својата 
улога со политичка моќ и авторитет и на 
ниво на основните општествени организми и 
на ниво на системот на политичките институ-
ции. Но таквиот СК од сегашниот СК бара 
заземање на отворен и јавен став кон сите 
основни политички прашања како кон осно-
вите на конституирање на политичките инсти-
туции и професионализмот на политиката; 
кон ротацијата, (која е иронија во однос на 
сменувањето); кон проблемот на социјалните 
разлики; кон прашањето за формирање на 
етапни и многу поконкретни платформи ити. 
и на тоа слично. 



„Че беше неспоредлив борец. Че беше не-
споредлив водач. Че беше, од воена (гледна 
точка, необично смел и необично агресивен. 
Ако тој како герилец имаше своја Ахилова 
пета, тогаш тоа беше неговиот апсолутан пре-
зир кон опасноста. Непријателите веруваат 
дека можат да извлечат одредени заклучоци 
од неговата смрт. Тие сметаат дака ги побе-
диле неговите идеи, неговиот концепт за ге-
рилско војување, неговите гледишта за рево-
луционерна оружена борба. Но, единственото 
што тие го остварија низ еден случаен замав 
на среќата, беше кога тој е виртуоз во една 
така опасна уметност како што е ревалуцио-
нерната борба — но, она што сигурно нема 
никогаш да умре е уметноста на која тој и 
го посвети својот живот. И зар има нешто 
чудно во фактот дека овој уметник загина 
во борба." 

Со овие зборови им се обрати Фидел Кас-
тро на насобраните илјадници на Плоштадот 
на Револуцијата пред точно четири години на 
еден октомвриски ден кога беше ишчезната и 
последната надеж дека вистинитоста на веста 
од Боливија е спорна. Четири години се до-
волно долг временски период за да во нас 
сеќавањата почнат полека да се губат во 
поседот на бледилото и под притисокот на 
секојдневните збиднувања да бидат истисна-
ти од нашата меморија. Само големината на 
значењето на она што Ернесто Гевара го пре-
дизвикуваше за време на својот живот и по 
својата смрт не наведува одвреме навреме да 
се присетиме на него. Веројатно ниеден совре-
меник не ги освоил симпатиите на младите 
така брзо и неподелено како што тоа успеа 
да го стори тој. Младите во него пронајдоа 
човек кој по својот темперамент и по погле-
дите врз светот што не опфаќа беше близу 
до нивните разбирања и сакања. 

Од денот кога подвигот на Монкада два-
наестината герилци ќе се дотркалаат до Сиера 
Маестре па се до моментот кога ќе ја напуш-
ти Куба следејќи ги внатрешните импулси на 
еден револуционер Че ќе биде составен дел 
на превирањата и лутањата, на победите и 
поразите на Кубанската револуција како што 
нејзин неразделив дел беа и Камило и Кас-
тро. Че не беше Кубанец, родум од Аргенти-
на, тој беше Латиноамериканаки косомополит 
за кого што Кубанската револуција беше са-
мо еден неминовен предуслов, една етапа во 
сеопштото зафаќање на латиноамериканскиот 
предел од полетот на револуционерната бор-
ба. Она што за време на својот живот Гевара 
го создаде е повеќе еден разработен концепт 
на стратегија отколку задлабочена теориска 
основа врз која може да се засновува револу-
ционерната акција. Збогатен од искуството на 
Кубанската револуција во својата »Guerilla Warfare« сублимирајќи ги своите размислу-
вања за облиците и начинот на герилата тој 
пишува: 

„Оружената победа на кубанскиот народ 
над диктаторството на Батиста, предизвика 
промени на догмите што се однесуваа кон по-
стапувањето на народните маси во Латинска 
Америка. Не е неопходно да се чека додека 
сите услови за подигање револуција почнат 
да егзистираат, побудата сама ќе ги создаде. 
Јасно е дека герилската борба е само една 
фаза што не подава можности да се дојде до 
конечната победа. 

Таа е само една од почетните етапи на 
борбата и ќе се развива кантинуирано додека 
герилската армија во својот постојан растеж 
не ги поприми карактеристиките на регулар-
на армија. Триумфот ќе е секогаш производ 
на регуларната армија иако нејзините поче-
тоци се во герилата". 

Негова цел беше да ја запали Латинска 
Америка ео огнот на гарилаката борба, да 
создаде во неа два, три или повеќе Виетнама, 
како би го принудил империјализмот да ги 
расфрла своите снаги, за на крајот со елими-
нација на неговиот најјак бастион, Соедине-
тите Американски Држави,, да биде конечно 
уништен." 

Чувствувајќи дека не е создаден за творе-
ње во мекоста на фотељата на својот каби-
нет, тој ја напушти Куба објаснувајќи го со 
една реченица во писмото до Фидел поводот 
на своето заминување. „Другите земји ги ба-
раат моите скромни снаги." Како парманен-
тен револуционер Гевара не можел себеси да 
си дозволи да ужива во плодовите на кубан-
ската раволуција, свесен дека во истиот мо-
мент милиони Латино-американци ја прежи-
вуваат реалноста на диктатурата слични на 
снаа на Батиста. Власта и почестите што ги 
поседувал за него биле само почеток на не-
сносливото интегрирање во еден одреден сис-
тем, што една бунтовна природа како неговата 
не можела да го поднесе. 

Настаните што од неговата смрт наваму 
се случија на тлото на Латино-американакиот 
континент до некаде го негираат она што Ер-
несто го поставуваше како единствено можен 
пат кан социјалистичка преобразба на Латин-
ока Америка и потврдуваат дека тој иако пре-
тендираше кон тоа да отфрли секакви одна-
пред пресметани шаблони, извесни особености 
неотуѓиви на кубанската револуција и специ-
фични за нејзиниот пример ги обопшти на 
целокупноста на Латино-американскиот про-
стор. 

Во својата порака до Латинако-американ-
оката кснференција за еолидарноет тој на-
пиша: 

„Ако смртта ме изненади на кое и да е 
место, нека биде добредошла ако мојот повик 
допре барем до едно уво и ако барем рака се 
испружи да ја дофати мојата пушка." 

Не слутејќи дека тоа ќе се однесува и 
на него во »Guerilla Warfare« тој зборува за 
тоа како треба герилецот да се однесува кон 
смртта: 

„Герилецот треба да го ризикува својот 
ЖИВОТ Секогаш кога е неопходно и да биде 
спремен да умре и без најмал знак на коле-
бање. Позитивната страна на герилското во-
јување е во тоа што секој герилец е спремен 
да умре, не затоа што сака да брани некој 
идеал, ами повеќето заради тоа што сака него 
да го претвори во реалност". 

Псследните зборови на Че, по кажување-
то на Марио Теран Ортуњо кој ја извршил 
наредбата за ликвидација биле: ,,'Смири се. 
Добро стрелај. Ќе убиеш еден човек". 

Веројатно и секој друг крај на овој ре-
волуционер-романтичар би бил дисонантен. 

В. П. Коробар 



ФРАНЦИЈА: солидарност со Ан-
ѓела Дејвис 

Во Париз, на повик на Движењето 
на комунистичката младина на Фран-
ција се одржа национална манифеста-
ција на солидарност со храбрата Анѓела 
Дејвис. На конференцијата за печат, 
Жак Дикло член на Политбирото на 
КПФ изјави: „Анѓела сега е симбол на 
борбата против расизамот, против агре-
сивната политика на САД. Американ-
ските расисти сакаат да се пресметаат со 
неа по пат на еден исфабрикуван суд-
ски процес. Потребно е да се делува, да 
се мобилизира светското мнение". 

Движението на комунситичката мла-
дина на Франција смета за неопходно, 
сите луѓе на светот да се заложат Ан-
ѓела Дејвис да биде ослободена. Околу 
100.000 француски девојки и младичи го 
ставија својот потпис на петицијата ис-
пратена до американските власти. 

САД: бизнис на годината 

Како што се и очекуваше, американ-
ските тајни документи за виетнамската 
војна претставуваат најдобар бизнис на 
годината. Само во првите десет дена по 
објавувањето продадени се околу девет 
милиони примероци. За само два дола-
ра може да се прочита се за гадотиите 
на американската „виетнамизација". 

ЧЕХОСЛОВАЧКА: Чиновници и 
корупција 

Дописиикот на италијанската 
„УНИТА" го споменува податокот дека 
ЧССР со своите 14 милиони жители има 
650.000 чиновници, а една третина од 
тоа е најкорумпираниот дел на Чеси. 

ТУРСКА: најпрво забрана, па 
потоа реформа на Универзитетот 

Турскиот премиер Нихат Ерим и ве-
ти на оваа земја значајни промени на 
Универзитетот. Само четири дена по 
публикувањето на овој негов говор, На-
цисналната скупштина на Турска го 
усвои предлогот за укинување законот 
за давање на поголеми овластувања на 
владата во спроведувањето со студентите 
и нивните јавни гласила. 

СУДАН: Нимеири сака млади де-
војки 

Претседателот на Судан долго време 
не сакаше да дискутира со суданските 
студенти. Токму затоа тие и му беа нај-
огорчена опозиција. Меѓутоа еден ден 
младите Суданци се досетија. Знаејќи за 
неговата слабост кон младешката уба-
вина, студентите му испратија една де-
легација составена исклучиво од млади 

девојки. По трочасовниот разговор Ни-
меири се обрати до студентите: Четврти-
на од вкупниот капитал на лесната ин-
дустрија ќе им биде предаден на мла-
дите луѓе од Судан". Тој инсистираше 
авангардната младина да собира пари 
како би можела да ги откупи акциите 
на оваа индустрија кога тие ќе бидат 
ставени на лицитација. 

ИЗРАЕЛ: „Црните пантери" про-
тив експлоатацијата 

Израелците од ориенталско потекло 
се чувствуваат дискриминирани. Мла-
дите заради тоа се организираа во една 
борбена група чие име е „Црни панте-
ри". 

Во Ерусалим, на плоштадот Цион, 
Евреите меѓусобно се оптужуваа. Доде-
ка едни извикуваа „фашисти", другите 
со еднаква мера одвраќаа со „нацисти". 
Дискриминирани се чувствуваат околу 
три милиони доселеници од Ориентот, 
воглавно од Северна Африка и Азија. 
По своето доаѓање тие ги населија нај-
бедните четврти на Еруоалим. Често ги 
работеа „долните бизниси", а по 1967 ги 
работеа најопасните работи. Токму од 
тие причини по примерот на САД, овие 
млади луѓе својата групација ја нарекоа 
„Црни пантери". Веќе по првите акции 
Голда Меир беше принудена да изјави 
дека може да следува „општествена тра-
гедија" која би можела да биде „посери-
озна од нова војна со Египет". Членот 
на групата Пантери Чарли Битон изја-
ви: „Дискриминацијата е статистичка 
реалност е некаков емоционален впеча-
ток". 

ПАРИЗ: пет прашања за убиј-
ците на Џексон 

По подлото убиство на Џорџ Џексон, 
истакнатиот раководител на „Црни пан-
тери" ,и по неколкуте противречни вес-
ти дека е „убиен при бекство", новин-
ската агенција „Либератион", што е 
формира Жан ПОЛ САРТР постави 
пет прашања од убијците: 

— зошто на Џексоновата фамилија 
не и е дозволено да го види трупот? 

— како може револверот кој го до-
бил од надвор да се крие во косата кога 
Џексон беше кратко потстрижен? 

— како е можно да се убиени тројца 
стражари до заби наоружани кои тука 
беа за да убиваат? 

— како е можно Џексон да ги симне 
прангите кога се знае дека тоа не мо-
жеше да го стори ниту чуварот? 

— како е можно револуционер од не-
гов калибар да ги отфрли сите можнос-
ти за политички процес кога се знае де-
ка тој токму за тоа и се залагаше? 

Бунтовник 



ИДЕЈНИ И ДРУГИ НАЧИНИ 
КАКО ДА СЕ Д0ЈДЕ ДО 
ПОУБАВОТО УТРЕ ТОЕСТ 
КОМУНИЗМОТ 

ВЛАДИМИР шопов 

ДО КОМУНИЗАМ МОЖЕ ДА СЕ СТАСА СО 
ТРИ РАЛА ЧЕВЛИ КУПЕНИ НА СКОПСКИ-
ОТ ПАНАЃУР. 
ПРЕКУ ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО АТЛЕТСКИ 
КЛУБ. 
СО КУПУВАЊЕ СРЕЌКИ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА ЛОТАРИЈА. 
ПРЕКУ ЛОТО. 
СО ПОПОЛНУВАЊЕ ТИКЕТИ НА СПОРТ-
СКАТА ПРОГНОЗА. 
СЛЕДЕЈКИ ГИ МЕТЕОРОЛОШКИТЕ ИЗ-
ВЕШТАИ НА РАДИОТО, ТЕЛЕВИЗИЈАТА, 
ДНЕВНИТЕ, НЕДЕЛНИТЕ И МЕСЕЧНИТЕ 
ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА. 
ДО КОМУНИЗАМ МОЖЕ ДА СЕ СТАСА, 
БЕГАЈКИ ОД КУЧЕ ШТО ЛАЕ И КАСА. 
ЈАВАЈКИ КОЊИ И ДРУГИ. 
ЈАВАЈКИ МАГАРИЊА, ПРЛИЊА И ДРУГИ. 
ПРЕКУ КУПУВАЊЕ АКЦИИ. 
ПРЕКУ ТУРИСТИЧКАТА АГЕНЦИЈА »ПУТ-
Н И К « И ДРУГИ. 
ПРЕКУ ЦИТАТИ. 
ТРАКТАТИ. 
РЕФЕРАТИ. 
КОРЕФЕРАТИ. 
ДО КОМУНИЗАМ МОЖЕ ДА СЕ СТАСА ВИА 
ГЕВГЕЛИЈА. 
ВИА МАРИБОР. 
ПРЕКУ ПОЗИЦИЈА, КОМПОЗИЦИЈА, ПЕС-
НА, СЛИКА И ЦРТАН ФИЛМ. 
ПОТСКОКНУВАЈКИ НА ЛЕВА НОГА. 
ПРЕКУ МОЛБИ ДО БОГА. 
ПРЕКУ ПОВИЦИ ЗА СЛОГА. 
ПРЕКУ ПРОШИРУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕ-
НАТА СОБА. 
ПРЕКУ КЕЧ ЕЗ КЕЧ КЕН СО ЦЕНИТЕ. 
ПРЕКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈА. 
ПРЕКУ ГЛАВА. 
ВО УБАВО УТРЕ МОЖЕ СЕКОЈА ЖЕНА ДА 
ВЕ ВНЕСЕ, 
АКО СО КОЛКОВИТЕ ПОЧНЕ МАЈСТОРСКИ 
ДА ТРЕСЕ. 
ВО КОМУНИЗАМ СЕ СТАСУВА ВО МОРСКО 
КУПЕ. 
ВО ДРУГ КАПИТАЛИСТИЧКИ АВТОМОБИЛ. 
ПУШЕЈКИ ИМПЕРИЈАЛИСТИЧКИ ЦИГАРИ. 
СЛЕДЕЈКИ ЈА БУРЖОАСКАТА МОДА. 
ПИЕЈКИ СОДА ВОДА. 
СО ПОМОШ НА ЛСД, ХАШИШ, ХЕРОИН, 
МАРИХУАНА, МОРФИУМ, КОКАИН. 
УПОТРЕБУВАЈКИ СРЕДСТВА ЗА ЈАВНО ИН-
ФОРМИРАЊЕ. 
СО ПРИМЕНА НА ЛОЗУНГОТ »ВЕНИ, ВИДИ 
И ДИГНИ«. 
ЗАПОСЛУВАЈКИ СЕ КАКО ЧИСТАЧ ВО 
БАНКА. 
ПРЕКУ ДУВАЊЕ САПУНИЦА ВО СЛАМКА. 
ПРЕКУ ДЕЛКАЊЕ ГРАНКА. 
ПРЕКУ КАМЕНИОТ МОСТ. 
СО ЧИТАЊЕ НА МАОВИТЕ МИСЛИ. 
СО ИЗГРАДБА НА ЈАВНИ КЛОЗЕТИ. 
СО ПОТПОМАГАЊЕ НА ПРИВАТНИОТ И 
ГРУПЕН ЕНТУСИЈАЗАМ. 
ПРЕКУ МИТО. 
ПРЕКУ КОРУПЦИЈА. 
ПРЕКУ ШПЕКУЛАЦИЈА. 
ПРЕКУ МАЛВЕРЗАЦИЈА. 
ПРЕКУ МАХИНАЦИЈА. 

ПРЕКУ ЛА МАНШ. 
ДО КОМУНИЗАМ МОЖЕ ДА СЕ ДОЈДЕ 
ЦУПКАЈКИ НА ЛЕВАТА РАКА, АКО ТОА СЕ 
РАЗБИРА НЕ ВИ ПРЕТСТАВУВА МАКА 
ДО КОМУНИЗАМ МОЖЕ ДА СЕ ДОТРЧА 
ПРЕКУ ТЕЛЕФОН. 
ЈАВАЈКИ НА СЛОН. 
ЈАВАЈКИ ДРУГО ДОМАШНО ЖИВОТНО. 
ПРЕКУ ОДГЛЕДУВАЊЕ СВИЊИ. 
ПРЕКУ ТЕЛЕВИЗИЈА. 
ДО КОМУНИЗАМ МОЖЕ И ДА СЕ ОДИ, 
АКО МАЈКА СО ТРИ НОЗЕ ВЕ РОДИ. 
ДО КОМУНИЗАМ МОЖЕ ДА СЕ СТАСА, 
САМО АКО СТЕ ПРИПАДНИК НА РАБОТ-
НИЧКАТА КЛАСА. 
АКО ЈАДЕТЕ ОД ПРЕПОЛНА МАСА. 
АКО ВУЈКО ОД АМЕРИКА ВИ СТАСА. 
АКО ОТВОРАТЕ ОПШТЕСТВЕНА КАСА. 
ДО КОМУНИЗМОТ МОЖЕ ДА СЕ СТАСА 
ПРЕКУ НУМИЗМАТИКА. 
ПРЕКУ ШПЕКУЛАЦИЈА СО ШУШКАВЦИ 
ВО СОВЕТСКИОТ СОЈУЗ. 
СО КАКАО ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА. 
СО НАЈЛОН-КОШУЛИ ВО ПОЛСКА. 
СО ИТАЛИЈАНСКИ ФЕЛЕР-БЛУЗИЧКИ ОД 
ИТАЛИЈА. 
СО ШЕКЕР ВО ГРЦИЈА. 
ПРЕКУ ШПЕКУЛАЦИЈА ВО РАБОТНА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА. 
ПРЕКУ МИРАЗ. 
ПРЕКУ ТАТКО ИЛИ МАЈКА, МОЖЕ И 
ДЕДО. 
ПРЕКУ ЕВОЛУЦИЈА. 
ПРЕКУ РЕВОЛУЦИЈА. 
ПРЕКУ ЗАПАДНА ГЕРМАНИЈА. 
ПРЕКУ КРЕДИТИ. 
ПРЕКУ ЗАЕДНИЧКИОТ КАПИТАЛИСТИЧ-
КИ ПАЗАР. 
ПРЕКУ НОС. 
СО ЛАКТ. 
СО ДВА ЛАКТА. 
СО ГРАДИ А ЛА ЏИНА ЛОЛОБРИЏИДА. 
ДО КОМУНИЗАМ МОЖЕ ДА СЕ СТАСА 
ПРЕКУ ГРАНД ХОТЕЛОТ — »СКОПЈЕ«. 
ПРЕКУ МИРИСАЊЕ ЦРВЕНИ РУЖИ. 
ПРЕКУ СРП, ЧЕКАН И ВИЛА (НА МОРЕ). 
ПРЕКУ АНАЛФАБЕТСКИ КУРС. 
СО КАТАДНЕВНО ГЛЕДАЊЕ СЛИКИ НА 
МАРКС, ЕНГЕЛС И ЛЕНИН. 
ПРЕКУ ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА. 
ПРЕКУ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ПЕЧАТ. 
ПРЕКУ ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВНО 
ПРАЗНЕЊЕ. 
ПРЕКУ СОЦИЈАЛИЗАМ. 
ПРЕКУ НАЦИОНАЛ-ШОВИНИЗАМ. 
СО ШВЕДСКА ГИМНАСТИКА. 
СО ВИТАМИНСКА ХРАНА. 
СО ГНЕВОТ И ПЛАМЕНОТ НА ЉУБИША 
ГЕОРГИЕВСКИ. 
СО КРИТИКА НА ГОТСКАТА ПРОГРАМА. 
ПРЕКУ УПОТРЕБА НА АСПИРИН. 
ПРЕКУ ЛИТАР РАКИЈА, БЕЗ ИЛИ СО МЕЗЕ, 
ВО КОМУНИЗМОТ МОЖЕ И ТАКА ДА СЕ 
ВЛЕЗЕ. 
ПРЕКУ ВЛАДИМИР ШОПОВ — ГОЛ. 



Во нашата редакција пристигна писмо кое во целост го обја-
вуваме, излегувајќи им во пресрет на барањата на членовите на „Теата-
рот кај Свети Никита Голтарот". Писмово датира од 24. август 1971 го-
дина, поради тоа што на него бил ставен своевиден ембарго во измина-
тиот период. Го објавуваме без да заземеме одреден став во врска со 
неговата содржина. 

ОД РЕДАКЦИЈАТА 

ДО 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ 

— генерален директор — 
С К О П Ј Е 

Почитуван другар Матевски, 
во ТВ-весникот на РТВ-Скопје емитиран на 17.VIII.1971 година во 
20 часот беше објавен и прилогот на Вашиот новинар Хилда Кон-
довска, кој се однесува на настапот на „Театарот кај Свети Никита 
Голтарот" на „Охридско лето". 

Ве молиме во истата емисија и со ист третман да го објавите 
одговорот на членовите на „Театарот кај Свети Никита Голтарот" 
кој Ви го испраќаме заедно со ова писмо. 

Благодариме за вниманието. 

Онеправдани сме кога треба својата уметност со зборови да 
ја браниме од тенденциозните, неаргументирани, неодговорни и на-
вредливи напади на новинарот на РТВ Скопје Хилда Кондовска со 
кои таа се обиде во нашава Република да создаде атмосфера на хис-
терична хајка против, како што таа упорно настојува „единствената 
претстава на аматерскиот Театар кај Свети Никита Голтарот" од 
Скопје. 

Веднаш мораме да напоменеме дека Хилда Кондовска не при-
суствуваше на претставата во Охрид. Поттикната од фактот на неј-
зиното неприсуствување Кондовска не случајно покажа солидна 
доза на сигурност украсувајќи го својот почитуван говор со етикети 
и епитети за коишто е поприкладно да се расправа низ други опш-
тествени механизми. Таму, меѓу другото, може да стане збор, како 
што таа вели, за: „... тоа што некој има нагон публично да се соблекува 
што, секако, е и медицински проблем... „и таму, во адекватна сце-
нографија, може да се реши и од неа поставениот правен проблем. 

Хилда Кондовска си дозволува обидот на Голиот Итер Пејо 
да ја оплоди македонската земја да го нарече (цитат) „варварски 
гест да ни се продава за култура". За неа е скандал што сцената 
која треба да предупреди на можниот крај на Македонија се слу-
чува токму во Св. Софија, еден од (цитираме) „столбовите на кои се 
темели нашиот народ". Каде можеше да се извикне очајничкото 

предупредување ако не на тоа место кое низ векови било сведок на 
слични предупредувања. Св. Софија не смее да биде анемичен и 
мртов споменик на македонската историја, туку активен соучесник 
на денешната борба за Македонија, за чиј дел ја сметаме и нашата 
претстава. 

По 17-те изведувања пред селаните од Бањане, Горњане, Чучер 
и Сандево, пред работниците на „Алумина", пред граѓаните на Скоп-
је, Битола, Крушево, Белград, Нови Сад, на фестивалот на Хвар, 
оваа претстава не случајно беше повикана на Фестивалот „Охрид-
ско лето". 

Внатрешното созревање на претставата експлодира во сред-
бата со амбиентот на Св. Софија кој во себе ги содржи вековите на 
македонската историја. Голото тело на Итер Пејо го сметаме за врв 
на претставата и на индивидуалното созревање на актерот кој го 
игра Итер Пејо. 

Не случајно Исус Христос на Голгота бил прикажуван гол и 
не случајно Црквата и порано стоела зад уметнички дела чиј мотив 
бил Разголениот човек. И не била Црквата носител на пуританизмот, 
ами малограѓаните кои постојано се обидуваат од Црквата да напра-
ват свој штит. Бранејќи го општествениот морал, тие го прикриваат 
својот неморал. 

За да се оцени дали Разголениот човек во едно уметничко дело 
е чин на Уметноста или чин на Порнографијата, пред се и најмалку 
од се треба да се види тоа уметничко дело. Оваа основна претпостав-
ка која дава право да се оценува и критикува во случајов не е ис-
полнета. Со тоа нападот на Хилда Кондовска се сведува самиот се-
бе си на клерикално обоено озборување и клеветење преку најгле-
даната емисија на РТВ Скопје. 

Зошто таа не остана доследна на своите обвиненија и не ги 
осуди 150-те гледачи како соучесници во скрнавењето на Св. Софија? 
Зошто ниеден од нив не превзеде ништо да го спречи „варварскиот 
гест", како што го оквалификува таа. 

Наместо тоа, Хилда Кондовска ја злоупотреби својата функци-
ја земајќи си го правото да говори во име на македонската нација 
и обидувајќи се да манипулира со јавното мнение. 

Членови на 
„Театарот кај Свети Никита 

Голтарот" — Скопје 



1. Една од најдлабоко вкоранетите и спе-
цифични форми на однесувањето nа човекот 
е употребата на промислено и праграмирано 
насилство. Ниту кај е д е н друг вид животни 
насилството нема функцида на темпиран ме-
ханизам пресметан на определено индирект-
но и проширено Дејство. Кај нив тоа се ја-
вува само како директна акција или реакццја 
која завршува со прекинот на условите кои 
го иницирале. 

2. Инструментализацијата на општестве-
но организираната примена насилство карак-
теристична е за сите општества и дотолку 
е посложана доколку организацијата на оп-
штеството е покомплкувана. Она што ва-
рира тоа се задачите, целите, или ако се са-
ка „смислата" на ваквите насилнички акции. 
Различни општества имаат и разновидни ам-
биции и надежи. 

3. Се разбира дека ниту едно општество 
не е хомогено ниту по целите ниту по сво-
јата внатрешна структура. Најгрубо, секое 
општество може да се подели барем на две 
основни групи: тие што владеат; оние со кои 
се владее. Аспирациите во однас на приме-
ната на организираното насилство подеднак-
во се присутни кај двете групи. 

4. Но не и можностите! Владеачката гру-
па поседува фактички Монапол врз употре-
бата и располагањето со силите способни на-
силнички да дејствуваат. Незадаволни со 
својата положба „управуваните" бараат излез 
во контраакција, т.е. во оспорувањето на ле-
галноста на овој монопол. При тоа се создава 
и определена идеолошка основа која има за 
цел „да го посвети мечот" насочен против на-
силниците. 

5. прецизната историска анализа може да 
покаже дека општата формула „очјувување 
на слободата" има низа варијации чија разно-
видност тешко може да се сведе на универ-
зален образец. 

Кратка историска анализа 

1. Обидувајќи се да проникне во причи-
ните поради кои толку злосторства се случу-
ваат Тукидид заклучува: „ . . .силните го пра-
ват тоа што го прават, бидејќи се моќни, сла-
бите трпат, бидејќи мораат." Ова не е само 
фаталистичко тврдење ниту просто незнаење 
на општествените законитости. Многу повеќе 
ова е длабоко чувство дека ниту едно насил-
ство нема рационална поткрепа и дека ниту 
еден нечовечен акт нема своја човечка оправ-
даност. Сосема слично може да се сретне и 
кај Херодот во анализирањето на причините 
на Пелопонеските војни. 

2. Не може да се одбегне впечатокот дека 
низа современи теоретичари (насилството го 

„Ниту еден општествен систем не може да се 
надева дека ќе опстане доколку не може да живее и 
успешно да се прилагоди на најразновидни закани со 
насилство, кои се воедно и основа на општествени про-
мени.« 
Neiburg Н . L . : T h e Threat of Violence and Social 

Change 
The Amer ican Poli t ical Science R e v i e w , 
V o l . 56 (1962) 

сметаат не само неопходно и дадено, туку 
дури и пожелно. Како инаку да се толкува 
мислењето на Нибург:1). И како што ќе ви-
диме подоцна, многуте истакнати современи 
теоретичари кај кои веќе не може да се 
зборува за интерпретирање на имплицитно 
содржани оди до насилството, туку евидент-
но експлицитни еуфорични изливи за тотал-
на негова афирмација? 



3. Ова беше само илустрација на големи-
ната на разликите ио основниот став кон у-
потребата на организираното насилство. Ука-
жувајки на определена содржинска транс-
формација ќе се обидеме воедно да ти одре-
диме и соодветните промени во општестве-
ната ситуација. 

4. Разработувајќи ја својата револуцио-
нерна (општествена) теорија, Маркс заклу-
чил дака оружената акција ке биде неопход-
на барем во првите револуции, односно дека 
во проедниот период ќе е нужна диктатурата 
на пралетаријатот. И првиот и вториот еле-
мент сосема несомнено ја претпоставуваат и 
упатребата на насилството. Неговите задачи, 
меѓутоа, Сосема се привремени! Насилството 
сега истапува како свесен, неизбежен и нај-
ефикасен инструмент за остварување оддел-
ни општествени задачи. Негавата употреба не 
е резултат на омраза или силна афективна 
состојба, туку на научно утврдени факти на 
општествениот развиток. (За Ова може посеб-
но да се дискутира но не во рамките на ова 
разгледување). 

Дека насилството навистина е само срад-
ство, само а л а т к а која ќе биде фрлена 
кога не ќе има потреба од нејзината упо-
треба, кај Маркс е јасно од основната цел на 
ваквата акција: достигнувањето на комуниз-
мот! „Комунизмот е . . . вистинско решение на 
борбата меѓу егзистенцијата и суштината, ме-
ѓу опредметувањето и самопотврдувањето, 
меѓу слободата и нужноста, меѓу индивиду-
умот и родот. Тој е решена гатанка на исто-
ријата и тој знае дека е тоа решение." (Рани 
трудови, стр. 242) 

Насилството е секогаш конфликт. Каде 
што нема никакви конфликти нема ни на-
силство! 

5. Сосема на таа линија се и Ставовите 
на Енгелс, кој дозволува „во определените 
услови на капиталистичкото произвадство 
насилството да биде акцелератор на економ-
скиот развитак" (што значи пак средство, 
инструмант) а постојат и извесни современи 
„архаизми" од овој вид. Така Клаузевиц у-
кажува дека „војната е продолжување на 
палитика со други средства", а во американ-
ското сатирично разгледување на совреме-
ната општествана состојба (Report from Iron 
Мoutain) се укажува на опасностите во оп-
штеството и економското уредување до кои 
би можело да доведе разоружувањето. Нај-
доследно денес, инструменталниот карактер 
на општествено организирано насилство го 
застапува Хана Арент (Види во нејзиното де-
ло »On violence« Harcourt;, Вгасе аnd World 
Inc. New Уоrk, 1970). 

6. Останува да се констатира: во Марксо-
вото време општеството се наоѓа во криза. 
Насилството треба да биде лек, просто над-
ворешно средство кое ќе овозможи кризата 
да биде решена на најдобар и најправеден 
начин. Ништо повеќе ниту помалку не се 
врзува за неговата употреба. За објективни 
задачи — објективни средства! 

7. Трансупстанцијацијата на ваквата оп-
ределба се среќава веќе во истиот тој период, 
Во своето дело „Филозофијата на прогресот", 
Прудон вели: „Движењето е: тоа е се!" 1) Со 
менувањето на општествената состојба, со по-

степеното, изнијансираното преминување кон 
новите општествени односи меѓу очие што 
владеат и со кои се владее, при што филозоф-
ската интуиција како да ги претчувствувала 
и подалечните расплети (Киркегор, Ниче, 
Бергсон), насилството се осамостојува, се хи-
пастазира во своевиден универзален лек 
(Panaceum), се поставува како врвно реше-
ние и основна врлина. Како цел! 

8. Најсилно влијаел во тој правец Жорж 
Сорел со своето дело „Размислувања за на-
силство". Неговата појдовна позиција е марк-
сизмот, но колку разлика во третманот на 
улогата и карактерот на насилството! Комби-
нирајки меѓу Маркс, Ниче и Бергсоновиот 

elan vital, тој создава своевидно пледоаје до 
работниците да употребат насилнички сред-
ства за урнување на стариот свет на кој веќе 
му се заканува и целосно пропаѓање и дегра-
дацигја. „Прапаста на Запад" е веќе готова 
работа. Единствениот излез е пролетерска на-
силничка акција. Но Сорел го поместува ак-
центот на кризата од чисто објективните и 
подложни на емпириска констатација, опште-
ствени односи (карактеристично за Маркс) 
врз морални, односно општи дејствувачки ка-
рактеристики на одделните општествени гру-
пи. Сенилните и пропаднати слоеви на бур-
жоазијата и благородништвото, чиновниците 
итн. треба да добијат замена во нова крв на 
бунтовните работници, кои ќе воспостават и 
еден нов морал, искован на бојното поле. Она 
што не можел да го стори моралот ќе биде 
направено во војната. Дури ако би се родило 
само новото чувство на честа"... и самата 
оваа причина би била,, ми се чини решавач-
ки аргумант во прилог на насилството." (Ref-
lections оn Violence; appendix 2, Apology for 

Violence). 
Колку лудо барање! Да се жртвуваат ми-

лиони животи за новото чувство на честа! И 
колку ли јасно предвидување на трагичните 
дилеми на современата генерација! 

9. Олабавените општествени врски, пре-
кинувањето на емотивната кохерентност, де-
идеализацијата, создадоа она што денес се 
смета за „реален човек кој цврсто стои на 
земја." Тој е замислен како своевиден мон-
струм, компјутерот „Роби" оД филмот „Одисе-
ја 2001" суштество во кое емоциите се јаву-
ваат дури од кога сите батерии на знаења и 
ефикасност ќе му бидат извадени: под слојот 
на детските игри и песнички ќе се слушне 
гласот: „Се плашам! Се плашам!" 

10. Во книгата „Година на млади бунтов-
ници" Spender (Spender: Тhе Уеаr оf Уоung 
Rebels, New York, 1969. п. 179) вели: „Она 
што за нас (повозрасните) :се „проблеми" за 
младите е дел на нивното месо и крв. „Неиз-
весноста на современата положба на светот, 
идеолошките спротивности, натпреварување 
во рамките на „потрошувачкото општество" 
сторија тие воопшто да не веруваат во тоа 
дека пред нив стои иднина. Не случајно, од-
говорите во интервјуто на Џорџ Волд во 
„Њу Јоркер" (22 март 1969) за тоа што ќе 
прават младите по десетина години, секогаш 
почнувале со: „Да претпоставиме дека уште 
ќе бидам жив . . . " или „Да речеме дека све-
тот сеуште ќе постои . . . " Каде е излезот? 

11. Разурнувачко насилство по кое ќе 
настапи расчистување како по најсилните лу-
њи! Состојбата е уште покомплицирана ако 

се знае дека не се работи само на проблеми 
на современата личност, туку и за нивното 
постојано оптеретување со нерешени опште-
ствени тешкотии. И така доаѓа до апологија 
на насилството како насилство, При што не-
говата инструментална употребливост е само 
секундарна. Во прв план стапува ослободува-
њето на личноста, излегувањето од сопстве-
ниот „кафез без излез". 

12. Сосема во Сореловската традиција, 
Алжирецот Франц Фанон се свртува кон ле-
ковитата и универзална употреба на насил-
ството. И покрај тоа што тврди дека „ , . . . пр-
вата вредност која ќе исчезне во борбата ќе 
биде индивидуализмот", неговиот апел е бит-
но индивидуалистички интониран. „Бедниот 
сонува за поседите на богатиот, прогонетиот 
да ја смени улогата на плен со таа на лове-
цот . . . " како и за „ . . . последното кралство, 
во кое последниот ќе биде прв, а првиот по-
следен" (стр. 47 и 37) Тоа е одмазда. И уште 
повеќе: тоа е исполнување на својата човечка 
содржина, бидејќи „ . . . радоста на уништува-
„Животот е вечна борба; насилството е еле-
њето е творечка радост." Така се влегува во-
едно и во најопштите токови на животот. 
мент на животот." (Frantz Fanon: The 

Wretchend od the Earth; Grove Press Edition, 
1968). 

13. Уште подалеку ,ги тера овие аргумен-
ги Сартр. Неговиот предговор кон оваа кни-
га полн е со ставови од ваков тип: „Ќе из-
бувне несопирливото насилство во кое чове-
кот одново се создава." „Преку лудиот бес 
проколнатите на земјата ќе станат нови лу-
ѓе." „Како копјето на Ахил, насилството ќе 
ги излечи раните што ги задало." 

Во САД аргументите на „Црните панте-
ри", на студентите итн.,, не се помалку емо-
тивни. Формановиот „Манифесто" извикнува: 

. . . мораме да воспоставиме раководство и 
целосна кантрола во САД врз се што постои." 
„Поминале времињата во кои ние бевме вто-
ри, а белото момче стоеше на врвот." 

Во Западна Германија во интервјуто да-
дено за Der Spiegel (10, февруари 1969) сту-
дентите изјавиле: „Кога ќе ја натераме вла-
дата на отворено насилство (Акции на прово-
кација, прим. ав.) ќе можеме да се бориме 
против ваквото општество со адекватни сред-
ства и ќе го уништиме!" 

14. Кога општествената состојба е таква 
што изискува употреба на насилетво за да 
биде подобрена, тогаш е јасно дека таа е 
лоша. Кога е потребно организирано насил-
отво за да се воопостават разнишаните вред-
носни системи на едно општество, тогаш тоа 
се паоѓа во навистина критична ситуација 
Кога се верува дека и личноста ќе го врати 
својот интегритет и достоинотво влегувајќи 
во организирано насилство, па дури дека са-
мо така ќе стане повторно човек, тогаш тоа 
е заблуда. Но секако, тогаш и општеството е 
во безнадежна положба. 

15. 0на што донекаде смирува тоа е де-
ка зад идеите на насилничниот бунт на мла-
дите стојат Маркузе, Сартр, Малро. Тие се 
добри говорници. 

Од младите тука е Кон Бендит. Тој купи 
вила. 

Акцентот е врз конфликтното движење. 



Плукајки ви в лице 
—случајно со намера — 
(сакам да ви помогнам) 

Вака ќе почнам 
сликајќи го секого и никого 
во напис 
ЗА СЕКОГО И НИ ЗА КОГО 
им се обраќам на моите пријатели, колеги: 

новинари, писатели, поети 
од бургија бургијани 
да престанат Т Е А Т А Р Н А БУРГИЈАЊЕ 

да си играат! 
Каков театар е тоа? тие прашуваат 
пази, пази! ! 
една, две, пет години го играат — а сеуште 

не го познаваат 
чуден некој театар несознатлив или пак 

невидлив!? 
а потоа ќе слушам како говорат: 
ЗАРЕМ е ВОзможно тоа да не го знаевме! 
и ќе се чудат и прашуваат, но дотогаш вака: 
Тоа е сосема едноставен театар 
се состои од два актера кои постојано играат 

една пиеса иста 
барате уште објасненија? знаев 
Пиесата носи наслов: ЖИВОТ 
(на разно-разни места, под разно-разни 

околности, по разно-разно време) 
тој тече и во себе ги вклучува: 
Ликот први: ЧОВЕК — кој го трпи дејствието 
(предметот на бургијата подложен) 
Ликот втори: ПАРИ — кој го врши дејствието 
(бургијата предметот на бургијање што го 

подложува) 
Дејствието: твојата имагинација при настаната 

асоцијација ќе те доведе во една состојба 
разбирлива да ти стане даденава ситуација! 
А јас, кој сум надвор од сето тоа 
потврда за своето непостоење нема да ви 

дадам 
ниту за стварноста која не ја признавам 
туку во устата плунка ќе соберам и: 
ПЉУЦ! П Љ У Ц ! а вие како претпочитате 
Обожувате ли храмови? сте биле ли во црква? 
за вас постои надеж: Пеколот на вашите 

гревови Чистилиште станува 
за вашиот спас — 
не! не е потребно ништо да се плаќа! ова е 

бесплатен театар. 
ке ве повикам, ќе ве повикам: 
Ајде, ТЕАТАР НА ИСПОВЕД да си играме! 
— вие ќе бидете мој исповеданик а јас ваш 
исповеданик, ќе ви се исповедам, а кога ќе 
дојдеме на стадиум на искреност и мегусебно 

доверие таа ќе го сторите и вие) 

П. С. Ова нека оди на разбиена цицеража 
како уводна провокативна форма. 
• Од следниот број: 

ТЕАТАРОТ НА ИСПОВЕД разоткрива — 
обид за огнено крстење исповедта прва: 
АТАКУВАЈЌИ на НИВНАТА СВЕСТ 
(меѓу редовите ќе им го сликам натчовекот и 

прошка за нивните гревови ќе барам) 
за аниматорот, 
Љубиша НИКОДИНОВСКИ — БИШ 

Куќа 
Куќата беше на ридот 
Таа сеуште е таму а ние сеуште сме под ридот 
Не велам дека има нешто лошо во тоа но ете 
така е 
Ние долу таа горе 
Има нешто чудно во куќата на ридот 
Понекогаш ми изгледа блиску тука на дофат, 
а понекоташ далеку предалеку 
Уште почудно е што куќата ни беше како 
татко мајка се 
Што и да се случеше таа знаеше што е и што 
треба да се прави 
Дојде гладна година Немаше што да се јаде 
Ние само ја погледнавме куќата и се помина 
Некои умреа но се чувствувавме сити 
Дојде чума Ние пак гледавме во куќата и 
пак беше добро Некои умреа но се чувству-
ваа здрави 
Дојде сурова зима Гледавме во куќата и ни 
беше добро Некои смрзнаа но чувствувавме 
топлина во душата 
И така беше се добро но 
Дојде пак глад и гледавме во куќата но сега 
напразно 
По неколку дена се чу глас од куќата 
Се ќе биде д..о..б..р..о 
Чекавме но д..о..б..р..о.. не дојде 
Неколку наши отидоа горе и оттогаш како да 
бараме излез 
Неколку наши отидоа горе и оттогаш како да 
ги снема Ни беше чудно луѓето дототаш со 
нас растеа работеа а еве ги нема 
Се чувствувавме празно но бевме се повеќе 
и повеќе гладни па почнавме да се буниме и 
викавме да ни се даде леб 
Од куќата еден млад глас тогаш викна 
ПУКАЈТЕ ПО ВАГАБОНТИТЕ! 
Г..л..а..с..о..т б..е.ш..е н..а е.д..е.н 
о..д.. н..а..ш..И..т..е!!! 

Љупчо РИСТОВСКИ-КРЦ 



ТНЕ 
HUMAN 
Z00 
Ви го претставуваме Десмонд Морис. 
Тој е зоолог и социолог. Неговата 
прва книга „Голиот мајмун" објаве-
на 1968 година веднаш стана бестсе-
лер. Освен тоа, била прогласена и за 
најдобра книга на годината од об-
ласта на општествените науки. 
Денешниот прилог е дел од статија-
та прв пат објавена во Плејбој во 
септември 1969, под наслов „ТНЕ-
НUМАN ZОО" (Човечката зоолошка 
градина). Може да се спомне дека 
истата година таа била прогласена 
за втор најдобар научен прилог. 

Во секоја организирана група цицачи, без 
оглед на тоа колку е заснована врз сора-
ботка, секогаш постои борба за социјална 
доминација. Продолжувајќи ја оваа борба, 
секоја возрасна индивидуа се здобива со 
посебен социјален ранг, со кој се опреде-
лува нејзината позиција, или статус, во 
групната хиерархија. Состојбата никогаш 
долго не останува стабилна, пред се по-
ради тоа што сите борци за статус, неми-
новно стареат. Кога победниците стану-
ваат сенилни, нивниот примат е загрозен 
и тие бидуваат заменети со непосредно 
подредените. Во обновениот тип домина-
ција, сите напредуваат за еден чекор во 
општествената скала. На другиот крај на 
скалата, младите членови на групата со-

зреваат бргу, вршејќи притисок одоздола. 
Општиот резултат е константната состој-
ба на с т а т у с о т н а н а п н а т о с т. Во 
природни услови оваа напнатост останува 
поднослива поради ограниченоста на голе-
мината на социјалното групирање. Докол-
ку, меѓутоа, во вештачки услови на заро-
беништво, групата стане преголема, или 
расположивиот простор недоволен, тогаш 
статусната трка набргу се испушта од ра-
це, битките за доминација беснеат некон-
тролирано, а водачите на чопори, орди, ко-
лони или племиња паѓаат под растргну-
вачката напнатост. 
Постојат и натамошни реперкусии. На не-
природно зголемениот комплекс статусни 
односи, сега мора да му биде посветено 
толку време што останатите аспекти на 
социјалниот живот, на пример родителска-
та грижа, стануваат сериозно и штетно за-
поставени. 
Кога водењето на судири околу домина-
цијата создава тешкотии во околностите 
на умерената населеност на животинските 
ЗОО-а, тогаш е очигледно дека тие ќе пре-
дизвикаат многу потешки дилами за ог-
ромно зголемените суперплемиња на чо-
вечкото ЗОО. Битна црта на статусните 
борби во природата е дека таа е базирана 
врз л и ч н и т е односи на индивидуите 
од групата. 

За примитивниот племенски човек од гру-
па со 80 членови проблемот е сразмарно 
едноставен; но кога племињата прерасну-
ваат во супер племиња со 80.000 или 800 
илјади, односите стануваат изразито не-
лични, а проблемот на статус рапидно пре 
раснува во ноќната мора на суперстатусот. 
Пред да ја испитаме оваа придружна об-
ласт на градскиот живот, ќе биде од по-
мош да ги погледнеме основните закони 
кои ја раководат борбата За доминација. 
Најдобар метод, тоа да се направи, е бој-
ното поле да се испита од гледната точка 
на животните раководители. 
Доколку сакате да управувате со вашата 
група и да бидете успешни во одржува-
њето на вашата позиција на моќта, посто-
јат десет златни правила на кои морате да 
се придржувате. Тие важат за сите вода-
чи, од бабуните1 до современиот претседа-
тел и прв министер. Десетте заповеди за 
раководење се овие: 
1. Морате да покажувате јасен изглед, др-
жење и постапки на доминација. 
Со неколку површни исправки истото ва-
жи и за водачот кај луѓето. Луксузниот 
плашт од крзно се заменува со богатата и 
дотерана облека на владетелот, која дра-
матично ги засенува облеките на неговите 
потчинети. Тој усвојува држење каракте-
ристично само за неговата управувачка 
улога. Кога тој се одмара, може да се ис-
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пружи или седне, додака останатите мо-
раат да стојат до неговата дозвола. Ова е 
типично и за доминантниот бабун кој мо-
же мрзливо да се раскомоти додека не-
говите напрегнати потчинети се држат во 
побуден став околу него. Состојбата се 
менува штом водачот ќе тргне во агресив-
на акција и ќе почне да се докажува. То-
гаш, или да е тоа бабун или принц, тој 
мора да се дигне во поимпресивна позици-
ја од своите придружници. Тој мора да 
биде буквално н а д нив обединувајќи го 
својот психолошки статус со физичкото 
држење. За бабунскиот шеф тоа е лесно: 
водечкиот мајмун е скоро секогаш пого-
лем од потчинетите. Тој треба само да се 
направи, а неговото поголемо тело ќе го 
стори останатото. За човечкиот водач, веш 
тачките помагала можат да бидат неоп-
ходни. Тој може да ги зголеми своите ди-
мензии со широките плаштови или висо-
ката круна. Висината може да му биде зго-
лемена со подигнување трон, платформа, 
со некое животно слон, коњ прим. ав.) или 
возило од некој вид. или со носилка но-
сена од неговите придружници, Чучењето 
на послабите бабуни станува стилизирано 
на различни начини: потчинетите луѓе ја 
намалуваат својата висина со свиткување, 
наклони, клечење, паѓање ничкум или лег-
нување. 
Интениозноста на нашиот род им дозволу-
ва на луѓето водачи да ги спојат двата на-
чина. Со седење на трон на кренатата плат 
форма тој може да ужива во пасивната 
доминација и подигнатата позиција на ак-
тивна доминација истовремено обезбеду-
вајќи си така двојно засилено изразено др-
жење. 
Знаците што човечкото животно ги дели 
со бабуните, и денес се присутни во мес-
гу форми. Во нивната најпримитивна и 
најочигледна појавност тие можат да се 
видат и денес кај генералите, судиите, ви-
соките свештеници и преостанатите монар 
си. Овие знаци покажуваат тенденција да 
се ограничат на поретки ситуации, но ко-
га до нив доаѓа тогаш се јавуваат со ед-
наква наметливост како и секогаш. Дури 
и најучените академици не се имуни на 
барањата на помпезност и дотераност во 
некои церемонијални ситуации. 
Таму каде што управуваните имаат утвр-
ден начин на бирање претседатели и први 
министри, знаците на личната доминација 
сепак, стануваат помалку забележливи. Се 
јавува поместување во акцентот на улога-
та на водството. Водачот од нов стил по-
ваќе е слуга на луѓето кои се управувани, 
отколку што е господар на луѓето кои не-
му му служат. Тој ја потцртува својата 
согласност со ваквата оостојба по пат на 
носење видливо слична облека, но ова е 
само трик. Тоа е ситна нечесност, која тој 
може да си ја дозволи, за да се стори сли-
чен на еден од масата; сепак, тој не се 
решава да отиде предалеку во тоа, инаку, 
пред да се освести, навистина ќе стане 
еден од масата, повторно. Затоа, на други, 

помалку разметливи начини, тој мора да 
продолжи со покажувањето на знаците на 
својата доминација. Со сите сложености на 
современиот урбан живот, што му стојат 
на располагање, тоа не е тешко. Недости-
гот од величенственост во неговата обле-
ка може да биде компензиран со дотера-
носта и ексклузивната природа на просто-
риите во кои тој управува и зградите во 
кои тој живее и работи. Тој може да ја 
задржи разметливоста и во начинот на кој 
патува, со каравани автомобили, мотористи 
и лични авиони. Тој може да продолжи да 
се опкружува со голема група „професио-

нално потчинети" — помошници, секрета-
ри, слуги, лични соработници, обезбедува-
ње, и други, од кои еден дел има за долж-
ност да биде само виден како е сервилен 
кон него, придонесувајќи со тоа на него-
вата слика на социјална супериорност. Не-
говото држење, движење и гестови на до-
минација можат да бидат задржани неиз-
менети. Поради тоа што сигналите на моќ-
та кои тој ги пренесува се толку базични 
за човечкиот род, што се прифаќаат не-
свесно и затоа можат да ги избегнат рес-
трикциите. Неговите движења и гестови се 
мирни и одмерени или цврсти и решител-
ни. (Кога последен пат сте ти виделе прет-
седателот или првиот министер да трчаат, 
освен кога прават фискултура?) 
Во разговор, тој ги употребува очите како 

оружје, запирајќи го погледот кога потчи-
нетите ќе ги наведнат снисходливо очите, 
тргнувајќи ја главата на страна кога тие 
ке се обидат намарно да го фиксираат. Тој 
не се сплеткува, не се тресе, не се возне-
мирува, не пелтечи. Овие реакции се ка-
рактаристики на потчинетите. Доколку во-
дачот ги прави, тогаш нешто сериозно не 
е во ред кај него во однос на неговата у-
лога на доминантен член на групата. 
2. Во моментот на активно ривалство, кон 
потчинетите морате да се однесувате агре-
сивно. 
На најмал знак на какво и да е предизви-
кување од страна на потчинетиот бабун, 
лидерот на групата веднаш одговара со 
импресивни изрази на заканувачко пове-
дение. Постои цела област на заканувачки 
изрази што му стајат на располагање, со 
варијации од оние предизвикани со многу 
агресија обоена со малку страв, до тие со 
многу страв и сосема малку агресивност. 
Последните — „плашливите закани" на 
слабите но непријателски индивидуи — до 
минантното животно никогаш не ги по-
кажува освен кога неговото водство е раз-
нишано. Кога неговата позиција е безбед-
на тој ги покажува само изразите на нај-
голема агресивност. Тој може да биде тол-
ку сигурен да е доволно само да навести 
можност на закана, без да се впушта во 
тоа. Самото свртување на неговата масив-
на глава во правецот на непослушниот 
потчинет може да биде доволно да ја по-
тисне инфериорната индивидуа. Овие ак-
ции се наречуваат интенционални: движе-
ња и тие се одвиваат на сосема ист начин 
кај човечкиот род. Моќниот човечки во-
дач, предизвикан со акцијата на потчине-
тиот, треба само да ја сврти главата (во не-
говиот правец и да го фиксира со тежок 
поглед, да ја потврди успешно својата до-
минација. Доколку тој мора да го подигне 
гласот или да ја повтори заповедта, не-
говата доминација е малку понесигурна и 
тој, за евентуалното враќање на контрола-
та, ќе биде принуден повторно да го вос-
постави својот статус преку администра-
тивен укор или симболична казна од не-
кој вид. 
Актот на кревање на гласот или бесот, е 
знак на слабост само кога доаѓаат како 
реакција на ненадејно заканувње. Тој 
инаку може да биде употребуван спонта-
но или намарно од страна на силен водач 
како општ начин за повторно афирмира-
ње на неговата позиција . Доминантниот 
бабун може да се однесува на ист начин, 
ненадејно скокајќи на своите потчинети и 
тероризирајќи ги, за да ги потости на сво-
јата моќ. Тоа го оспособува да ги зацврсти 
неколкуте основни точки, и потоа, тој мо-
же полесно да ги спроведува сопствените 
одлуки само преку свртување на главата. 
Човечките лидери одвреме навреме го упо-
требуваат овој начин, преку издавање 
строги едикти, вршејќи брзи инспекции 
или обрнувајќи и се на групата преку ос-
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три говори. Доколку сте лидар, опасно е 
предолго да останете молчалив, незабеле-
жен или непочувствуван. Доколку природ 
ните околности не овозможуваат да се из-
рази силата, тогаш мораат да се обезбе-
дат такви кои тоа ќе го сторат. Не е до-
волно да се поседува моќта — човекот мо-
ра да биде забележен дека ја поседува. 
Тука лежат вредностите на непредизвика-
ни изрази на заканување. 
3. Во моменти на физичко предизвикува-
ње, вие (или вашите застапници) морате 
да бидете способни со сила да ги победите 
потчинетите. 
Доколку изразите на заканување не ус-
пеат тогаш мора да следи физичка акци-
ја. За бабуните, постојат две причини по-
ради кои е ова спасен чекор. Пред се, во 
физичкото судрување дури и победникот 
може да биде ранет, а повредата е многу 
поопасна за водечкото животно отколку 
за потчинетото. Таа го чини помалку стра-
шен За идните напаѓачи. Второ, тој е секо-
гаш бројно надминат од неговите потчине-
ти па, доколку тие отидат предалеку и 
здружени го нападнат, можат со заеднич-
ки напори да го совладаат. Поради овие 
два фактори заканувањето многу повеќе 
отколку вистинскиот напад е пожелен ме-
тод за доминантните индивидуи. 
Човечкиот водач ги одбегнува во извесен 
обем овие тешкотии преку посебна класа 
на „угнетувачи". Тие, војската или поли-
цијата се толку специјализирани и струч-
ни во нивната работа што само општото 
востание на целото население може да би-
де доволно силно да ги порази. Во исклу-
чителни случаеви, деспот може да органи-
зира нова, уште поспецијализирана класа 
угнетувачи (како тајна полиција), чија ра-
бота е да ги контролира обичните угнету-
вачи во случај тие да скршнат од основ-
ната линија. Со мудро манипулирање и 
администрација, можно е да се води еден 
ваков агресивен систем на таков начин 
што само водачот знае се што се случува 
за да може така и да го контролира. Сите 
други се во состојба на конфузија докол-
ку не добијат наредби од горе, па на овој 
начин, современиот деспот може да го за-
држи своето раководство и доминација. 
4. Доколку п р е д и з в и к о т изискува употре-
ба на мозокот повеќе отколку на физич-
ката сила, морате да бидете способни да 
ги надмудрите вашите потчинети. 
Бабунскиот шеф мора да биде итер, брз 
и интелигентен исто толку колку и силен 
и агресивен. Очигледно, ова е уште по-
важно за човечкиот водач. Во оние случае-
ви во кои постои системот на наследено 
раководење, глупавата индивидуа бргу се 
сменува или станува обичен пешак и кук-
ла на вистинските водачи. Денешните про-
блеми се толку комплексни, што совреме-
ниот лидер го принудуваат да се опкружи 
со специјалисти интелектуалци; сепак, и 
покрај тоа, потребата од донесување брзи 
и мудри одлуки тој не може да ја одбег-
не. Тој е оној што мора да донесе конечни 

решенија и да ги даде остро и јасно, без 
одлагање. Ова е толку витален квалитет 
за раководењето што всушност е поважно 
да се донесе цврста и решителна одлука 
отколку да се даде п р а в а т а . Многуми-
на моќни лидери преживеале случајни по-
грешни одлуки донесени со стил и цврсти-
на, но малкумина имаат преживеано збунета-
та неодлучност. Ова златно правило, што 
е непријатно да се прифати во векот на 
рационалното, зборува дека она што вис-
тински е важно, е начинот на кој нешто 
правите, а не она што го правите. Тажна е 
вистината дека водачот што погрешно по-
стапува но на прав начин, поседува пого-
лема доверба и ужива во поголеми успеси 
отколку оној што вистинските работи ги 
чини на погрешен начин. Напредокот на 
цивилизацијата често пати бил погодуван 
со тоа. Навистина, среќно е општеството 
во кое водачот исправно постапува, и ед-
новремено, ги почитува десетте златни пра 
вила на раководење: среќни — и ретки ис-
то така. Се покажува дека постои кобно, 
повеќе од случајна врска меѓу големото 
водство и скршнатите политики. 

Се чини како да една од основните цр-
ти на огромната сложеност на условите на 
супер племето- таа што е речиси невозмож-
но да се донесе остра, јасно оцртана одлу-
ка врз рационална база, барем за основ-
ните области. Достапните факти се толку 
компликувани, толку разновидни и често-
пати толку контрадикторни што каква и 
да е смислена, разумна одлука е сврзана 
со долго колебање. Големиот супер племен-
ски водач не може да ужива во величес-
твеното одлагање и понатамошно испиту-
вање на фактите толку типично за голе-
мите научници. Биолошката природа на 
неговата улога на водечко животно го 
принудува да донесе моментна одлука или 
да го загуби угледот. 

Опасноста е очигледна: Состојбата не-
избежно им погодува на претежно абнор-
малните индивидуи, запалени со еден вид 
опсесивен фанатизам, таков тип водачи 
кои што ке бидат спремни да ја пресечат 
масата на конфликтните податоци со кои 
изобилуваат супер племенските услови. 
Ова е една од цените што биолошкиот пле 
менски човек мора да ги плати за да стане 
вештачки човек на супер племето. Един-
ствено решение е да се пронајде брилијан 
тен рационален, уравнотежен, длабоко — 
мислен мозок во неодолива, огнена, само-
уверена, карактеристична личност. Против 
речно? Да, Невозможно? Можеби, ,но пос-
тои еден блесок надеж во фактот дека са-
мата големина на супер племето, што е ос 
новна причина за постоечките проблеми, 
воедно нуди буквално милиони потенци-
јални кандидати. 
5. Морате да ги прекинете караниците 
што можат да се јават меѓу вашите пот-
чинети. 

За лидерот кај луѓето, еквивалент на 
ваквото поведение е контролата и адми-

нистрацијата на законите на неговата гру 
па. Водачите на поранешните и помали су-
пер племиња беа многу активни во тој по 
глед, но во совремееиот свет постои зголе-
мена поделба на овие должности, поради 
зголемувањето на тежината на останатите 
одговорности што се однесуваат подирект-
но на Статусот на лидер. Како и да е, опш-
теството со внатрешни судири е ослабено 
и извесен степен на контрола и влијание 
мора да биде запазен. 
6. Морате да ги наградувате вашите нај-
блиски претпоставени дозволувајќи да 
уживаат во привилегии на нивниот висок 
ранг. И покрај тоа што непосредно потчи-
нетите бабуни претставуваат најопасни ри 
вали за водачот, тие се исто така и од нај-
голема помош во време на некои надво-
решни закани на групата. 
Понатаму, доколку врз низ се врши пре-
многу силен притисок, тие можат да се 
здружат против него и да го отстранат. 
Според тоа тие уживаат привилегии кои 
им се недостапни на послабите членови на 
групата. Тие имаат повеќе слобода на ак-
ција и им се дозволува да стојат поблиску 
до водечкото животно отколку младите 
мажјаци. Секој човечки водач што пропу-
штил да го послуша ова правило, набргу 
попаднал во тешкотии. Тој уште повеќе 
зависи од помошта на неговите непосред-
но починети и се наоѓа во поголема опас-
ност од „дворски бунт" отколку неговиот 
бабунски колега. Уште повеќе тие можат 
да работат зад неговиот грб. Системот на 
наградувањето на непосредко потчинетите 
изискува брилијантна експертиза, Погреш 
ниот вид награда дава преголема моќ во 
рацете на сериозниот соперник. Пробле-
мот е во тоа што вистинскиот водач не 
може да ужива во вистинското пријател-
ство. Тоа може да дојде до израз само ме-
ѓу членови на речиси исто статусно ниво. 
Се разбира, може да дојде до делумно при 
јателство меѓу доминантниот и потчине-
тиот без оглед на нивото на статусот, но 
тоа е секогаш отежнато со разликата на 
рангот. Без оглед колку добронамерни да 
се партнерите во ваквите пријателства, по 
пустливоста и додворувањето неизбежно 
се вовлекуваат и го затемнуваат односот. 
Водачот, кој се наоѓа на самиот врв на оп-
штествената пирамида, во полната смисла 
на зборот, се наоѓа во постојана состојба 
на отсуството на пријателството. А него-
вите делумни пријатели се можеби уште по 
веќе делумни отколку што тој би сакал да 
верува. Бидејќи, како што ваќе реков, да-
вањето награди изискува мајсторска рака. 
7. Морате да ги заштитите послабите чле-
нови од неоправдани прогонувања. Жен-
ките и нивните млади со задоволство се со 
бираат околу доминантниот машки бабун. 
Тој пресретнува секој напад врз овие 
женки или незаштитени младенци со див 
јуриш. Како бранител на слабите, тој го 
обезбедува опстанокот на идните возрасни 
членови на групата. Човечките водачи по-
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натаму ја проширија својата заштита на 
слабите, така што се опфатени и старите, 
болните и неспособните членови. Причи-
ната за ова лежи во тоа што способните уп 
равувачи треба да ти заштитат не само де-
цата, што еден ден ќе го достигнат рангот 
на нивните претходници, туку исто така 
треба да ги намалат грижите на активните 
возрасни, на коишто сите им се закану-
ва евентуална сенилност, ненадејна бо-лест 
или можно онеспособување. За поголе-
миот број луѓе, потребата од давање по-
мош во ваквите случаеви е природен раз-
виток на нивната биолошко кооперативна 
природа. За водачите, тоа е едновремено 
и прашање на оспособување луѓе за поефи 
касна работа по пат на превземање на гри-
жа за сериозните проблеми од потчинети-
те. 

.8 Вие морате да донесувате одлуки за со-
цијалните активности на вашата група. Ко 
га водачот бабун ќе реши да се тргне, це-
лата група тргнува. Кога се одмара, цела-
та група се одмара. Кога јаде тој, и група-
та јаде. Директната контрола од овој вид 
е, разбирливо загубена за водачот на чо-
вечкото супер племе, но тој сепак може да 
одигра многу важна улога во насочување-
то на поапстрактините, општи правци на 
движењето на групата. Тој може да и да-
де подршка на науката или да се опреде-
ли за истакнувањето на војните потреби. 
Како и со останатите златни правила, мно 
гу е важно за него тој да го изведува ова, 
дури и кога не се чини дека е тоа стрикт-
но потребно. Дури и кога општеството пло 
ви по 0пределен и задоволувачки тек, за 
него е од животна важност донекаде да го 
менува тој тек со цел да се почувствува 
неговиот притисок. Не е доволно курсот да 
се менува како реакција на нешто што 
тргнало лошо. Тој мора спонтано по соп-
ствената волја, да инсистира на Нови прав-
ци на развиток, инаку ќе го сметаат за 
слаб и безличен. Доколку тој нема готови 
наклоности и воодушевувања за нешто, то-
гаш мора да ги создаде. Кога ќе се забе-
лежи дека тој поседува силни убедувања 
по некои прашања, тој ќе биде земен по-
сериозно а и сите останати проблеми. Мно 
гуте современи водачи се чини дека ова 
го превидуваат и нивните политички плат-
форми патат од безнадежна неоригинал-
ност. Дсколку тие ја добијат војната за вод 
ство, тоа не е поради нивната поголема ин 
спиративност во однос на ривалите, туку 
едноставно затоа што се помалку неинспи-
ративни. 

9. Од време на време треба да се видите 
со вашите најдолни потчинети. Во колку 
доминантниот бабун -сака мирно да му се 
доближи на својот потчинет, тој може да 
се сретне со тешкотии, бидејќи самото не-
гово присуство е нужно и закана. Ова мо-
же да се избегне со израз на мирно уверу-
вање. Ова се состои во многу нежен прис-
тап, без ненадејни и груби движења, при-
дружен со такви изрази на лицето што се 

типични за пријателски потчинетите. Тоа 
помага да се смири стравот на послабото 
животно, а посилното да се доближи. 

Човековите водачи, кои можат да бидат 
изразито крути и без насмевка во односот 
со нивните непосредно потчинети, често ус 
војуваат став на пријателска понизност ко 
га стапуваат во лични контакти со нив-
ните потчинети. Кон нив тие се однесуваат 
претерано љубезно, се смешкаат, ракуваат 
секој час. Но насмевката бледее штом ќе 
се свртат и ќе се вратат во нивниот без-
милосен свет на моќта. 
10. Вие морате да ја издржите иницијати-
вата во одговарањето на заканите или на-

падите што доаѓаат надвор од вашата гру-
па. На најистурената линија на фронтот 
во случаевите на напад од надворешниот 
непријател, секогаш се наоѓа водечкиот 
бабун. Тој игра главна улага во заштита-
та на неговата група. За бабунот, неприја-
телот е најчесто некој преставник на дру-
ги видови животни; за човечкиот водач, 
меѓутоа, непријателот е најчесто некоја 
ривалска група од неговиот род. Во такви-
те моменти, неговото водство е ставено на 
тешка проба; сепак, на известен начин, не 
толку сериозна како во времето на мирот. 
Надворешните закани имаат толку силно 
кохезивно дејство врз членовите на загро-
зената група, ш т о задачата на водачот на 
многу начини е олеснета. Потребно е вода-

чот да биде навистина неспособен па да ги 
замеша работите. Се разбира, потребно е 
непријателот да биде таков да може да се 
наслика како подал, инаку може водачот 
да западне во тешкотии. Одвратноста и 
ужасот на војната се трансформира во ве-
личествени војни и само кога надвореш-
ната опасност навистина е голема, или се 
чини дека би можела да биде. Тогаш, во-
колку водачот е посмел и безобзирен, во 
колку поогнено ја брани групата, која пак, 
е фатена во емотивна вкачанетост, дотол-
ку таа не се осмелува да поставува пра-
шања за неговата активност како што ина-
ку би правеле во времето на мирот) без 
оглед колку ирационални овие акции да 
бидат. Понесен со протескниот бран на 
плимата на ентузијазмот што војната го 
кренала, силниот водач може целасно да 
ја спроведе својата волја. Со најголема 
леснотија, тој може да ги убеди членовите 
на групата, длабоко предубедени да сме-
таат дека убивањето на друто човечко су-
штество е најодвратно од сите злостарства, 
да то прифатат истото дело како акт на 
чест и херојство. Тој тешко може да згре-
ши; сепак во колку таа и го стори, резул-
татите на неговата погрешка можат секо-
гаш да се потиснат како лоши за национал 
ниот морал. Во случај грешката да стане 
јавна, таа сеуште може да и биде припи-
шана на лошата среќа не на лошото расу-
дување. 

Ова се, според тоа, мострите на моќта. 
Треба да објаснам дека јас не стојам на 
становиште дека споредбата на човечко 
-бабунските водачи треба да се сфати ка-
ко ние да потекнуваме од бабуните, или 
дека нашето однесување на доминација по 
текло од нивнато. Точно е дека ние со 
бабуните го делиме заедничкиот предок во 
нашата еволутивна историја, но поентата 
не е во тоа. Поентата е во тоа што бабуни-
те, исто така и нашите рани човечки прет 
ходници излегоа од областите на густите 
шуми, во потешкиот свет на отворените 
терени, каде што е неопходна поцврста 
групна контрола. Мајмуните што живеат 
во шума, како и човеколиките мајмуни 
имаат мнагу полабав општествен систем; 
нивните водачи се под помал притисок. 
доминантниот бабун има многу поважна 
улога и тоа е причината поради која го из 
брав него. Вредноста на споредбата ба-
бун-човек лежи во тоа што ни се открива 
самата природа на мострите на човечката 
доминација. Изнанадувачките сличности 
што постојат во тој однос, ни овозможува-
ат да ја погледнеме „играта на човечка-
та моќ" со нови очи, односно да ја видиме 
каква што е: фундамантален дел на жи-
вотинското однесување. Сепак, ние мора-
ме да ги оставиме бабувите на нивните по-
едноставни задачи и поблиску да ги раз-
гледаме компликуваностите на човечката 
состојба. 

превод и приказ 
Фарид МУХИЌ 
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LEVIATHAN 

»Ништо нема на земјата да се 
спореди со него« 

(Книга за Јов, гл. 41) 

Би сакал да ве запознаам со луѓето кои 
ги почитувам. 

Со некои од нив добро се познавам, со 
некои сум само познаник а некои ми се 
пријатели. 

Тие самите ќе ви се претстават, а јас ќе 
бидам само посредник. 

Ако не сакате да останете само случајни 
познаници, и ако ви е ова прво среќавање со 
нив, обидете се да ги сретнете повторно! 
Ако ве интересира што е политиката, најдоб-
ро ќе ви одговори — политичарот, 
Ако ве интересира каква била политиката во 
Ренесансата, 
прашајте го — Макиавели. 
Ако ве интересира како тој работел, прашај-
те го — него! 
Ке ви одговори 

» . . . Кога ќе се стемни, се враќам дома и 
влегувам во својата работна соба . . . Тука 
разговарам со владетелите и им поставу-
вам прашања за причините кои ги навеле 
на дела . . . А бидејќи Данте вели дека не-
ма наука, ако не се усвои она што се 
дознало, го забележав она што во разго-
ворот со нив ми се чинеше најзначајно, 

па го составив списот De principatibus. 
Во него настојувам што подлабоко да 
продрам во тој предмет, расправајќи што 
е државата, колку видови држави има, 
како се доаѓа на власт, како таа се одр-
жува и зошто се губи.« 

Николо Макиавели знае што е државата, 
власта, политиката, затоа што и самиот бил 
политичар. Како таков бил сменет од долж-
ностите кои ги имал, бил оптужуван, дури и 
ставен во затвор. Но тој ја докажува својата 
невиност, а и доаѓа до општа амнестија. Не-
говата практична политичка дејност се пре-
кинува, а неговите размислувања се произ-
несуваат низ теоретските списи »Владетел« 
и »Расправа за првата декада на Тит Ливие.« 

Што дознал Макиавели во разговорите 
со политичарите? 

Ке ви пренесам накусо, а ако сакате по-
опширно, поразговарајте со него! 

Сите држави се републики или монар-
хии. Во монархиите власта доколку не е на-
следна, се здобива со помош на свое или 
туѓо оружје, со среќа или храброст, со из-
мама или злосторство. 

Главни темели на секое владеење се доб-
рите закони и војската. Ништо не е посом-
нително од воведувањето на нови закони. 

Војската може да биде: лична, наемнич-
ка, помошна или мешовита. Но итриот вла-
детел повеќе ќе сака да биде победен со 
своја, отколку да победи со туѓа војска. Вла-
детелот треба да се посвети на војската, во-
ените правила и работата. И во мирот треба 
да мисли на војната и да ја проучува исто-
ријата за да се учи на неа. 

Можат да се одржат само оние кои се 
во состојба, со пари или луѓе да соберат до-
волно војска. 

Не треба да се води сметка само за се-
гашните, туку и за идните безредија, бидејќи 
во почетокот е тешко да се откријат, но 
лесно да се лекуваат, а подоцна лесно да се 
откријат, а тешко да се лекуваат. Војната 
не се отстранува, туку се одлага, но во пол-
за на другите. 

Никому не треба да му се дозволи да 
стане моќен, бидејќи пропаѓа оној кој е при-
чина некој да стане моќен. Владетелот не 
треба да има премногу доверба во другите. 
За свои соработници треба да има мудри 
луѓе и да им плаќа доволно за да не бараат 
повеќе. 

Во секој град постојат големци и народ 
— и две спротивни желби кои раѓаат: ти-
ранија, демократија или анархија. Големците 
не е можно да ги задоволиш на чесен начин, 
туку само народот, бидејќи стремежите на 

народот се почесни од стремежите на голем-
ците. На еден владетел му е потребно и мош-
не важно народот да му биде пријател, во 
спротивно, во несреќа му нема спас. Подрш-
ката на народот е најдобра и најсигурна 
тврдина, бидејќи тогаш владетелот не тре-
ба да се плаши од надворешните и внатреш-
ните непријатели и заговори. 

На владетелот му е потребно да биде по-
читуван, да ги одбегне презирот и омразата, 
спроведувањето на лошите работи треба да 
им го препушти на другите, а добрите да ги 
зачува за себе. Владетелот не треба да биде 
расипник, во неговите дела треба да се ог-
леда: храброст, сериозност, сила, способност. 

За пофалба е ако некој се држи на даде-
ниот збор, но таквите најчесто не успеваат. 

Има два начина на борба: со закони и 
сила. 

»Првиот му е својствен на човекот, вто-
риот на животните; но бидејќи првиот често 
не е доволен, мора да се прибегне и кон 
вториот. Затоа владетелот треба да умее да 
владее како животно и како човек.« 

Треба да се угледа на лисицата и лавот. 
Оној кој подобро ќе ја одигра лисицата 

подобро ќе успее. Владетелот не треба да се 
држи на дадениот збор. Треба да биде дво-

личен, а само да остава впечаток дека е 
благ, човечен, од збор, чесен, религиозен. За-
што ова не е идеален владетел а и кому му 
е потребен ваков владетел? 

Ова го дознавме во последната 26 глава! 
Народот израелски бил во големо роп-

ство — но Италија е во поголемо; Персијан-
ците биле подјармувани — Италија е подјар-
мена; Атињаните биле разбиени — но Итали-
ја е поразбиена. Италија чека човек кој ќе 
ја ослободи и обедини. 

Макиавели мислеше дека постојат усло-
ви и дека нема да има тешкотии, човекот е 
тука — Лоранцо Медичи, кому и му го по-
свети своето дело »Владетел«. Но, тој нема-
ше ни сили ни способности да ги оправда 
надежите на Макиавели. 

Макиавелиевиот »Владетел« е плод и вер-
на слика на неговата епоха. Благодарејќи 
на монополот на трговијата со Ориентот, ре-
несансната Италија беше духовно и матери-
јално над другите европски држави. 

Подобрените, изменети услови на живо-
тот бараа прекин со дотогашните сфаќања 
на животот. Но, Ренесансата не знаеше за 
граници: бараше прекин со старото, но не 
даваше никакви норми претпоставувајќи Ма-
киавели ја познаваше тогашната Италија. 
Стремејќи кон ослободувањето и обедину-
вањето нејзино појде од стварноста каква 
што е! Сметаше дека му е должност да се 
држи до вистината и дека друго не долику 
ва. 

»Многумина замислувале републики и мо-
нархии кои навистина никогаш не се виделе, 
ниту постоеле. Толку е далеку од она како 
се живее до она како би требало да се жи-
вее, човекот, наместо она што го прави, да го 
прави она што би требало да го прави, кој 
побрзо ја доживува својата пропаст отколку 
својот успех: бидејќи човек кој сака секо-
гаш, во сите прилики да биде добар, мора 
да пропадне меѓу другите кои не се добри.« 

Макиавели знае дека не ќе има полза од 
тоа ако наслика идеален владетел. Неговиот 
владетел е изграден така да може да се одр-
жи во периодот кога дадениот збор не значи 
многу, кога сојузите и договорите се склопу-
ваат и прекршуваат преку ноќ, кога во Ита-
лија се судираат најразновидни интереси, 
кога Италија беше арена на сурови борби. 

Целиот трактат за владетелот се сведува 
на тоа да се изнајде човек кој Италија ќе ја 
обедини. 

На сево ова треба да му се спротивстави 
Макиавелиовиот владетел не бирајќи сред-
ства. Поаѓајќи од ова, необјективните крити-
чари го создале термииот »макиавелизам«, 
кој треба да означува неморалност и каде 
што Макиавели е прикажан како некое чу-
довиште. 

Но — не! 
Макиавели не го измисли правилото »Целта 
ги оправдува средствата«! тој само га регис-
трирал тогаш вообичаените постапки на по-
литичарите. 

Да, Макиавелиевиот владетел е немора-
лен. Но, Макиавели не се интересира за тоа, 
туку вели 

а к о с а к а ш да ј а о с в о и ш в л а с -
та н е б и р а ј г и с р е д с т в а т а ! 

[ПОДГОТВИЛ 
Радомир ВИДЕНОВИК 



Поезија која 
тоа не е 

Да бидеш или да не бидеш ти — 
еве во што е прашањето сега . . . 

Дури и кога во горните редови некој ус-
пее да го препознае она прочуено Хамлетово: 

To be or not to be 
that is the question 

сепак ќе мора да се сложи дека непосред-
ниот, површниот ефект е всушност сведен 
само на голо разбирање на стихот, додека 
неговата убавина и снага речиси е брутално 
заобиколена и оставена на оние читатели 
што владеат со англискиот јазик и имаат 
можност делото да го прочитаат во ориги-
нал. Но што станува со другите? Дали сите 
оние што читаат каква и да е преведена по-
езија ќе останат засекогаш лишени од непо 
средната, спонтаната убавина на оригинал-
ниот стих или пак добриот препев (ако во-
општо може да постои) сепак може да до-
лови дел од авторовата автентичност, пра-
вејќи го така достапен до широките светски 
маси. Свесен сум дека не начнувам едно со-
сем ново прашање, ниту сум прв што се о-
Оидува да даде одговор на овој проблем 
но сепак ќе направам обид барем да го раз-
граничам убавото и уметничкото од лажното 
или едноставно лошото, се разбира, во доме-
нот на преведувачката литература. 

Веќе го посочив македонскиот препев на 
капиталното Шекспирово дело »Хамлет« на-
правен од Ацо Шопов, една од најмаркант-
ните фигури на македонската повоена литера-
тура и, можеби, најдобро избраната личност 
за еден ваков труд. Но постои нешто што 
за мене е несфатливо. Препевот заправо е 
работен според препевот на руски јазик на-
правен од Борис Пастернак. Дури и кога би 
претпоставил дека Пастернаковиот препев е 
работен според сите естетски и уметнички 
мерила, сосем е јасно дека делото преведено 
и препеано од англиски на руски и од руски 
на македонски претрпело двојно малтретира-
ње и како такво дошло во рацете на читате-
лот кој само на моменти ќе почувствува дека 
овде се работи за Шекспир, но двојно прера-
ботен, Шекспир кој тоа веќе не е. Останува 
нејасно прашањето зошто Ацо Шопов се за-
фатил за една ваква работа затоа што, прет-
поставувам, мошне добро знае што значи 
препев на стих и што, повторно претпоста-
вувам, уште подобро знае што значи препев 
на препев. 

Прашањето за препевот на поезијата во 
никој случај не е формално прашање. Како 
никаде на друго место во поезијата доаѓа до 
симбиоза на чувствата на поетот и читателот 
при што непосредниот контакт на читателот 
до оригиналниот стих е од суштествено зна-

чење. Оттаму и доаѓа и мислата дека со она 
што не е оригинал однапред останува осу-
дено никогаш да не го достигне ефектот на 
оригиналот допуштајќи ни со право да го 
поставиме прашањето: Дали воопшто ни се 
потребни препеви, ако тие не можат да ни 
го дадат автентичниот автор? 

Меѓутоа, дали е секогаш така? Препевот, 
да посочиме неколку примери, на стиховите 
од Огден Неш работен од Радослав Андриќ 
доби мошне ласкави оценки во српската ли-
тература. Но тоа е во српската, а не во ма-
кедонската литература. До фактот дека тој 
е направен на општо задоволство и на чита-
телите и на критичарите сепак им дава на-
деж на оптимистите дека препевот е можна 
работа само ако го работи, со еден збор, 
инвентивен човек. Исто така мошне успешен 
препев оствари и Слободан Мицковиќ рабо-
тејќи врз стиховите од Владимир Мајаков-
ски, овој пат на македонски јазик, но се раз-
бира, без никаква лоша намера, не смееме да 
изгубиме од вид дека на истите стихови ве-
ќе постои еден исто така одличен препев ра-
ботен од Бора Косиќ, но во српската лите-
ратура. Но и покрај тоа препевот на Слобо-
дан Мицковиќ можеби е единственото пар-
че сино небо меѓу темните облаци на маке-
донската преведувачка литература. 

Да се запреме малку и на преведувачката 
активност на Влада Урошевиќ кој се обиде, 
меѓу другите, на македонските читатели да 
им ги донесе двете големи имиња во орпската 
поезија: Оскар Давичо и Васко Попа. Додека 
кај првиот Влада Урошевиќ направил обид 
стиховите да ги препее (за жал), кај вториот 
постои само гол превод, а освен тоа стихо-
вите се дадени и во оригинал (за ореќа). Ова 
го велам заради тоа што веројатно Влада 
Урошевиќ и самиот увидел дека првиот обид 
останал без успех, па во вториот не се впуш-
тил во така оптимистички авантури и се ог-
раничил на она што е поедноставно, но во 
овој случај и поефектно. Луѓето што го поз-
наваат Давичо во оригинално издание со ма-
ка и горчина ја препознаваат неговата пре-
красна »Хана« помината низ мануфактурата 
на Влада Урошевиќ: 

Јас, и видра и овца, син на матен ловец, 
Ја, син мутнога ловца, и видра и овца,.. 

или 

заради неа ми горат очите-светилки сред 
толпа и врева, 

Од ње ми горе очи-жаруље сред руље 

или 

Хано, чуну мој, ајде да запловиме кон тропи 
Хано, барко моја, запловимо пут тропа 

итн. 

На крајот, што да ставиме како заклу-
чок? Дали се оправдани жртвите што ги под-
несува автентичната поезија само заради тоа 
што во доменот на една преведувачка лите-
ратура едноставно мораат да бидат застапени 
некои творци (Шекспир, Давичо) или сепак 

е потреона една подолга и поинвентивна ра-
бота (Мицковиќ,-Андриќ) која сепак донесува 
дел од авторовата автентичност, дел од не-
говата оригиналност. 

Нино Ивановски 

Владимир Мајаковски 

Убаво постапување 
со коњите 

Копитата биеја 
како да пеја: 
Гриб. 
Граб. 
Гроб. 
Груб. 
Од ветер опиена, 
од мраз скриена 
се слизгаше улицата. 
Коњ се струполи 
и веднаш безделници 
во купови 
по Кузнецки што се влечкат, 
собрани ко на мечка, 
се раскикотија гадно: 
— Еј падна коњ! 
Коњот падна! 
По Кузнецки смев. 
Само јас 
својот глас не го вмешав 
во тој рев што се точи. 
Пристапив 
и ги видов коњските очи . . . 
Улицата превртена 
продолжи по старо . . . 
Пристапив и гледам 
капки една по една 
по муцката се редат, 
и секоја паѓа. 
И некаква општа, 
животинска тага 
од мене плисна, 
се истуши шумно. 
»Коњу не плачи, 
слушај — 
мислиш дека од тебе се подобри тие? 
Детенце, 
сите сме коњи на свој начин, 
коњи сме по малку сите ние.« 
Можеби 
нему 
и не му требала гувернанта, 
па мојата мисла блунтава му дојде, 
тој само 
се напна, 
на нозе стана, 
заржа 
и појде. 
Со опашот мавташе. 
Мало детенце. 
Доаѓа весел, 
в штала се реди. 
И му се стори — 
тој е ждребенце 
и вреди да се живее 
и да се работи вреди. 

препев: Слободан Мицковиќ 



3А 
УМЕТНОСТА 

Обично кога се почнува се поаѓа од почеток. 
Но што е почетокот? 
Почетокот е дијалектичка спротивност на за-
вршетокот и е многу важна и голема работа 
зошто е важна и голема работа секому му е 
познато. Без почеток нема ништо. Почетокот е: 
во песните, во прозата, во уметноста, во жи 
вотот, во човекот; онаму каде се гради, руши, 
доградува — насекаде. Како и секоја работа 
и почетокот има свој историски развиток. 
Почетоците на почетокот датираат од времето 
кога постанал светот, што значи тој е стар 
колку и светот. Низ векови почетокот се раз-
вивал, надградувал, оградувал, се формирал, 
деформирал, трпел најразлични влијанија 
(внатрешни, надворешни, космички) се мачел 
кога било студено. се потел кога било топло, 
но успеал да се доодржи. За разлика од вре-
мето кога постанал светот, денес тој е многу 
поеластичен, пообразован и многу потежок. 
Денес почетокот е дел на секој народ, на секое 
поднебје, на секоја култура и уметност. Исто 
така е нераздвоен дел на човекот (колку луѓе 
— толку почетоци: околу 2,5 милијарди). Без 
него не може да се замисли никаква дејност, 
никаква поезија, никаков напис, па дури ни 
овој. Општо мислење е дека секој почеток е 
тежок, така и овој кој можеби малку ве изма-
чи, но не можев без него. Почетокот си е по-
четок. 
Од милионите интересни почетоци, еден од нај 
интересните и најтешките е секако почетокот 
на нашата отсекоташ млада култура и умет-
ност. 

ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД 
Таа почнала да се јавува т. е. да никнува во 
времето кога нашиот народ конечно се пре-
селил на денешното место. На народот не му 
било лесно, туѓо небо, туѓа земја, од тешко по-
тешко. Само што прогледала (уметноста) поч-
нала да размислува. Размислуваше, размислу-
ваше и дојде до Заклучок „рано е". До истиот 
заклучок дојде и нашиот народ и ја остави 
уметноста сама да решава за себе. Тогаш таа 
повторно се закопа в земја и чекаше. И не бе-
ше лесно. Но таа трпеше со векови и живее-
ше во надеж. Неколкупати се обидуваше да 
се врати, но без успех, секогаш некој се ис-
пречуваше и не и даваше да се врати. 
На уметноста и стана досадно в земја и таа 
реши да се качи на небо. Се крена високо, 
но ја видоа само некои. Ја видоа само оние 
што навиетина ја сакаа. Ја снема за долго 
време. 

ТУРЦИТЕ 
Народот со време некако се среди па почув-
ствува дека нешто му недостасува. Испрати 
луѓе да ја бараат. Луѓето ја најдоа, но таа не 
сакаше да се врати. Се плашеше од Турците. 
На народот му стана јасно дека не може без 
неа, па крена востание, ги нападна Тургште. 
Но таа пак ;не сакаше да се врати, настапија 

лоши времиња. Турците си отидоа но дојдоа 
други кои не ја сакаа. 

1945-ТАТА 
Уметноста кснечно реши да слезе во народот. 
Народот ја дочека со воодушевување. Ја гле-
даше долго, ја одмеруваше, ја носеше на ра-
мења, ја фрлаше во воздух, со еден збор вед-
НАШ ја засака. Уметноста се пожали дека ог-
ладнела. Народот и даде да јаде, да пие колку 
што сака, ја облече и даде двособен стан. Та-
ка уметноста почна да живее со народот. Ка-
ко и народот и таа работеше, пееше удар 
нички песни, ја обновуваше земјата, јадеше 
заедно со народот. 
Уметноста го засака народот. Народот и пока-
жа како се сака и како таа да го сака. Освен 
во нашиот народ таа имаше љубовници и меѓу 
другите народи. 

БУГАРИТЕ 
Беше голем пријател со Бугарите. Беа толку 
блиски, што Бугарите почнаа да не ја разли-
куваат од својата. Тогаш таа им се налути и 
почна да не им обраќа внимание. Но тие не 
можеа да ја заборават. Почнаа да пишуваат 
и да пеат за неа. Навистина ја сакаа како сво-
ја. Уметноста тогаш не се даде, му се повери 
на народот и му ги оддаде сите свои тајни. 
Го сакаше народот. Народот почна да работи 
за неа. 
Работеше деноноќно, но нејзиното лице многу 
ретко се насмевнуваше. Целата беше собрана, 
набрчкана — така и остана, а опуштена бе-
ше поголема од сосетката си Бугарија. Очи-
гледно не беше задоволна, но беше трлелива 
и чекаше. Трлеше, чекаше и гледаше како на-
родот работи, како зема, граба поведувајќи се 
по сопствените правила; размислуваше, се об-
лекуваше модерно, слушаше музика, одеше 
в кино но не можеше да се задоволи. Импо-
тентна ли беше? 

ЗАЈДУВАЊЕТО 
Нејзините нерви си беа дошле при својот крај 
и една вечер реши да се напие нешто. Отиде 
во „Клубот на уметниците" и си нарача една 
чаша. И се стори стори и нарача уште некол-
ку пати. Тогаш уметноста прв пат се опи. Ко-
га излезе почна да прави осмици и си запеа 
една пеена. Одвај стигна дома, легна и но 
заспа. Ретко патуваше надвор од народот, но 
затоа редовно одеше во „Клубот на уметни-
ците". 
Народот почна да се подбуцнува. да шепоти, 
но никој не смееше да и противречи. Сега на-
родот чекаше, работеше и трпеше, но таа си 
тераше по свое, Се веселеше и пијанеше, се 
возеше со брзи коли, а народот чекаше, чека-
ше и размислуваше. 
Размислуваше, размислуваше и дојде до зак-
лучок: „уметноста збесна!" 

А. СИМЈАНОВСКИ 



Тоа е она 
правото 
и она... 

Би можел ли некако за тоа да пишувам а 
да не се сведе на ниво на информација? Да 
си честитаме! Да се пофалуваме! не стои так-
во нешто за еден профил на ентусијает кон 
каков стремиме, каков остваруваме, со каков 
се соочуваме. ЕНТУЗИЈАЗАМ! тоа трепери 
во воздухот, тоа е меѓу нас, тоа е во нас, ние 
то чувствуваме, преку него комуницираме — 
тоа сме ние! Она што го имаме, она што го 
остваруваме, она што го разоткриваме еден 
на друг си го даваме, си овозможуваме едно 
доисполнување. Ние не бараме ништо за тоа, 
само очекуваме и ти и ти и ти она што го 
поседуваш, она до што си дошол да го разот-
криеш, приспоиш кон она што веќе е! Од 
многуте искрички ќе вивне еден оган! да ги 
разбиеме зачмаените аморфни структури, да 
ги надминеме бирократските процедури, да се 
слиеме во неочекуваните но остварени кул-
тури! Да создадеме нови таму каде што сме! 
Нас не води активитетот. Да станеме негови 
преведувачи! 
ЗА ЕДЕН „ТЕАТАР КАЈ СВЕТИ НИКИТА 
ГОЛТАРОТ" и дваесетина изгарачи оставени 
сами на себе, често негирани и омаловажу-
вани, малтретирани и силеџиски напаѓани 
пред својата барака, прекинувани и вознеми-
рувани во работата од дечките на месното 
маало, кои баш и не се расположени кон нив. 
Зошто? — за нив беа организирани претстави, 
беа пуштани на пробите, повикувани на раз-
говори — Што им пречи? та и тие се млади, 
ако не сакаат да бидат сопатници можат ба-
рем да бидат толерантни посматрачи! Свртете 
се малку кон себе Вие од „театарското маало"! 
За „Зелената гуска нашата лудост.." и нас-
ловот од уште стотина збора, за морбидари-
умите гротескни на Галчински и Презер. За 
нешто кое ќе го излуди градот. За едно нешто 
еднаш и никогаш повеќе. Театар — панаѓур! 
ЗА ЕДЕН РЕПЕРТОАР на матичните театри. 
За една закостенетост и непроменливо нешто, 
за заситеност и одбивливост, за непрофисио-
нална игра и излитени гегови. За „Бегалка", 
„Оскар", „Печалбари", „Три сестри ! ;.. и така. 
За една претстава иста во три четири дена. 
Каде е публиката и зошто ја нема? Театрите 
постојат за кого? Кој е виновен за тоа и по-
стои ли заинтересиран некој за нешто? 
ЗА ЕДЕН КИРЕ и едно „Црно семе М . . . " кое 
некогаш така ми значеше нешто! Тие што го 
примаат вака или онака, тие што неможат да 
дофатат нешто, тој распален оган што про-
горе во празно низ градов! Чудни некои 
нешта се случуваат во попатниот вриеж не-
искажан или непопримен од оние на кои на-
менет им беше! За М . . . 

ЗА СИНЕАСТИТЕ и едно кино „Вардар I I" 
и секојдневно на проекциите од 19 часот пре-
полната му сала! За разговорите околу фил-
мот во неа така интересни и долги. За една 
публика благодарна и така ретка. 
ЗА ЕДНА ИЛИНКА и еден Кузман, за едни 
„Скопски синеастички вечери" — кинотечни 
филмови и вакви и онакви и секакви! За 
„нашиот" филм без нашиот филм. За она 
што сега е! 
ЗА ЕДЕН „БУБАШИНТЕР" и еден Драган. За 
една збунетост и резигнација, неостварливо 
вработување и несознаен сексуалитет, кој се 
нешто негде комплицира! За еден филм. и 
една актуалноет, за нешто што предизвика 
нешто! За еден пасивен отпор. 

ЗА ЕДЕН „КОЛТ 15 ГАП" и еден „Млад и 
здрав како роза", за еден Јоца. Со еден марк-
сист металостругар, невработен, сам така полн 
со себе и својот фанатизам „во нешто и за 
нешто" низ стотина пред нос затворени фаб-
рачки врати, јадејќи се и сешто, спиејќи |се-
каде под се на се! Прогласен за луд — па 
ослободен — прогласен за попаметен од про-
гласувачите! За така тука и еден Маркс, во 
една анкета „Кој е тоа? . . . Немој мене!... Ми 
се брза!... Еден голем руски човек!... Руски науч 
н и к ! . З а едни и ни едни плати, за забрането 
снимање и закани. За еден завршен илустра-
тивен по малку можеби чин, за еден анар-
хист и едно можеби последно можно! 
• За насилието и прототипот за утре! За „мла-
диот и здраз како роза", за пистолеросите и 
деликвенцијата. За првичниот социјален проб-
лем. За разбиена драматургија и тежнение кон 
нов израз, за бучна бит музика и филм без 
филм. За остварување на живот, асоцијации 
и сугестивни нешта! За нешто ново кое нешто 
значи. 
ЗА ЕДНО „ЦРВЕНО КЛАСЈЕ" и еден Жика. 
За „возот за социјализам" и колективизаци-
јата. За некои црнобркни лица што висат 
обесени по ѕидовите и гледаат сериозно и за-
мислено. За житото, свињите и маста — за 
пролетерите и кулаците. За тој кој сврши така 
иако немаше намера таква. За едно проду-
ховено женско лице кое е надзор од сето. За 
тој чист и добар филм. За една интересна 
шпица на колективниот труд. 
ЗА МАКЕДОНСКИОТ Ф И Л М и една војна. 
Секогаш таа една те иста, само со различни 
противници, што сме ти ние воинствен народ! 
и денеска би да војуваме, а таму глад, без-
работица, нерешени социјални проблеми, изо-
пачености, кризи, малограѓанштина, пусти 
села без гробишта. — луѓето умираат надвор, 
за плачот по железничките станици, за силе-
џиството и изгубениот ред. за хаосот по ули-
ците! Но не е се така црно, само сум јас 
лошо расположен. 
ЗА ЗАЈДУВАЊЕТО НА ЕДЕН ЧОВЕК и не-
нарушен континуитет. Првичната намера ми 
беше да пишувам за програмата на „Синеас-
тичките вечери за месец ноември. Сепак е 
добро што тоа барем сега ми дојде! 
ЗА ЕДНА НЕДЕЛА кинотечни филмови по 
избор на директорот на Југословенската кино-
тека, за едеи Владимир и неговите импрови-
зации во разговор за и околу филмот! За до-
маќинот на првата или завршната вечер. За 
една недела на „Заборавени вестерни"! 
За една недела на „Џон Форд"! и уште некои 
филмови во серии или портрети така сами, 
од најновата или не баш продукција, позај-
мени од „Кинема", „Кроација", „Авала Генекс" 
и „Весна филм : :. 
ЗА ВЕСНИЦИТЕ и непостоењето на ниту еден 
во градот кој би ги задоволил моите погреби, 
во поглед на содржината, квалитетот и начи-
нот на кои се презентираат нештата. Враќајќи 
се на попатно пројавеното — за еден ентуеи-
јазам и еден весник кој некогаш негде можеби 
и ќе се збиде! 
Останувам свој од себеси ваш, во својот не-
конвенционален разурнувачки обид за еден 
адекватен сензибилитет. 

Љубиша НИКОДИНОВСКИ — БИШ 



Од скопскиот салон 
на фотографии 

На 13 ноември, денот на осло-
бодувањето на Скопје, во Музејот 
на современата уметност, ќе биде 
отворен третиот скопски интерна-
ционален салон на уметничка фо-
тографија. Покровител на оваа 
изложба е претседателот на Град-
ското собрание на Скопје, Драго-
љуб Ставрев. На изложбата ќе зе-
мат учество 30 земји од пет кон-
тиненти чии претставници во мај-
сторството на уметничката фото-
графија ќе се претстават со 187 
фотографии од кои 52 во колор. 
Овие фотографии беа избрани во 
мошне силна конкуренција од 
пристигнати 2000 фотографии. На-
градите се веќе доделени, златни-
от медал за поединечна фотогра-
фија ја доби еден од најпознатите 
светски фотографии, мајсторот од 
Франција, Жанлуп Сиф. Сребрени-
от пехар од претседателот на 
Градското собрание, го доби клуп_ 
ската колекција на фотографии 
на клубот „ВИЛНИУС" од Литва-
нија. Сребрен пехар за најзаста-
пена југословенска колекција му 
беше доделен на фото-клубот 
„ВАРДАР" од Скопје. 

Оваа информација беше повод 
да се поведе разговор за статусот 
на уметничката фотографија во 
нашата јавност. Еве што ни рече 
за ова, членот на организациониот 
одбор на изложбата и еден од нај-
перспективните млади уметници, 
МИРЗА ЧЕНГИЌ: пред се за не-
каков статус на уметничката фо-
тотрафија кај нас, не може да се 
зборува, бидејќи не постои никак-
ва традиција. Неколкуте Македон-
ци кои по војната се занимавале 
20 уметиичка фотопрафија почна-
ле да го материјализираат својот 
талент, и се се свело на тоа. Де-
нешната активоснт на ова поле се 
одвива единствено преку фото — 
клубот „ВАРДАР", кој моментно 
се наоѓа на петто место во Југо-
славија, што претставува најголем 
успех досега. Овој клуб ја има и 
функцијата иа организатор на 
сите изложби во нашата републи-
ка, а од оваа година неговите чле-
нови започнаа да учествуваат и на 
меѓународни изложби на уметнич-
ка фотографија. 

Гаврилова Марија 



НАДРЕАЛИСТ 

ПИШУВА АКАДЕМСКИОТ СЛИКАР ВЛАДО ГЕОРГИЕВСКИ 

Некаде во училишните денови, мојот се-
докос професор со сета своја стручна досто-
инственост, ни зборуваше за надреализмот. 
Потпрен врз проекциониот апарат во темната 
сала за предавања, одмерено ги толкуваше 
пророчанствата на Фројд, Манифестот на Бре-
тон, анализирајки ги при тоа сликарските ос-
тварувања на Дали, Кирико, Ернст... Збору-
ваше со убедливост на универзитетски чо-
век. . . Но во своите одмерени анализи за миг 
ќе застанеше и ќе ја погледнеше големата ре-
продукција', на сликата на Гото „Бекство во 
Египет"! Тогаш, токму во таа неочекувана па-
уза, ќе почувствував дека присуството на ра-
норенесансниот творец е премногу вистинско, 
за да би поверувал до крај во штотуку завр-
шените реченици на мојот професор... По-
доцна кога прв пат се сретнав со една од мно-
губројните слики на Сезан, одново го почувст-
вував оној чудесен интервал во предавањата 
при споменот на Ѓото. Надреализмот што вид-
но ги беше вжарил творечките снаги на Дали, 
Кирико, Ернст имаше длабоки корења. Над-
реалистичката треска препородена во време-
то на Бретона, баше само една оголена гран-
ка од стеблото на вечниот пријател и против-
ник на творецот — Природата! 

Тоа што Бретон го прогласуваше како но-
вина, беше одамна присутно во Алта Мира, 
Грчка, Византија, Гото, Ангелико, Тицијан, 
Греко, Рембрант, Ван Гог, Сезан. . . Бош и 
Бројгел! Кој од нив не бил надреалист, кога 
секое нивно дело е фатална сликарска вис-
тина. 

Сеќавајки се на седокосиот професор, за 
мене топло почитуван старец со занес и топ-
лина, се сеќавам и на неговиот неочекуван 
прекин при средбата со сликата на Гото. 

Тој миг, на молк беше најдрагоцениот ка-
мен за осознавањето на тврдината што се вика 
Уметност. 

Сега сосема сам стојам во една од про-
страните сали на Даут пашиниот амам, пред 
платната на еден сликар што денес зазема свое 
видно место во уште посвоевидниот скопски 
свет на уметноста. Во него веќе нема никак-
ви траги од искрености и вистинско одуше-
вување, или пак вистиноно негирање. Во него 

може се да се декларира како уметност, а и 
не мора! Гледајки ги платната што висат пред 
мене, гледам и раскошна, но невкусна тоале-
та, слушам говори чија интерпункција од се 
срце ова што овде се случува го внесува во 
светските настани како многу значајно збид-
нување. 

Човек воопшто не мора да биде присутен 
на отварања на изложби каде се служат пи-
јалоци и рекламираат вина, отварања на кои 
е присутна и влада на една република, за да 
може да го разбере и сфати делото на сли-
карот што е пред него. Остануваат платната, 
а кога алкохолот ќе исчезне заедно со момен-
талната генијалност, тогаш се се гледа. 

Спасе Куновски, покажувајќи ги своите 
платна, истовремено покажува и тоа колкава 
е неговата мок да создаде Слика. . . па дури и 
тогаш кога таа е „надреална". Во богато уре-
дениот каталог читам текст кој е многу жива 
слика на еден разговор меѓу сликарот и еден 
писател. 
писателот: „повикан си на олимпијадата на 

сликарството. Можеш со сигурност да 
типуваш на оној човек со опавчиња на 



глувче на усните, на оној Дали. Не за-
боравај дека се таму Пикасо и Кирико." 
(Колку хумана би се рекло дури и чо-
вечка отомена за еден сликар што не 
слуша ниту слушал). 

Спасе К.: „Еве сум и јас и некои мои врсници 
зад нив. Би сакал да го почувствуваат нашиот 
ѕверски здив во тилот," 

Драги мој професоре, верувам дека ќе би-
дете необично лути, кога од Вашето идолопо-
клонство пред уметноста се прават вакви не-
вкусни шеги, но исто така верувам дека ќе 
ви биде драго што тоа се случува во времето 
кога творечкиот чин на вистинските творци 
се уште трае, (не утеха за преостанатите ва-
ши денови, туку вистинска радост за оној све-
тол интервал, чија присутност мора да ја по-
чувствува секој што твори.) 

Ако Куновски е повикан на олимпијадата 
на сликарството, и ако може со сигурност да 
типува на Дали, ти остроумни и благороден пи 
сателу, заради твое добро и доброто на Наци-
јата, обиди се уште еднаш да ги погледаш де-
лата на Дали, Пикасо и Кирико. . . погледај 
како било кој од нив црта, обиди се да про-
никнеш (тоа е својствено на академици) во тоа 
што се вика цртеж, боја, во тоа што се вика 
моќ и обдареност да се создаде слика! Дали и 
неговиот цртачки гениј, а потем Куновски и 
неговото дилетантско разбирање на важноста 
на цртежот во „надреалистичката визија?! 
Гледај што значи една рака во кое и да е 
платно на Дали, како тоа изгледа и колкаво 
е нејзиното значење кај твојот типувач! Не, 
овде не станува збор за никаква споредба, за 
тоа воопшто не постои никаква можност, са-
кам, само ти што веруваш во твојот учесник 
на олимпијадата на сликарството, а и тој со 
тебе, да разберете со колкава еснафска по-

чит треба да ги споменувате имињата на мај-
стори како што се Пикасо, Шагал, Кирико и 
Дали. . . Погледнете двајцата во која и да е 
слика на Шагал или Кцрико, тоа е вистинско 
ехо на нешто што се случува длабоко во ду-
хот на творецот кој притоа е во трајно при-
јателство со Природата. Гледајте колкава е 
тоа моќ во фигурата на Пикасо и со колку 
чист сликарски јазик, ослободен од какви и 
да е литерарни, а најмалку илустративни ка-
рактеристики, значи и зборува само како сли-
карски елемент. Обидете се да ја погледате 
композицијата кај еден од нив, таа не е само 
празно и штуро чувство на простор што тре-
ба да се обликува, таму постојат такви дели-
катни померања кои во состав на целината на 
сликата се вечна таинственост. 

Човеков што сака да го почувствуваат 
неговиот ѕверски здив вистинските творци, не 
научил да чита и пишува со боја четка, 
неговата моќ да создаде слика е во голем рас-
чекор со неговите желби. Да се биде сликар, 
тоа значи, да се биде истражувач и вечен со-
патник на Природата, а не нејзин џелат. Уба-
ви се амбициите да се биде мајстор, прав, вис-
тински, но поразно е да се слика како што 
тоа го чини Куновски. Исто така длабоко сум 
убеден дека сликарската снага на Дали не 
може да биде никаква школа од која ќе се 
учи, зашто таа е единствена со своите спро-
тивности на целата личност на тој автор. 

Осознавајки се себе си, се сознава и един-
ствениот пат во творештвото. Не се потребни 
никакви мистифицирани желби за да се свр-
ти внимание врз себе си, потребно е да се учи. 
Преиспитувањето за потеклото и снагите на 
сопственото јас е непобитна потреба за секој 
што твори, за секој што живее. Оттаму из-
ложбата на Спасе Куновски се чини уште еден 

стаклен, вештачки конструиран мост меѓу сли-
каревото јас и неговите дела и судир со вис-
тински творечки духови тој се руши на сто-
тици илјади парчиња. Најелементарните ба-
рања на едно колористичко доживување не се 
исполнети. Сликарската форма со која се слу-
жи тој е во спротивност со нејзината намена, 
воопшто не се потребни никакви неприродни 
облици за да се создаде самостојна надреална 
слика. Тоа може да биде и една црвена ја-
болка во една бела чинија само ако и се приј-
де со чувство на вистина и значење! Токму 
тој жив осет не постои ао ниедно изложено 
платно. Се е исконструирано со јазик на илу-
страција. 

„И бол и бес" платно што дури ни занает-
ски неистерано, најдобро го покажува сето 
ова. Едно беспричинско однесување пред чо-
вечката фигура, елементи што директно по-
зајмени од природата не значат ништо друго, 
туку најповршно зборуваат за најделикатните 
настани во човековата душа. Еден некролог 
виден на електричен столб надвор, на улица, 
зборува многу посилно, значи многу, поодре-
дено, едноставно трае. 

Една мала срамежливо подвиткана куќич 
ка некаде во ноќите на преградието во себе 
содржи живот полн со збиднувања, а кај Ку-
новски таа е само формално присутна и обез-
личена. Облакот што лебди, а потем низ пен-
џерињата влегува во собата е случка на која 
и е потребно исто темелно осмислување како 
кај окото, раката, или ногата на една фигура. 

Излегувам од галеријата трескаво среќен 
дека таму, надвор, треба да се бие вистинската 
војна со вистинските облици на несовлада-
ната Природа. 



Како 
најголемиот 
пријател 
може 
да 
стане 
здодевен 

Средното училиште кај наа се накалемило 
(за жал) во однос на лектирата на основното. 
Се се сведува на прочитување на книгата и 
потоа нејзино прераскажување (кое по инер-
ција пак се прави многу погрешно, се пишу-
ва). Лектирата како да има само една интен-
ција, да обезбеди еден нужен минимум на 
прочитани книги, со кој фонд, овој кој не љу-
би особено многу да чита, ќе жонглира во сво-
јот живот. Колку и да се внимава на насло-
вите на книгите, чувството дека се тие намет 
нати не може никогаш со потполност да се 
отстрани. Заради тоа лектирата е многу ретко 
омилена, најчесто таа се разбира како зло, ка-
ко обврска која е прифатена заради прину-
дата, а не заради љубов кон книгата. Често 
сведена на препишување на домашна задача 
(значи не се задоволува ни основниот мини-
мум на прочитани книга) обработувана по 
светото тројство 1. за писателот, 2. фабулата 
на делото, 3. ликовите во делото, лектирата 
просто заудира на схоластичките канони. Од 
друга страна Советот за просвета и традици-
јата створиле еден план за лектири кој ќе 
падне сигурно по кинескиот ѕид. Најдиректно 
засегнати се наставниците по мајчин јазик и 
литература и се разбира учениците. Бидејќи 
вторите многу малку нешта на овој план мо-
жат да променат иницијативата останува н а 
наставниците. Но тука всушност станува и 
најголемиот проблем кој доведува до скоро 
трагични комбинации. 

Впрочем еве и конкретен пример: 
Во гигмназијата „Јосип Броз Тито" во лек-

тирата дадена ,на учениците со завршен I. 
клас фигурира делото на Коле Чашуле „Про-
стум". Едно мало појаснување, лектирата е 
дадена во ЈУНИ 1971 додека книгата излезе од 
печат во ФЕВРУАРИ 1971. Кој бил критери-
умот таа книга да се предложи (да не речам 
натури) на младиот читател. 

Наставничката која ја предложила таа 
книга Нада Арнаудова вели: 

— Во гимназијата „Јосип Броз Тито" пос-
тои традиција да се обработуваат наградени 
дела од националната литература. До сета об-
работувани се многу дела („Разбој" од Ма-
левски, „Две Марии" од Јаневски и ,др-) и со 
таа традиција секако ќе се продолжи. 

Прашање: Но „Простум" се уште не е на-
градена книга. Која била причината да ја да-
дете за лектира на учениците со завршен I. 
клас? 

Одговор: Освен традицијата да се разра-
ботуваат како лектира наградени дела од на-
ционалната литература, ние ги следиме и но-
вите дела и ги разработуваме, им ги препо-
рачуваме на учениците, впрочем ако ние не 
ги натераме кој би ги натерал, освен тоа тие 
се добри за дискусија. 

П.: Сепак чинам оти кгнигата не е погод-
на за ученици од II . клас гимназија? 

О: Јас знам, затоа во септември кога на 
учениците им го давав планот за лектира 
„Простум" беше изоставена. Но книгата ос-
танува, не на II . класови, туку на четвртите 
како ЗАДОЛЖИТЕЛНА лектира. Ја изоста-

вив во лектирата за I I . класови, затоа што е 
книгата доста СКАПА, а во училишната биб-
лиотека не поседуваме доволен број книги. 
Освен тоа мислам дека учениците од II . кла-
сови не би можеле да ја разберат. 

П: Самата книга носи доста контраверзи, 
а освен тоа подигна и бура на различни мис-
лења во нашата литературна критика. 

О: Да, затоа ќе биде обработувана во чет-
вртите класови, тие ке можат подобро да дис-
кутираат за неа. 

П: Кога сме на оваа тема мислите ли дека 
националната литература е доволно застапе-
на во гимназиите? 

О: Не, не е доволно застапена, но во учи-

лиштата како нашето постои традиција и нас-
тавниците ја препорачуваат и ја обработу-
ваат самоиницијативно. 

П: Дали лектирите се обработуват само 
усмено или само се читаат? 

О: Комбинирано, и усно и се пишуваат, 
но знаете, иако се препише некоја лектира, 
сепак има некоја полза, барем нешто се нау-
чува. Немојте да ме разберете погрешно, јас 
сум против препишувањето, но обврската да 
се има домашна задача не е мала, а со препи-
шувањето барем нешто ќе остане. 

П: Дали обработувате современа странска 
литература? 

О: Секако, познати и наградени писатели. 
П: Го обработувате ли Ками, Кафка, Се-

линџер, Фокнер . . . 

О: Да. да. 
П: Сметате ли дека националната лите-

ратура треба да биде застапена по секоја це-
на, дури и ако таа не вреди? 

О: Да, да секако! 
— Благодарам. 
Патот најдобриот пријател д а стане нај-

здодевен мачител е тука. Едно скоро безвред-
но, растегнато на своите петстотини страници 
дело, ќе почне да ги мачи оние кои МОРААТ 
и се ПРИНУДЕНИ да го прочитаат, заканети 
со минусот во дневникот кој ја намалува о-
ценката, ќе се мачат да дојдат до крајот кој 
во ова дело е навистина многу далеку. И што 
ќе стане? По завршувањето на часот ќе за-
борават се, ќе излезат посиромашни за еден 
месец измачувања за што ќе добијат можеби 
само еден плус. Еве за тоа д е л ' што пишува 
во „Нова Македонија" од 14.III.1971 год. Бран-
ко Варошлија: 

„Тоа (Простум) е нешто меѓу семејна хро-
ника и литературна панорама на неколку де-
цении од минатиот век како и првите четири 
од нашиот. Една мошне растеглива и во ар-
хитектониката на текстот мошне слабо орга-
низирана материја, зошто единствена жива 
спона што ги врзува времињата и настаните 
опишани во нив е кроки-ликот на Горчин, кој 
во две „бесоници" на самиот почеток на Вто-
рата светска војна го испитува детално свое 
го потекло, без да се одреди пред читателот 
во својот сопствен презент. Тоа и не тера 
да заклучиме дека „Простум" е само увод, 
само експлозија во Горчина, чијашто должи-
на со ништо не можеме да ја оправдаме". 

„Долгите монолози или можни размисли 
на Горче Петров, Даме Груев, Никола Карев, 
нам на денешните читатели, ни дејствуваат, 
нешто поради исказот, нешто поради изнесе-
ните мислења некакви пленумскосимпозиум-
ски материјали, уште и обоени со една лична 
емоционална скрама што е веќе прашање на 
добар вкус". 

Несомнено литературните критики не се 
апсолутно мерило за вредноста на едно дело, 
но сепак придонесуваат за некаква ориента-
ција. За пофалба е интенцијата на професор-
ката од гимназијата „Јосип Броз Тито" во нас 
тавната програма да внасува дела од нацио-
налната литаратура, но сепак нужна е мини-
мална ориантација. Нашата млада литература 
се уште не располага со доволен број насло-
ви (специјално романи) меѓу кои би можела 
да се направи една одржана селекција, но 
кога веќе нема таква можност, нужен напор 
би бил да се изберат помалку лошите дела. 
Конечно тие се изучуваат напоредно со нај-
добрите светски дела (класични и современи). 

Младиот читател не смее да се потценувва, 
тој има свои неоспорни (критериуми кои не се 
воопшто едноставни. Принудата да прочита 
лошо дело рамна е на злочин. Никој не го 
поседува правото најдобриот пријател да му го 
направи здодевен. Еден чекор е до амбисот на 
шундот, а тој е толку длабок што сите „Про-
стуми" наредени простум не можат да го над-
виснат. Во негово име се овие редови, во име-
то на неговите естетски мерила кои се раѓаат 
со напор, во името на неговиот најдобар при-
јател кој НЕ СМЕЕ да му стане здодевен, во 
името на овој месец на книгата, месец на нај-
добриот пријател. 

Н. СТАВРЕ 



РАСКАЗ 

Мислев дека ќе умрам. Се обидував да си 
објаснам што е она што ме прави чуден, со 
такви мисли, ама не успеав. 
Кучињата ме лаеја по улиците, сеедно. 

Прво мислев дека ќе умрам. Потоа дојде 
друга мисла: сум избегал. Патував, излегу-
вав од соба, а бев постојано некаде надвор 
од сето тоа, далеку од сите, и како марато-
нец пред целта што му се подиставува. 

Почнав да седам во кафеани. Не пиев, са-
мо во жагорот ја откривав својата немост. 
Мразев се и секого, и бев спокоен зошто 
знаев дека дел од мојот неспокој и тие око-
лу мене ќе почувствуваат. 

Ги гледав променетите познати како умор-
ни од успехот поинаку од вчера ми говорат. 
Мислев дека лекот е во вљубување. Големи-
от неспокој ме гореше во желудникот, јас го 
горев, го ладев, тој ме обземаше. 
Миле одеше со опашката како антена и ги 
фаќаше, онака здраво, мачорски, збрлаве-
ните муви крај прозорецот. 
Никогаш не ти бев пишал и ти остануваше 
чема крај олуците со песок, со мокро лице, 
чудна во младото тело, а мене ме среќаваа 
само уморни женски очи без сила. 
(Земи го мојот неспокој, ќе ме полуди!) 
Можам ли под точки да наредам се, со пре-
цизни бројки, со факти. 
Гол. 

Како со рака однесено. 
Кучињата си касаат еден мускул по друг. 
Дел по дел. 
Ги гледав бабуните (можеби беа и најпрости, 
едноставни, мајмунски мајмуни), ги гледав 
бабуните значи, како бегаат од кафезот и 
колку се среќни кога во него го јадат, за 
ужина, парчето леб со џем. 
Кучињата се во мојот двор. Ја скокаат огра-
дата и се поганат на јагодите. 
Некои го топеа лебот во водата, смрдлива 
од се и сешто. 
Поитрите. Другите молчеа и чудно мрзливо 
гледаа. 
Еве овде ме подгорува. Ме гуши просторот. 

Лавицата плачеше во кафезот. 

Трчав кај ослободените лебеди, тие ми бе-
гаа. Камилата сеуште беше излитена. 
Чуварот на горилата, и самиот ненајаден, 
си поткаснуваше од џемот, од кајсии, сигу-
рен сум, предпоставувам среќен што нашол 
вакво место за работа. 
Белите мечки полудуваа. Белите мечки имаа 
неспоко ј . 
Јас полудував. Бела мечка. 

Кучешки 
Кучињата ми дишат под прозорецот. 
Расипани заби на кучињата. 
Ребрасти непца на кучињата. 
Кучињата се окучуваат. 

(Ке побегнам трчајќи некаде далеку, до еден 
учител во школото во Жировница, а тие не-
ка вежбаат: лов на лисици, стража на гра-
ница, Лајка.) 

П. Каде се мачорите? 
0. Мачорите на кајсиите се скриени, 

Кучињата дишат под прозорецот и 
вежбаат умирање на перничето „Два 
гулаби бели". 

Импотентниот лав е спокоен. 
Ти пишувам писма на бела хартија, тивки, 
без букви. 
Ги читаш и не разбираш се. Јас сум во тек 
на нештата. 
Со допир откривај ги очите на буквите. Ко-
га ќе прогледаат, твои се. 
Кучињата го поткреваат мојот кревет и ми 
влегуваат зад зениците. 
Тивко допирам прст по прст. Откривам кам-
че по камче од малтеров. 

Попис 

Мазните кучешки муцунки се: 
1. црни 
2. неизбришени 
3. крвави 

Жалба 

1. Кучињата систематично ги трујат. 
Ништо, како ништо да не станало. Така тре-
ба се да се случува. 
Особено е значајно да си останеме прибрани 
и без особени потреси. 
Херметични. 
Занесувам — лево-десно. Кривам и простете 
умирам на патувањето. 

Слободан Унковски 
Теза 

1. Испоганетите јагоди најрано црвенеат и 
слатки се. Специфично. Кучешки. 
Ги туркаме трите глави, плачеме и го жа-
лиме пак Миле Поп Јорданов. 
Пееме тажачка што разигрува, така весела 
е смртта. Прави имиња за прави песни. Три-
те глави ги туркаме и никој не ја гледа со-
седната. И сите сме посами и на љубовта и 
се жалиме — посами од сам човек и сама 
сенка, посмирени од мирот, се гушиме од 
пријателската прегратка. 
Словенечкото друштво за заштита на живот-
ните под итно ги евакуира испоганетиве ку-
чиња. 
Се е тихо, мирно и одвратно смрдљиво. Ми 
се гади од оваа убавина. Ме умара искренос-
та. 
Ме умара искреноста. 
Како се преведува на туѓ јазик (овој 
меѓу забиве скинат) лош глас, лош воздух, 
лоша вода, лош вод за лошо стрелање. 
Само она остана и никако да го задушам. 
Го чувствувам, овде меѓу ребрава, како се 
надева дека ќе успее невиноста на ушните 
школки да ми ја земе, да ме перфорира за 
цурајки. 



YОКО ONO 

yoko оnо 
YOKO ONO 

GRAPEFRUIT 
GRAPEFRUIT 
grapefruit 

Летово во Лондoн по втар пат Излезе од 
печат книгата „Грејпфрут" на контраверзна-
та Јако Оно. Широката јавност, која за све-
тот се информира преку дневниот печат, ја 
знае Јоко како сопруга на Џон Ленон — факт 
кој сам за себе не значи ништо. Оној круг лу-
ѓе кои имаат доволно време, волја и нерви да 
се занимаваат со уметност (посебно ака таа е 
модерна) ја знаат Јоко и од порано како една 
од најлуцидните преставници на јапонската, 
или најдобро речено, светската уметничка а-
вангарда. За неа се зборува со презир и оду-
шевување (прецртај по потреба кога ќе дочи-
таш). Таа изведува хепенинзи во кои седи на 
сцена и бара од публиката да и се сече дел 
по дел од облеката, отвара изложби со чекани и 
КЛИНЦИ кои публиката треба да ги закове в 
ѕид, снима филмови со безбројни голи задни-
ци, пишува чудни манифести и прогласи и 
уште почудна поезија, се бори за мир и бес-
компромисно се застапува за своите естетски 
ставови кои најблаго речено не ја уживаат 
довербата на мнозинството. За да се сфати би-
ло кој потез на Јоко Оно треба да се има 
предвид целиот нејзин минат опус и естетски 
принцип. За тоа можат да послужат нејзини-
те интервјуа без кои голем дел на нејзината 
уметност би останал недостапен за обичните 
смртници. 

Во еден свој 1интервју од 1967 Јоко Оно 
вели: „Луѓето сметаат дека правам нешто шо-
кантно и ме прашуваат дали се обидувам да 
ги шокирам. За мене е шокантно тоа што се 
војува, што се убива и што сите тоа така при-
родно го земаат. Она што го правам јас е пре-
многу едноставно за да биде шокантно. Јас 
не сакам да бидам единствена или различна. 
Секој е различен на свој сопствен начин. Не 
постојат два исти човека. Проблемот не е во 
тоа. Проблемот е како да се подели едно ис-

куство, како да се стане сличен, како да се 
комуницира... Обично седам на сцена и ги 
повикувам луѓето да дојдат и да летаат. Тие 
всушнаст не летаат, но мислат дека го чинат 
тоа. Тоа го мислам и јас. Тоа е работа на и-
магинација... Моите изведби се како подава-
вање на слоновски опаш. Кога некој слеп чо-
век ќе ве праша што е слон вие ке го однесе-
те вО зоолошка градина, ќе му го дадете сло-
новскиот опаш в рака и ќе му речете ова е 
слон. Материјалот што го изложувам во га-
лериите е како оваа опашка. Останатиот дел 
на слонот е во вашите глави. Вие самите тре-
ба да ги поврзете тие два дела. Проблемот 
е како да се предизвика физичка партиципа-
ција која води во тој поширок предел на мис-
ловноста.. . Јас само фрлам камчиња во во-
да и предизвикувам кругови. Немам време да 
ги контролирам тие кругови. Се интереоирам 
за базичната идеја, а не за варијациите . . . 
Многу сум општествено свесна. Кога ќе напра-
вам слика не сакам да ја оставам дома. Мо-
јата задна цел е општествена ситуација во 
која обични домаќинки ќе одат во посети ед-
на кај друга и ќе зборуваат — Штотуку и до-
давав некои кругчиња на онаа твоја слика од 
Кунинг или — Штотуку му додавав малку 
боја на оној Фитер Блејк. Има некоја чудна, 
лажна вредност што луѓето ја ствараат околу 
уметноста. Таа треба да биде слободна. Скоро 
како вода или светлост.. . „Брејпфрутот" е се 
уште релевантен, затоа што служи како ок-
вир на мислите во кои ако еднаш влезеш 
лесно можеш и самиот да бидеш уметник. 
Секој може да почне да размислува и да пра-
ви креативни нешта. Тогаш луѓето би забо-
равиле на грубоста. Грубоста како психичко 
олеснување е најтажна форма на комуника-
ција. Најдобар начин на комуницирање е да 
се отворат мислите и да му се покаже на све-
тот дека се мисли". 

Ако некои од мислите изнесени во овие 
извадоци не се нови тогаш пристапот кон нив 
е секако оригинален. Во целокупната ориен-
тација на Јоко Оно се забележуваат јасни зна-
ци на утопистички сентиментализам кој би 
бил смешен кога не би бил искрен. Навистина 
Јоко Оно е над се искрен уметник. Таа не ги 
замачкува очите. Таа само дава предлози по 
кои луѓето би можеле да се зближат и да ко-
муницираат што како идеја воопшто не е не-
привлечно. Друга, работа е дали конкретни-
те идеи се прифатливи, остварливи или на-
ивни во својата опскурност. 

Книгата „Грејпфрут" за првпат е изда-
д е н а во 1964 (пред бракот со Џон Ленон — ако 
тоа на скептиците нешто им кажува) во мно-
гу луксузно издание недостапно за поширока 
публика. Годинава и с т о т о д е л о е препречатено 
во евтина едиција која буквално ги преплави 
англиските книжарници. Очигледни беа напо-
рите на Јоко да придонесе кон популарноста 
на книгата. Тоа се в и д е од многубројните 
прес-конференции, настапи на ТВ и лично 
присуство во поголемите книжарници. Крити-
ката како обично беше поделана. Едни беа за-
ДОВОЛНИ што „револуционерните" идеи на Јо-
ко Оно конечно можат да влезат во масите, а 
други огорчени што некој воопшто м о ж е да се 
занимава со таков вид „револуционерност". 
Книгата е поделена на 7 д е л а и тоа: Музика, 
Слика, Случка, Поезија, Објект, Филм и Игра. 
Во секој од нив Јоко ни дава практични со-
вети како да излеземе од сивилото на секој-
дневието и да му се предадеме на светот на 
имагинацијата изведувајќи ги нејзините ре-
цепти. Штета само што многу често таа забо-
рава некои основни работи како што е тоа 
дека не сите имаат „накит што можат да го 
фрлат во централниот парк во Њу Јорк. 

Подолу се преводите на одбрани делови на 
„Грејпфрут": 



КОМПОЗИЦИЈА СО КАМЕН 
Снимете го звукот на стареењето на каменот. 

КОМПОЗИЦИЈА СО СОБА 
Снимете го звукот на собата додека дише. 
1. В зори. 
2. На утро. 
3. Попладне. 
4. Навечер. 
5. Пред зори. 
Мирисот на секој посебен час 
затворете го в шише. 

КОМПОЗИЦИЈА СО СНЕГ 
Земете лента на која е снимен звукот на сне-
гот додека паѓа. 
Сторете го тоа навечер. 
Не ја слушајте лентата. 
Исечете ја и употребете ги деловите за врзу-
вање подароци. 

КОМПОЗИЦИЈА ЗА КОЛЕКТИРАЊЕ 
Собирајте ги звуците шго ги слушате во те-
кот на една недела. 
Повторете ги во мислите со измешан редослед. 

КОМПОЗИЦИЈА СО МЕСЕЧИНА 
Крадете месечина од водата со кофа. 
Крадете додека ја снема. 

КОМПОЗИЦИЈА СО ЅИД 
Спојте два ѕида оддалечени еден од друт. 
Шепотете меѓусебно. 

СЛИКА ПРЕКУ КОЈА МОЖЕТЕ ДА ЈА ГЛЕ-
ЛАТЕ СОБАТА 

Издупчете мала, скоро невидлива дупка во 
центарот на платното и гледајте ја собата 
низ неа. 

КОМПОЗИЦИЈА СО КРВ 
Сликајте со својата крв. 
Сликајте додека не се онесвестите (а) 
Сликајте додека не умрете (б) 

КОМПОЗИЦИЈА СО ГРАШОК 
Носете вреќа со грашок. 
Оставајте по едно зрнце каде што ќе одите. 

КОМПОЗИЦИЈА СО ЧАСОВНИК 
Украдете ги сите часовници на светот. 
Уништете ги. 

КОМПОЗИЦИЈА СО ОГЛЕДАЛО 
Наместо да најдете огледало, најдете човек. 
Огледувајте се во него. 
Земете различни луѓе. 
Стари, ,млади, дебели, мали деца. 

ОДГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИВЕ П Р А Ш А Њ А : 
ВИСТИНА/ЛАГА 

Грејпфрутот е жибрид на лимон и портокал. 
Снегот е хибрид на желба и тажачка. 

Хартијата е мермер исечен толку тенко што 
станал мек. 
(Правете мермер од тоалетна хартија) 
Шестиот прст обично не се употребува затоа 

што неговото постоење не може физички да 
се појми. 

Сите овошја произлегуваат од бананата која 
била првото овошје. 
Библијата лаже за јаболкото, затоа што сме-
та дека споменувањето на зборот банана е не-
достоинствено. 

Кашлањето е форма на љубов. 

Забите и коските се облаци во цврста форма. 

Ако ги напушташ работите, го оставаш сво-
јот дух со гнив. Ако не ги напуштат старееш. 

Човекот порано одеше на раце. Тоа е измене-
то, бидејќи се смета дека денешниов начин 
е попристоен. 

99% од светот се мртви тела и коски. Ние 

сме преостанатиот 1 процент... (но дали сме?) 

Дневно изгреваат илјада сонца. Ние гледаме 
само едно, бидејќи сме концентрирани на мо-
нистичко мислење. 

Ве молам запалете ја книгава огкако ќе ја 
прочитате. Ј. О. 

псдготвил: 

СТЕФАНОВСКИ Горан 



МЕЃУ 
ИДЕАЛОТ 
И СТИЛОТ 
ВО ДЕНЕШНА-
ТА ПОП 
МУЗИКА 

Напорите да се створи единствен стил во 
уметноста во денешни услови се очигледно 
бесмислени. Повеке од секогаш порано во у-
метноста се јавуваат безбројни правци кои 
претендираат на генијалност и апсолутен 
приоритет врз останатите. Многу од тие прав-
ци се дијаметрално спротивни, многу набргу 
паѓаат во забарав и многу остануваат симул-
тано да егзистираат. За лаичката публика и 
конзервативната критика оваа конфузија зна 
чи „губење на секаков вкус" и „пропаст на 
светот", а за останатите „логичен стадиум на 
развиток на уметноста" и „резултат на опш-
тествените неусогласувања". Причината за о-
ваа раздвоеност треба да се бара во непостое-
њето ва еден естетски идеал или канон на 
убавина кој би го водел современиот уметник 
во неговиот творечки процес. За разлика од 
сите минати епохи, кои имале искристализи-
ран идеал, нашава има повеке и нема ниту 
еден. Тој факт (со кој во последно време се 
мачат совремвните естетичари) од една страна 
значи слобода на манифестирањето на сечиј 

уметнички, па и приватен идеал, но од, друга 
страна е израз на немоќта на нашата епоха 
да створи свој сопственен идеал. Како и секаде 
свој израз ваквата ситуација наоѓа и во поп 
музиката. И навистина дали идеалот таму е 
во сировоста на Дилан, луцидноста на Ленон, 
сентименталноста на Макартни, атавизмот на 
Џегер, прецизноста на Сајмон или во збирот на 
сите тие чинители? Тука се поставува праша-
њето каков е тој пагански (идеал полн со кон-
траверзности и дали тој може да биде, вистин-
ски. Секако не. Ете тука лежи причината за 
комплетната стилска расслоеност која не рет-
ко ствара смешни ситуации во сферата н а 
поп музиката. 

Факт е дека секој стил досега настану-
вал несвесно. Излегувал од разните верувања 
и потреби, од нејасните трагања и визии, а не 
на основа на свесен стремеж да се створи 
нов стил. Во денешните услови. меѓутоа, си-
туацијата се менува. Целокупната модерна 
уметност, вклучувајќи ја поп музиката, се о-
бидува свеано да изгради и инаугурира овој 
стил кој ќе ги замени сите останати и ќе ос-
тане вечен и непроменлив за секогаш. На сли-
чен начин, со слична претенциозност и нар-
цисоидност, поп музиката гради свои стихови 
и им опонира на останатите видови музика. 
Поп музичарот не се задоволува со тоа да би-
де само подобар или полош претставник на 
еден стил туку, напротив, се обидува да би-
де оригинален вон секаков стил. Како инаку 
би го објасниле Капетанот Бифхарт, Френк 
Запа, Дивиот Фишер и останагигге претставни-
ци на американската авангардна оперета. Ин-
дивидуализмот доведува до таа индивидуал-
ниот израз да се цени поваќе од каков и да е 
стил. Од него произлегуваат нескладности кои 
се неспоиви во еден единствен стил и кои ду-
ри водат против стилот и до антистил. 

За да се сфатат корените на она што поп 
музиката ја разликува од другите видови му-
зика, во позитивна или негативна смисла, тре-
ба да се разгледаат некои прашања за начи-
нот на кој таа настана. Очигладно е дака блуз 
и џез (музиката настанаа сосема спантано, из-
легоа од пијаните морнарсгки крчми и испоте-
ните памукови полиња и сосема непретенци-
озно, само со силата на својот сопствен ква-
литет го преплавија и одушевија светот. Поп 
музиката, меѓутоа, како еден не сосема успе-
шен, би рекле абортивен обид, да се н а п р а в и 
синтеза меѓу англо-американскиот ф о л к , цр-
нечниот блуз и веќе постоечкиот рокенрол, 
доаѓа на сцената бучно и самоуверено. Него 
го н о с а т Битлси во 1962 и тој и става крај на 
срцедрапателната доминација на Елвис При-
сли. Но неговите почетоци, разбирливо, не се 
многу подобри о д она што тој го остави зад 
себе. Поп музиката во прво време беше само 
опашка на рокенролот испеана малку побуч-
но и поагресивно, и кој можеше да предвиди 
д е к а од него денес к е се развијат толку мно-
гу правци и видови. Уште од тоа време, н а д -
ворешните манифестации н а поп музиката, 

според кои јавноста судаше за него, беа ефе-
мерни показатели кои самите за себе не збо-
руваа многу. Но тие директно ја створија кли-
мата во која таа музика понатаму се разви-
ваше. На сите им стана јасно дека ако наба-
ват бучни гитари, пуштат долга коса и ги на 
тераат постарите на револот, ќе ја добијат на 
клонаста на младината и нивните пари. Во 
таквата благопријатна клима (наречете ја ма 
нија ако сакате) вирее и какол и жито. Сим-
птоматичното кај поп музиката од неговата по-
јава до денес е тоа што процентот на како-
лот е многу поголем. И се чини дека тој е не-
искоренив. Можеби Битлси, Дилен и остана-
тите генијални поп музичари го негуваа вку-
сот и индиректно го искоренуваа каколот но 
тие никогаш не успеаја да го сторат тоа до 
крај. Сите го купуваа „Наредникот Пајпер" и 
„ Џон Весли Хардинг" и се воодушевуваа, но 
тоа не ги натера да престанат да ги купуваат 
„Манкис" или „Арчиз". За вкусовите не треба 
да се дискутира, но тоа важи за вистинските 
вкусови. Поп музиката, освен тоа што соз-
даде свои контраверзни правци, создаде и кон-
траверзни вкусови. Зарем инаку би било за-
мисливо виманието на еден слушач да се 
движи на три различни вертикални нивоа на 
квалитет. 

Во една смисла тој феномен е пак резул-
тат на стилската канфузија. Денес постојат 
најмалку 100 различни правци (велам правци 
затоа што различните варијации на блуз од 
12 такта не можат да бидат различни сти-
лови), со најмалку 100.000 регистрирани прес-
тавници, бизарни и пристојни, квалитетни и 
очајни, долгокосии и забрадени, квази-интелек-
туално и тотално заглупавени итн. Истовре-
мено и паралелно егзистира блуз, модерен џез 
џезиран рок, фолк, кантри и вестерн, прогре 
сивен фолк, баладрија, соул, андерграунд, 
хард рок, поп, сајкеделик, блек меџик, 
биг бенд, џаг, електронска музика, рок— 
енрол, афро-рок, реги итн. Опоред тоа суш-
тинската црта на поп музиката е истовре 
мено постоење на два екстрема, а не инсис-
тирање и подвлекување на една од нив. Се 
кој цравец на свој начин ти ислажува своите 
стремежи, но не секој г о чини тоа доволно 
добро. Поп музичарите како да забораваат де-
ка треба да бидат музичари. Како да забара-
ваат дака во основата не секаква музика ле-
ж и мелодијата и дека таа е оснавен критери-
ум за одредувањето на квалитетот безразлично 
на стилот на кој му припаѓа. Тоа води во 
анархија и изживување, произведува бледи 
песнички (поп), вулгарни атонални комбина-
ции (андерграунд), наивно помодарство (блек 
меџик, реги) итн. Значи дека стилската поде-
леност во поп музиката воопшто не е алар-
мантна во смисла на нејзината иднина. Да-
леку повеќе таа е губењето на оновните му-
зички критериуми. Оние што нив ги ценеа ве-
ќе ги нема. Битлси работат одвоено, Дилан ја 
напушти својата првобитна цел и премина во 
кантри и вестерн, Ролинг Стоунси одамна не 
дале ништо ново, Сајмон и Гарфанкел пре-
многу долго мируваат. Поп музиката се наоѓа 
во фаза на очекување. Ги чека овие кои ќе, и 
донесат нова крв, кои ќе ја воскреснат и ис-
чистат од празните етикеги. 

СТЕФАНОВСКИ Горан 
Август, Лондон, 71 



ЌОШЕСТО КИБИЦИРАЊЕ 

Така излетов со некој цици, уфи-
лувани во земја — воздух три четврт 
пантолони до дванаесет, и задници да ги 
стисиеш како балон ќе пукнат, а со но-
зете газат како по јајце (што во крето-
словки стои како историското место). 
Косата виткана, како федери од стар 
отоман им штрчи на сите страни рам-
ноправно, а не ангажирано. Така собра-
ни и разделели беа пет кисели бонбони, 
Просекот им го накачуваше една, не ми 
текнува за името, ама ми текнува дека 
не чекаше февруари. Од мојот корнер 
гледано и перцепирано, делуваа генијал-
но мртво, со акцент на ништо од сето 
тоа. Така изигравав прва придружнич-
ка на убавиците, а тие едно време поч-
наа како вентилатори од Фото центар да 
дуваат со топли погледи по околината и 
странство, а мене ме запоставија ка-
ко домашни фармерици „Прима рифле". 
Мене веќе не ми се допадна околината 
и ги прашав дали ќе ми дадат пари да 
купам литар мастика за џвакање со 
маркица, оти од таа работа нема ниш-
то. 

Се уфрлив во „четврта" и со пеша-
дија шишнав накај „Грација". Брзо стит-
нав, (ветерот ми дуваше во грб, а и имав 
коондури Абард од Италија. Брукс пет-
наесет илјади лири, а врвките ми се 
штос, ама глуп народ не го сваќа па не 
ми е жал. Само стоев и медитирав за 
мед и млеко и останати светски пробле-
ми со акцентот на Загребачки Универ-
зитет. 

„Кај си бе куре" се вртам. Не го 
знам. Плебс. Труеше на манџа. На ма-
неврите „Слобода 71" можеше да изиг-
рува боен отров. Ама морав да бидам 
фин, зошто можеше да ме нокаутира 
на лице место без да викнам три пати 
јао во микрофон, и да направи јазел 
чвор без вратоврска за да не ме забора-
ви до идниот пат. 

Тоа кенгурот се насмеја. Ме гледаше 
како прв пат да го гледа „Бучкасиди" 
и „Кид". Од дрворедот на забите му 
ѕиркаше ајвар. Одвај дочекал мајка му 
да го направи. 

— Ме знаеш ли се цеди како на тат-
ко ми зиврите. А труе за немај каде. 

— Каде не те знам. Сум те гледал на 
телевизија по одјава на програмата. 

— Ајде Пери не сери. Дај пари да не 
те плукнам па ќе викаш ХЕЛП во нас-
тавци. 

„Ебати Бангладеж" си мислам „ова 
е некој первезен сексуален манијак. Ме 
нашол мене да ме ебава во монетарен 
систем". 

Немаше да му дадам да не полагам 
утре испит. Не е згодно пред професо-
рот да излезам како овоштарник Пор-
табл. Целиот син од сливи и по некоја 
крушка од џумката. Би му покажал јас 
нему како Шчекик ја доживеал Кина, 
ама така беше. А и ми вети дека ќе ми 
ги врати ако имам време утредента да 
отидам со него до ВЦ. Така си удривме 
фајронт, а мене не ми беше веќе до ста-
тика и се фрлив у динамика па шибај 
пред Кенан. 

Ви спомнав за испитот. Тоа не е ис-
пит тоа е фестивал. Чистачката ја замо-
лила мајка ми да и ти даде датите кога 
ќе полагам, зошто мајка ми фрлала вода 
по степници, а таа да не носела кофа 
во тие денови. А и таа чистачката е ге-
нијална. Поправо мажот и, не таа. Ма-
жот и чисти кондури и со тоа му при-
дснесува на социјализмот. Ќе го замоли 
некого од минувачите да запали цигара 
и кога овој ке дојде го фаќа за пантоло-
ни и додека не му ги исчисти кондурите 
не го пушта. Интелегентен е како пчела. 
Се труди да биде лев, ама знае некои 
селски штосови. За политика е дунстер 
ала Корнелие Ковач. Вика пендракот 
сака повеќе да го испие како капсула 
пеницилин, со чаша вода отколку да му 
прават со него аутостради по задникот. 
Прост како војнички ашов, ама искрен. 
Ми кажа и нешто добро. Кому нема да 
му биде јасно шематски приказ утре на 
корзо. 

„Некој политичар имал изгниен зад-
ник од седење. Значи се работи за по-

литичар. На Скопската клиника реши-
ле да му направат прва трансплатација 
на задникот во Светот. Нашле млад и 
здрав како ружа и репрезентативен зад-
ник и му го пресадиле. Целата јавност 
длабоко ти потресла веста за политича-
рот, а дарителот на задникот дури и од 
педерите добил благадарно писмо, а за 
медаљи и одликувања да не зборувам. 
Но по неколку дена билтените покажале 
дека пациентот е во сериозна положба. 
Цело време лежеше на стомак од што 
добил морска болест на суво. Седмиот 
ден од зафатот, операцијата беше про-
гласена за неуспешна зошто задникот 
го отфрлил политичарот. Ова ви го ка-
жав а вие напрегнете се да го заборави-
те како да сте миеле глава со шампон." 

Тоа од чистачот. А чистачката се бо-
ри за цигански права и криви и ја поз-
нава Оливера Катерина која што во 
нејзико присуство пеела композиција во 
вагон за спиење. 

Една вечер во паркот девојката ме 
праша со што можам да и докажам де-
ка мноту ја сакам. Тоа не беше многу 
тешко веќе цел сат седев на мравјалник. 
Со тоа го рушев стандардот на мравите 
и нивните вилички. 

Пауза. 
Пет минути работничка лирика. 
Сине Митре на чуварот Трајче, секој 

ден за ручек јаде гравче. Низ песнава 
тој ви се извинува, зошто нема со вас 
на Шапка да зимува. Тој за тоа време 
ќе продава семки и кикирики и пред 
биоскоп ќе гледа слики. 

Сине Митре на чуварот Трајче во 
пензија врска нема со Лоркина поезија. 
Врска нема ни со бонтон. Странски збо-
рови му се слалом и велеслалом, Низ 
песнава на сите заинтересирани низ сол-
зи им се извинува оти со нив нема на 
Шапка да зимува. Тој за тоа време ќе 
игра фанта и комар со чуварски деца 
одбор. 

Г Р А Д О 
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