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Шшо сак 
тжам?

Последниве неколку студентски 
години, слободно можам да кажам дека 
поминаа во знакот на „нѕзависнитѕ" 
студентски списг Sat о тука можат да 
се почувствуваат промените кои т  донѕсѕ

СОЈУЗОТ Н А СТУДЕНТИ 
ПРИ ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ
С остојбите во С ојузот на студенти при 

Ф илозоф ски не само ш то силно вли јаат  врз 
ф ункционирањ ето на „Внатреш ен п атн и к " , туку 
несомненб се од огромно значење за претставување на 
студентите и нивните интереси во комуникацијата со 
ривалската група на наставници, деканат и други 
служби, а со која има различни интереси (или не многу
СЛИЧНИ). ^

; Интересите на студентите се: колку што можат 
да добијат од ривалската група, а пак интересите на

се: колку штоЖбжат^а го скусат даЖњето"' 
од себе за да не би имале своја конкуренција, а и да би 
се лосветиле на своите амбиции.

Сежаќо дека студентите сами од себе не би 
можеле да реагираат на одредени прекршувања на 
нивните права, освен кога би се работело за поединечни 
случаи,; на постои Сојузот на студенти како
формална ^уп ш ш ја има статут, печат, права и обврски 

■ ■- и спрема свбите гласачи и сцрема ривалската група. 
Сојузот на студенти има легимитет да биде репрезент 
на личноста - студент.

• После шѓаѓањето на социј ализмот извесно време 
не постоеш е Сојуз на студенти на Ф илозоф ски  
фаќултет, така што дури на почетокот на 1994г. дојде 
до формираре на овааформална организација.

Прд шшцијатнва на колегата Трајче Катароски 
- студент на И н сти тутот за истори ја - дојде до 
регистрирањена Статутотна Сојузот на студенти, така 
што набрзо беше свикано Собрание,донесена одлука 

' за формирање Претседателстхр:(изврцша власт) и беа
__жзбраншздреденЈб^ тројцата „ клучнж"

луѓе беа: Храј^че К атароски  (п ретседател), И лчо 
Василевски (секретар) и  Игор Туровскк (продекан- 
студент). Б еа избрани уште неколку членови, но 
комуниќацијата со нив беше незабележлива.

Сојузотна студентЖ целж две годиниработеше сотројца 
 ̂ луѓе. . '

Кои се заслупгге, а кои слабостите кон тиа тррјца 
студенти?

Н ивната доблест е ш то направи ја обид да 
создадат организација која ќе ги интетрира студентите 

; на Филозофски факултет, во време кога многу работи 
ј;::Бѓе беа деф инирани и осознаени за иднината. Од 

меѓусебното дружење произлегоја многу актжвностж во 
поглед на барање вонредни продолжителни сесии за 
излегување во престрет на студентите кои не успеале 
да ги постжгнат предвидените резултати, организирање

новиот ©пшеетвенр-политички и економски 
систем. Сепак товеќе квѕлѕсгет добро би 
му дошол на веќе поетоечкиот квантитет. ;

Квалитетот иа останатите (мнргу 
побитни) нешта како наставата во високото 

: .образрванме: м; студентскмот стандард не в : 
променет,-а; каде што шта^-промеии. тие св'

1 . - ' XVI -Т ■
Студентските сојуш  ©б/ п т т  

сопственото дефинирањб и истоштени од 
нискитр борби за „власт31 во сопственете 
редови, не ја извршуваат својата ■ ооновна 
фуккција, а за напредок ш пррширувбње иа 
о во те ; рктивности и не се помислува.

Студентската легитимацмја е ф ш  
обид за подобрување на студентскиот 
стандард. Попустот на цените за посета на 
културните;.‘и спрртскмте објектм е за 
поздрав, но каде е попуотот за сообраќај, 
за стручна литература како и за други 
основнм потреби за кои ое троши
поголемиот дел од скромниот отудентски 
буџет. Cenasc.-ceicoJ оочеток е тежок, а нешто 
сепак е подобрр Р^Ѕништо.

...И уште нешто. •

;; - Колегмте ©д фшолошкмот факултет 
го' припремаат.-првиот .број од своето 
списание „Зора", а Ние со надеж за Идна 
соработка, Им пооакувааде успех во работата.

Тлавен и одговорен уредник
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ПИСМА, АШИИ, РЕАКШИМ
екипи за Македонските студентски игри на кои беа 
постигнати забележителни резултати, создавање на 
студентско гласило кое, колку ш то ни е познато, 
никогаш пред тоа не постоело а сега постои можности 
за интеграција и конкуренција на интелектуалните 
способности на студентите и веројатно уште некои 
други активности.

Овие неколку чекори ќе се покаж ат многу 
значајни во споредба со периодот кога не постоеше 
Сојуз на студенти и со гордост ќе се сеќаваме на 
направеното.

Но, секојдневието бара постојано нови актив- 
ности кои ќе ги надминат претходните, па така почнаа 
да се јавуваат одредени разлики во погледите окулу 
функционирањето на Сојузот. He можеме да утврдиме 
кои се правилните а кои погрешните, но разлики 
постоеја.

Заф аќајќи  се со работењ ето на „Внатрешен 
патник" Илчо и Игор природно не успеваа да се посветат 
повеќе на двете должностег (иако без верификација на 
С обранието) и ка нивните места дојдоа не само 
заменици, туку и уште неколку други. Кругот на 
комуникацијата се зголеми, се создадоа познанства кои 
пред тоа не постоеја. Тоа е, меѓу другото, и целта на 
Сојузот. П ретседател  и понатаму остана Трајче 
Катароски. Кадровските промени се случија Октомври/ 
Ноември 1995г. но еве не се забележуваат посериозни 
активности.

Следствено на своето име - Внатрешен патник - 
се овидуваме јавно да размислуваме за непгго што-е 
многу значајно, уште повеќе земајќи го значењето на 
ф ак у л тето т  како  многу значајна институција во 
државата, а и тоа што има студенти од сите делови кои 
доколку имаат подобро образование и стандард сигурно 
тоа ќе го пренесат и во своите живеалишта - таму каде 
што ќе работат. Целата држава се облагодарува.

З а  р аб о тата  на Сојузот треба да презем ат 
одговорност покрај сите што беа вклучени во водењето 
на организацијата, и сите студенти со своето вакво или 
онакво однесување (не многу заицтересирано).

Со колегата и пријател Трајче Катароски не 
врзува неколку годишна соработка која би требало и

понатаму да продолжи, и покрај идеолопжите разлики. 
Сепак се работи за енергичен и амбициозен човек кој 
се надеваме сето тоа ќе го обогати со доблест - ќе 
направи придвижувачкж чекор и ќе најде натамошно 
канализирање на својата голема енергија: повторно ќе 
се кандидира на изборите хои треба да се распишат 
затоа што му измина мандатот (трае две години) или 
пак ќе најде друго поле за себереализација (пост- 
дипломски студии или нешто друго).

М ислиме дека тој чекор  е праведен и е за 
очекување, за да се создаде таква кадровска постава која 
ќе има голема доверба од гласачкото тело и ќе создава 
благодети за него.

Уште еднаш ќе повториме: она што почетната 
екипа направи за Сојузот, и покрај одредени слабости и 
неискуство, е за почит, но динамиката на живеењето 
бара постојани промени и поголема посветеност во 
работата.

Се надеваме дека Претседателството во дог- 
ледно време (најскоро) ќе распише избори, добро ќе ги 
подготви, и дека сите студенти на Филозофски факултет 
многу посериозно ќе ја сватат улогата на оваа орга- 
низација и во една интелектуална полемика ќе се 
изгласаат подобрите кандмдати.

Капиталистичкиот поредок се заснова на инте- 
реси и борба за тие иитереси. Природно професорите и 
факултетните служби сакаат да зѕграбат поголеми 
удобности, а Сојузот на студентите треба да рече - доста, 
докулку некои права се злоупотребуваат на штета на 
студентите. Само за добра студентска организација 
можеме да надминеме многу пречки во нашата комуни- 
кација, квалитетот на образованието, стандардот, 
забавата , спортските активности  и бројни други 
развбјни потреби за да бидеме што поеамоуверени и 
поуспешни.

Н аш ата одговорност е голема: пред себеси, пред 
државата, пред роднините, пријателите, и уште еднаш 
пред себеси.

Колку повеќе го прифаќаме тоа - толку сме позрели и 
посамостојни.

Илчо Василевски

Внатрешен Иаттк 3 5



Обид
за

дефиниција
Полетиата ировокација од почетмата 
Редакцијјана „Елфаско" одигра 
значајна улога во ирмдвнжувањето еа 
медиумското дефмеирање наменето за 
студентската популацијао Во тоа време9 
тоа сигурно зналело голем иредмзвжк 
затоа што9 всушноет^ тме луѓе создале 
стратегиска мровокацмја која ден- 
денешен ја чуствуваме како позмтивма 
благодорна емергмја9 кш о  напредок во 
свеста м чуветвата ма студентмте за 
својата мозмција м улога во македомско- 
то оиштеетво9 како напредок кој е м 
„виновен" за овој текст кој мсто така бм 
требало да биде стратешска (блага) 
ировомација.

За жал не ги познавам тие луѓе, но сигурно 
биле храбри и самоуверени интелектуалци кои 
покрај огромната желба за себеаф.ирмација пов- 
лекувале мноштво потези за заживување на еден

ваков медиум кој има улога на колективна „пси- 
хоактивна модулација" - фреквенција која на соод- 
ветните конзументи (масовно) им создава интеле- 
ктуална, емоционална и волева инспирација.

Како одѕив, како инспирација настанаа повеќе 
гласила (весници, списанија) на поединечните 
факултети, настанаа иницијативи кои значат 
будење, осамостојување, зреење и унапредување. 
Ќе ја злоупотребам оваа пригода и ќе го спомнам 
списанието на Филозофски факултет - „ВНАТ- 
РЕШЕН ПАТНИК".

Да не заборавам дека ипицијативи за соз- 
давање на нови студентски гласила ги има и денес 
- после тригодишнината на „Елфаско”.

Големиот метеж од вакви иницијативи значи 
потреба за сопствената артикулација, потреба за 
претставување на својот лик пред ликот на друг- 
ите, што најверојатно (според мислењето и реакци- 
ите на огромниот број студенти) е оневозможено 
од гласилото на македонските студенти - „Сту- 
дентски збор".

Значи, дефиницијата на ова гласило не е ре- 
дефинирана и прилагодена на потребите и ликот 
на оние за кои постои.

„Грижа на совест", оговарање, обвинување и 
други слични начини на реакција се израз на 
непостоечки механизми на притисок и „поднесу- 
вање оставки", а што од покритички профил значи 
детско конфронтирање - „ќе те кажам на чичко 
ми Боксирач(таков нема!)\

Поедноставно - резултати нема, резултати ќе нема 
доколку и понатаму имаме пубертетско мислење 
за себе и за својот статус.

б Внатрешен Псѕтмик 8



I
Следствено доаѓа помислата: „Дали поеди- 

нечните гласила можат да ја задоволат колектив- 
ната потреба и неприкосновеното право за инфор- 
мација и разработена размисла за случувањата 
окулу реализацијата на студентските интереси, 
дали поединечните гласила можат да се изборат 
за позиција на конструктивен критичар и постојан 
„саат-будилник"? Според наше мислење, во овој 
момент од студенското патешествие позначајно е 
задоволување на колективните (општествено-сту- 
дентски) интереси, но базирано на индивидуалните 
показатели, иницијативи, ангажмани и верижни 
креативни подбуцнувања. Со други зборови, алтер- 
нативно (универзитетско) студенско списание кое 
ќе се залага за колективните интереси, но реализ- 
ирани од студенти од сите можни факултети со свој 
индивидуален сериозен (возрасен) ангажман.

Нешто како јапонскиот модел на работење - 
секој е насочен кон колективната цел но се 
почитува трудот и идеите на секој поединечно.

Доколку дојде до сериозна дефиниција на 
колективните студентски интереси индивиду- 
алните интереси ќе бидат многу поедноставно 
разрешуванр!.

Она што би требало да се исползува е да се 
соберат силни луѓе од веќе постоечките Редакции 
на гласилата од поединечните факултети кои 
заеднички треба да ја одиграат онаа улога којашто 
ја имаа самоуверените „Елфаско-провокатори" 
пред три години кога заживуваше свеста на сту- 
дентите.

Сходно на новонастанатите околности во 
македонското општество студентите треба да 
покажат поголема вклученост и да понудат свои 
начини на разрешување на некои неоформени про- 
цеси. |!

СЕКОЈ БАРЕМ МАЈТКУ ДА БИДЕ „ ОБРА- 
БОТЕН" МИНУВАЈЌИ НИЗ ФАКУЛТЕТОТ 
ЗА.ПОТОА ДА ЗНАЕ КАКО ДА „ОБРАБО- 
Т У В А ” ТАМ У КАДЕШ ТО ЌЕ Ж И ВЕЕ И 
РАБОТИ!!!

Следниот чекор во размислувањето произле- 
гува сам од себе, а се состои во дилемата дали 
таквото гласило да биде во рамките на ССУКМ 
или независно?

Каде се видело организација на некоја општес- 
твена група да има свој медиум преку кој ќе може 
да комуницира со своите гласачи, да воспостави 
координација, колективна инспирација на својата 
програма, заложби, интервенции и завршетоци?

А тоа пак не значи дека доколку луѓето во тоа 
студентско гласило не се согласуваат со одредени

I
потези на ССУКМ да не одиграат улога на кон- 
структивен критичар и опозиција!?

Што би се случило кога луѓето уште од 22 или 
23 или малку повеќе години би биле тешќи кон- 
формисти, полтрони и лигушари па да мислат сите 
исто, сите да работат по директива?! Во тој случај, 
не станува збор за студенти-интелектуалци, туку 
за студенти „избркани од дома", па мораат да се 
согласуваат со се и сешто оти нема „каде да одат 
на друго место".

Мислам дека би се направила сериозна грешка 
доколку новото гласило би било надвор од 
ССУКМ. Со распарчени делови, на ривалските 
општествени групи и структури им даваме лесна 
можност да го разнебитат студентското тело, да 
си го бришат носот со нас, а што постојано се 
случува.

„ Грижа на совест”, обвинување, оговарање би 
се избегнае, туку би се создале втемелени меха- 
низми на притисок и контрола кои ќе го примору- 
ваат било кого да работи онака како што е зацр- 
тано а не по своја волја, ставајќи ги на коцка 
интересите на илјадниците други истоглави.

Свеста на детето во процесот на социјализа- 
цијата се гради со притисок и контрола, контрола 
и насочување во општествените норми на однесу- 
вање? секако прилагодени за неговата Боздраст. 
Она што нашиот поранешен систем го турна во 
„клиника” беа неадаптираните механизми на со- 
цијализација кои важеа за светските норми - капи- 
тализам. Неможе да се бара свест од луѓе врз чија 
работа нема прецизна и ефикасна контрола. He 
може да се бара свест од човек кој сите развојни 
фази ги поминал по линија на помал отпор - бара 
родител - старател дури и тогаш кога тој треба да 
биде родител - старател некому друт.

СВЕСТА СЕ ГРАДРХ ВО СОЦИЈАЛИЗА- 
ЦИЈАТА, СОЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА HA МАКЕ- 
ДОНСКИТЕ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА СЕ РЕ- 
ДЕФИНР1РА, А ЕД ЕН  М ЕДИУМ  М ОЖ Е 
ЗНАЧАЈНО ДА ПОМОГНЕ ВО АКУМУЛАЦИ- 
ЈАТА НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ РАЗМИСЛИ ВО 
ЗАЗДРАВУВАЊЕТО НА КОЛЕКТИВНАТА 
НАСОКА!!!

(на некој ваков начрш би требало да се размислува 
и за другиот медиум на студентите - Студентско 
радио).

Она што е битно за новото гласило е да инте- 
грира луѓе кои се желни за себеафирмација, но и 
да живеат со студентите, да го почуствувале нај- 
директно студентскиот живот. Да се запази 
автентичноста, идентитетот и дефиницијата на 
личноста студент. □
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лспекта
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Н екои З ап адн оевроп ски  држ ави својот  
воспитно-образовен систем го  Градат на 
основа на којауш те во основните училишта 
се испитува нивната инт елегенција и се 
тестираат нивните предиспозиции, со цел 
да им се ут врди способноста на личноста и 
можноста за негово поадекватно и поко- 
рисно вклопување, интегрирање во општес- 
твото. Тоа во понатамошниот живот се 
развива, насочува, и доведува до развивање 
на здрели и стабилни личности способни за 
самостоен живот.

Процесите кои доведоа воедно 
до раслаѓање на старата вештачко 
создадена (заради т.н. „почуству- 
вање на моќта") творба, СФРЈ и 
создавање на држави од нејзините 
конститутивни делови, не придо- 
несоа кон стабилизирање на осно- 
вата на општествениот систем. Иако 
настојува да се замени и трансфор- 
мира во друг, кој преовладува во 
светот, сепак тоа не е некој вид ре- 
еволуција, туку е само проста мута- 
ција на истиот (стариот) огаптествен 
систем. Промените што се прават 
изгледаат буквално како  онаа на- 
родната: „Бодни прачка, пиј вино". 
Ниту се утврдени старите состојби, 
а оттаму произлезени новите, ниту 
пак се утврдени основните опште- 
ствени вредности на самото маке- 
донско општество. Согледувајќи ги 
овие состојби јасно може да се добие 
впечаток на затскриената конфузија 
која егзистира во овие простори. 
Кон таа конфузија најголем придо- 
нес има идеологијата на соција- 
лизмот и промените кои се правеа 
во насока на трансформација на 
тогашниот стар општествено еко- 
номски систем.

Идеологијата на социјализмот 
беше „Декапитација" начовековиот 
ум, што јасно се изразуваше преку 
зборовите „Вие не треба да мислите, 
има некој друг кој треба да мисли 
на тоа". Овој гест на високодржав- 
ните чиновници во старото соција- 
листичко опш тество детермини- 
раш е доста појави чии еф екти и

нивна вистин- 
ска, објективна 
реализација ги 
чуствувамеисо- 
гледуваме дури 
денес.

Старото социјалистичко опш- 
тество својот воспитно-образовен 
систем го базираше на само некои 
основни морални и етички прин- 
ципи. Еднаквоста на единките на тоа 
општество беше најмногу потен- 
цирана на интелектуално поле, 
односно, талку многу се настојуваше 
на еднаквоста за членовите на 
опш теството , ш то потполно се 
забораваш е самото постоењ е и 
влијание на „МАЈКАТА ПРИРО- 
Д А ". Се претпочиташе еднаквост на 
луѓето во социјална полож ба, a 
индиректно и несвесно (а можеби и 
свесно) се занемаруваше разликата 
во интелеганцијата на личностите. 
Се правеше се само луѓето да не се 
почуствуваат нееднакви.

Точно е дека сите на светот сме 
дошле голи и боси, без ништо на 
себе, но не сите сме дошле со нипгго 
во себе. Најцврст аргумент за тоа се 
IQ (коефициентот на интелегенција) 
и диспозициите за развивање на 
разните способности, односно, пре- 
диспозициите.

Затоа не треба да не чуди што 
денеска голем број на високоинте- 
легентни и натпросечно интеле- 
гентни личности се наоѓаат надвор 
од институциите за концептирање,

водење и контрола на оппггествено- 
држ авниот систем. О сновата на 
секое стабилно опш тество и на 
секоја стабилна држава е воспитно- 
образовниот систем. Социјалис- 
тичкото  опш тество во изграду- 
вањето на таа концепција уште на 
самиот почеток грешеше. He на- 
стојуваше на своите членови, до 
нивното созревање да им ги про- 
најде, поттикие, и развие способ- 
ностите со кои природата ги об- 
дарила, за да може да ја насочи 
нивната енергија хон потполно 
развивање и стабшгазирање ка тој 
вид на општество. Всушност и са- 
мата природа на власта е таква која 
бара еден паметен и доста просечно 
паметни луѓе со кои може лесно да 
се раководи и безусловно да се 
извршуваат наредбите.

Иако денес зборуваме за демо- 
кратија, плурализам, итн., ние сепак 
сеуште живееме и сеупгге неможеме 
да ги отф рлим е оковите од тоа 
неуспеш но (поради индивидуал- 
ностите и нивните внатрешни не- 
природи на личностите - ЕГОИЗ- 
МОТ) општеството ни ги наметна. 
Тоа се длабоки корени во денеш- 
ното пост-социалистичко опште- 
ство кои веќе се имаат всадено во
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моралот, во општествените вред- 
ности (иако се настојува тие да се 
прилагодат кон светското опште- 
ство и цивилизација) на една тра- 
диција, еден народ, една нација на 
формирање.

Некои Западноевропски држа- 
ви својот воспитно-образовен си- 
стем го градат на основа на која 
уште во основните училишта се 
испитува нивната интелегенција и се 
тестираат нивните предиспозиции, 
со цел да им се утврди способноста 
на личноста и можноста за негово 
поадекватно и покорисно вкло- 
пување, интегрирање во општес- 
твото. Тоа во понатамошниотживот 
се развива, насочува, и доведува до 
развивањ е на здрели и стабилни 
личности способни за самостоен 
живот. Па затоа и нетреба да се

прашуваме за нивната високо изгра- 
дена свест за етика и естетика.

Времето на нестабилните лич- 
ности само што не настапило. Ге- 
нерациите кои се разви ваат  во 
едноиполдекадното конфузно рас- 
паѓање и трансформација на опш- 
тествениот систем, кој само вис- 
тински постоеше на хартија и на 
зборови, ќе ја доразвие Социјалната 
патологија како научна дисциплина 
која ќе има доста одговори на поја- 
вите што се карактеристични за 
модерното капиталистичко опште- 
ство, општество на слава и на беда, 
општество на веш тачки човечки 
потреби и елементи на пропаст на 
цивилизираноста.

„Последниот воз" за Македон- 
ското општество е веќе во поаѓање.

1
Доколку не се фати тој воз можеме 
да се распаднеме како општество 
или да се асим илираме во веќе 
постабилните и со традиција, малку 
поразвиените општества кои не- 
посредно не опкружуваат. Треба во 
самите корени да се реформира овој 
воспитно-образовен систем; „треба 
куќата да ја градиме од темелите a 
не од кровот". Заблуда би било кога 
предучилишната и основноучилиш- 
ната возраст би се земала за основа. 
Основата е, баш напротив, е високо- 
образовната институција. Таа треба 
да создава кадри кои ќе го водат 
предучилиш ниот и училиш ниот 
процес на виспитание и образо- 
вание. А ние денес имаме тотална 
дезориентација која се префарбува 
со некои бледи копии, мешавини и 
невозможни комбинации (ка сос- 
тојбите кои постојат) на стариот 
опш тествен систем и модерните 
текови на разните светски созреани 
општествени системи.

Доколку некому насоченоста 
на оваа критика му беше нејасна 
досега, морам тогаш сосема накрат- 
ко да ја изложам основната цел на 
целото размислување, која се со- 
стои, како што веќе индиректно 
напоменав, во институционалното и 
професорското барање за проста 
репродукција на наученото (што 
беш е пракса во наш иот соција- 
лизам)г а не на искуството и осоз- 
н аен ото , односно, на мисловно 
креативното.

Строга и слепа непромисленост 
на традиционализмот и конзер- 
ватизмот (вклучувајќи ги и „прија- 
телизмот", „роднизмот" и „автори- 
тетизмот", a no последна мода, која 
лесно прераснува во п ракса, и 
„корупционизмот") и со сосема мали 
случајни (индивидуални) моменти и 
случаи на либерализам.

Па дами и господа, колеги и 
колешки, сепак „РИБАТА СМРДИ 
ОД ГЈХАВАТА". А на прашањето, 
Што ја  претставува гл ав ата (? ), 
единствениот одговор би се наоѓал 
во хиерархијата на целокупната 
општествена структура, на секоја 
институција поодделно во опште- 
ството.

Ножот со две сечива; Парадок- 
сот на власта во институциите.

Борис Стипцаров
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дспекти

ХУМАНИСТИЧКИ ПРОФЕСОР
Хуманистичкиот професор бил во  
да Ги долови и практичнопокаже суштините на темата 
што се о б р а б о т ува  на т ој час, дури и да презем а и 
а к т ер ск о -п р о во к а т о р ск и , да презем а  

рапевски мерки, детски игри, шеги и креативности, сето 
тоа со цел од ст удент от  да се извлече 
посебната и непресушната енерГетска .

Хуманистичкиот професор се ра- 
зликува од другите професори.

ПРОФЕООР=НАСТАВНИК+НАУЧНИК
ХУМАНИСГ=ЧОВЕКОЉУБЕЦ

Можеби е точно дека НАУЧНИК-от 
треба да биде поистакнат од НАС- 
ТАВНИК-от, но ХУМ АНИСТ-от игра 
голема улога, така што во ликот на 
хуманистичкиот професор покрај сите 
научнички скалила огромно место 
зазема личноста на професорот, подоб- 
носта за таквата професија.

Каква треба да биде личноста на тој 
професор?

Добро себеанализирана, себепреиспи- 
тана и постојано преконтролира со 
себеси, разговор со себеси, овозмо- 
жување на целосно дишење на природ- 
ните афинитети, потреби, склоности и 
способности, апсолутно отстранување 
на предрасудите, односно гледање со 
детски очи (нерасипано) на работите 
и со детски очи, но со возрасни методи 
решавање, планирање, протјнозирање и 
повторно преиспитување на исходот.

I
Хуманистичкиот професор обврзно би 
требало да поседува психотерапеутски 
сознанија, со што не само себеси би се 
анализирал, туку битно ќе му биде оле- 
снато да ја прочита личноста на студен- 
тот, така што би знаел какви се мето- 
ди да примени со цел да добие што е 
можно повеќе од студентот, односно 
верижно поттикнување и студентот да 
продолже на истиот начин понатаму.

Хуманистичкиот професор би бил ск- 
ромен, човекот би го ставал на најви- 
соко ниво во вредносниот систем на 
Земјата, така што финансиските сред- 
ства би ги запазувал за просечни човек- 
ови потреби и задоволства. He би 
ставал граници, норми и правила во вр- 
ска со сите вредности што му служат 
на човекот и човештвото воопшто. Би 
се борел за навлегување во природата

на човекот, за оличување а не за 
обезличување на луѓето, за надмину- 
ван>е на сите пречки во човековото се- 
беобликување кои не се во склад со 
посебноста на неговата личност.

Таквиот професор постојано би барал 
мислење од студентите не само за не- 
говата работа, макар што тој би бил 
способен свесно да следи што е тоа што 
е потребно и важно, а што не и така би 
практикувал во наставата, туку и пос- 
тојано би ги активирал студентите 
потхранувајќи ја нивната личност за 
борба за нивната посебност, борба за 
нивни ставови, борба дури до дрскост 
целејќи кон вредност - човек.

Хуманистот би настојувал за индивид- 
уализам но во колективно живеење, 
силна личност воборба за демократс- 
ко (човечко) колективно живеење, 
силна личност која не така лесно би от- 
стапила од своите убедувања, насоки и 
замисли.

Хуманистичкиот професор би бил 
несериозно сериозен човек - секоја 
шега провокација, екстравагантна 
гестакулација, предизвикување и ири- 
тирање на студентот би ги ползувал 
како средства за целта која би имала 
извонредно сериозна заднина.

Хуманистичкиот професор би бил во 
состојба, сакајќи да ги долови и прак- 
тично покаже суштините на темата 
што се обработува на тој час, дури и да 
презема и актерско-провокаторски, да 
презема шоу-психотерапевски мерки, 
детски игри, шеги и креативности, сето 
тоа со цел од студентот да се извлече 
креативната, посебната и непресуш- 
ната енергетска можност.

Хуманистичкиот професор голем дел 
од наставата би посветил на делову- 
вањето на суштините на тематските 
разработки, а теоријата би ја препо- 
рачувал за комплетирање на знаења- 
та, за поттикнување на размислување-

то, творењето, но секако сето тоа, пов- 
торувам - откако добро ќе ја доловк и 
практично осмисли мислата кажана во 
литературата.

Тој (таа) би се грижел за живеење во 
сегашноста, мирисање на моментот, 
свесност во сегашноста, учествување и 
будност во животните текови, одговор- 
ност за постапките и човечко-етичка 
принципиелност.

Таквиот професор би успеал во голе- 
ма мера да ги усогласи своите природ- 
ни дадености со општествените намет- 
натости, односно секогаш би го сакал 
она што го може, и никогаш не би прав- 
ел нешто што мора.

Што за студентот би значел таков 
хуманистички професор, а и за опште- 
ството во целост можеме само со ос- 
обено задоволство да прогнозираме.

Хуманистичкиот професор треба да 
има развиено детски особини, но оние 
симпатичните а не агресивните и 
нетрпеливите, исто така треба да има 
развиено особено рационални особини, 
да има родителски квалитети. Сите да 
си бидат автономни, но сериозно 
насочени кон заедничка цел, идеал, 
светлост.

Како да се создадат правила, принци- 
пи и критериуми што ќе создаваат 
вакви професори со вакви личности?

Прво би се направила квалитетна упи- 
сна политика, така што строго би се 
селектирале заинтересираните канди- 
дати за упис на хуманистичките науки, 
нормално според утврдени критериуми 
во врака со нивните знаења и карактер- 
истики на личноста, потоа во текот на 
наставата меѓу другите предмети би се 
вршела и психотерапија со цел автон- 
омизирање на детските, рационалните 
и родителските особини, практично ос- 
мислување на наставата и разни други 
задолжувања во текот на студирањето. 
Постдипломските ангажирања би биле 
отприлика во истиот правец само со 
уште посериозни задолженија и дости- 
гања.

Дали е сето тоа изводливо во наши ус- 
лови и околности?

Одговор треба да дадеш Ти почитуван 
читателу.

Илчо Василевски
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Најголем дел од тајните 
што Ги крие минат от о на 
Бреѓалничката област се од 
периодот на средниот век . 
Тајната што ја  среќаваме во 
"Солунскителегенди" и пона- 
таму ост анува нереш лива  
задача за ѓолем број на учени 
луге. "Солуиските легенди" 
преставуваат прв а можеби 
и единствен извор во кој се 
споменува градот  Равен во  
Брегалничкат а област. Во  
преписите на овој изеор: Кон- 
ст антиновиот (објавен во  
1856 година во "Гласник дру- 
штва србске словености" од 
македонскиот  преродбеник  
Јордан Хаџи-Константинов - 
Џинот) и Тиквешкиот (Тик- 
вешки зборник) пишува дека 
Константин-Кирил Философ 
престојувал "... во Град Равен 
на р е к а  Б р ега л н и ц а  ", во  
Трновскиот  (од с. Т рново  
К ри еоп алан еч ко)  "...р е к о - 
м еи ... ", a во  С оф и скиот , 
градот Равен е "град Ражен 
нарека Брегалница...

ШШ

Од наведените преписи може да 
заклучиме дека градот Равен се 
наоѓал по долината на реката Бре- 
галница. Ова тврдење го прифаќаат 
голем број на учени луѓе. Наве- 
деното тврдењ е го потврдува и 
Белополскиот препис од манастирот 
Св. Никола-Никољац (Црна Гора- 
СР Југославија). Но во него општо 
прифатениот збор "на реката" е 
напишан "...нарицамеи..." итреба да 
се преведе со зборот "наречен". 
Доколку сега истовремеио ги про- 
анализираме сите пет преписа може 
да констатираме дека Константин - 
Кирил Ф илософ престојувал во 
"град Равен наречен Брегалница". 
Во градот Равен наречен Брегал- 
ница, К онстан тин  Ф илософ  го 
создал буквите, 32 на број, или 
според друг препис 35. „Им напиша 
книги на словенски  ја зи к " , „и 
изврши таму неколку покрстувања 
на словенски јазик, и оние кои не беа 
покрстени ги покрсти и ги приведе 
на православната вера... Сите кои ги 
сврте на христијанска вера беа на 
број 4050" (според други преписи 
5400,5100)-Краткото Кирилово жи- 
тиенаречено „Успение Кирилово".

Нај веројатно во овој град или 
во непосредна близина треба да се

бара и седиштето на „Методиевото 
независно кнежевство".

За  успешно изврш увањ е на 
брегалничката мисија на Констан- 
тин - Кирил му била потребна прет- 
ходно подготвена „подлога". Во тоа 
многу му помогнал братот Методиј 
(Михаил) кој 10 години (842-845 до 
852-855) управувал со „независно 
кнеж евство" во брегал н и ч ката  
област и попгароко.

Во градот во кој Константин- 
Кирил Философ ја извршувал прос- 
ветната и христијанска мисија се 
развил во „силно утврден" духовен 
центар. Неколку години по замину- 
вањето на Методиј и Кирил бугар- 
скиот владетел Борис (852-889) ја 
завзел брегалничката област со 
постоечките градови.

З а  време на владеењ ето на 
Борис, а особено по примањето на 
христијанството (во 864 година) за 
државна религија во бугарската 
држава, почнало со изградба на 
храмови и обнова на старите разур- 
нати ранохристијански објекти. Во 
еден апокрифен летопис од едина- 
есетти век се вели: „содаде цркви... 
и на река Брегалница" и „на Овче 
Поле создаде бели цркви". Црквите 
ги „создал" Борис. Изградбата на 
христијански храмови се засилила за 
време на престојот на римските 
свештеници во текот на 866-869.

Се поставува прашањето дали 
епископскиот центар на брегал- 
ничката област е истоимениот град 
Брегалница или некој друг?

Според Б. А лексова еписко- 
пијата на Брегалница е во градот 
Равен. Според неа, во сите прописи 
на Солунската легенда градот Равен 
.е споменат на реката Брегалница. 
Денес голем дел од учените луѓе 
како Д.Коцо (покојниот), Б.Панов, 
З.Росолковска-Николовска и други 
се на мислењ е дека епископски 
центар на Б регалница е градот 
Брегалница.
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За  дообјаснување на праша- 
њето ќе се осврнеме на Житието на 
Т и вер и о п о л ски те  маченици од 
охридскиот архиепископ Теофилакт 
Охридски. Во житието стои дека 
кнезот Борис наредил на брегал- 
ничкиот управител  Таридин да 
направи храм (црква) во Брегалнич- 
ката област и таму да ги пренесе 
м о ш ти те  на Т и вер и о п о л ск и те  
маченици. Таредин со голема брзина 
го социдал храм о т(ц р квата) во 
Брегалница и бил назначен клир да 
служи служба на словенски. Кнезот 
Борис наредил да се донесат на ова 
„свето место" моштите од откри- 
ените Тивериополски маченици, но 
при тоа остро реагирале жителите 
на Тивериопол. На крајот по долго 
противење и застрашување дури и со 
смрт тие се согласиле да се однесат 
само моштите на тројцата светци: 
Тимотеј, Комасиј и Евсевиј. За  
време на владеењ ето на Симеон 
(893-927) биле пренесени моштите 
уште на двајца Тиверполски маче- 
ници(светци): Сократ и Теодор.

Од претходниот текст може да 
заклучиме дека во втората половина

на 19 век и десетина години од 20 век 
седиште на Брегалничката епис- 
копија бил градот Брегалнжца. A 
„Кириловиот град" Равен треба да 
го бараме заедно со градот Бре- 
галница, бидејќи според нашите 

' досегашни сознанија тоа е еден ист 
град. Но се поставува прашањето на 
кое во моментот според досегаш- 
ните нам познати податоци можеме

да одговориме само со претпо- 
ставки. К аде се н аоѓал  градот 
Брегалница?

Архерлогот Блага Алексова се 
обидува да го пронајде „градот на

Брегалница на Теофилакт Охрид- 
ски" во близина на денешното село 
Крупиште. „Епископијата на Бре- 
галница, односно нејзиниот ново- 
изграден храм (во близина на Кру- 
гоппте-К.С.) е збогатен со моштите 
на пет Струмички маченици про- 
гласени за светители." Својот став 
го поткрепува со фактот дека во 
1355 година во Крупиште цар Сте-

фан Душан одржал голем Собор. 
„Градот на Брегалница" според Б. 
А лексова не е лоциран а градот 
Брегалница се јавил на местото на 
разурнатиот епископски град Бар- 
гала (кај денешното штипско село 
Горен Козјак).

К ористејќи  го Ж и ти ето  на 
Тивериополските маченици и пода- 
тоците на повеќегодиш ните ис- 
тражувања на археологот Кирил 
Трајковски доаѓаме до нова прет- 
поставка која повеќе држи. Трај- 
ковски пишува дека во гробницата 
се погребани скелетни остатоци од 
пет машки индивидуи стари од 30-45 
години. Скелетите не се комплетно 
собрани, се наоѓаат на две купчиња 
и лесно може да се претпостави дека 
се мошти. Култот на Теодор и денес 
постои на црквите во Мородвис. 
Понатаму пишува „...многу веро- 
јатно кога градот Моробизон (Мо- 
роздвизид - К.С.) требало да стане 
седиште на Брегалничката епископ- 
ска катедра (во 10 век) во гроб- 
ницата се похранети  м ош тите, 
исполнувајќи ги така тауматур- 
тичните обврски на идниот епис- 
копски центар. „Во Ж итието на 
Тивериополските маченици каде 
што се зборува за чудата се вели: 
Еден болен, што тргнал за Брегал- 
ница да бара здравје од моштите на 
светците, кога ги видел од далеку 
ѕидовите на градот и црквата, во која

Пошачајни археолошкл нунктови no Брегалница 
Major archeologn̂ i) poinls along Bregalnica
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биле положени моштите на свет- 
ците,..." Б. Алексова пишува дека 
градот Мороздвизд има добро укре- 
пена тврдина, a К. Трајковски при 
истражувањето во Мородвис има 
пронајдено остатоци од ѕидови, 
односно „...уште се вИдливи оста- 
тоци од ѕидови од средновековни 
бедеми. „Пренесените мошти на 
Т и в е р и о п о л с к и т е  м ачен и ц и  и 
црквата што ја изградил Таредин 
можеби се во врска со црквата во 
Мороздвизд (Мородвис).

Кога сме кај овој средновек- 
овен епископски центар (Морозд- 
визд, Ф оромендис, Ф оромиздос, 
М оробиздон) да потсетиме дека 
постоел многу порано од времето за 
кое ги имаме првите податоци. 
Можни претходни имиња на овој 
град се: Армонија, Келенидиј, За- 
пара (за него тврди и Б. Алексова) 
или „градот на Брегалница на Т е о  
филакт Охридски."

П оследн ото  тврдењ е на Б. 
Алексова за градот на Брегалница 
го прифаќа и проф. д-р Б. Панов кој 
вели: „ Словенската колонизација на 
Македонија била проследена и со 
словенизирање на имињата на гра- 
довите, реките, планините, селата 
итн... Таков бил случајот со градот 
Баргала кој бил преименуван во 
Брегалница,...” Ова тврдење држи 
кога би се запоставиле друѓите нам 
познати податаоци.

Како што рековме градот Бре- 
галница е истоимениот град Равен 
(според Б. Панов несловенското име 
на овој духовен центар бил Армо-

нија. Дали е точно, не мож е со 
сигурност да се каже). Зошто? Овие 
„ два града" скоро во еден ист период 
претставувале значајни духовни, 
односно епископски центри, а и 
преписите на Солунските легенди го 
тврдат тоа.

Вториот услов што може да ни 
помогне е поврзан со хрисовулата на 
Василиј ИИ (969-1018) дадена на 
Охридскиот архиепископ во 1019 
година. „... и епископот на Моровизд 
да има во самиот Моровизд и во 
К О ЗЈА К  (подвлекол-К.С.), Слави- 
ште, Злетово, Луковица, Пијанец и 
Малешево, 15 клирици и 15 парици." 
Козјак, град со пошироката око- 
лина, кај денепгаото штипско село,

Горен Козјак. Според напште согле- 
дувања а и на некои учени луѓе 
повеќе држи тврдењето дека градот 
Баргала е споменатиот град Бре- 
галница.

Во областа окулу денешното 
село Крупшдте (неколку километри 
десно од утоката на Злетовска Река 
во Брегалница) не би можело да се 
наоѓа „градот на Брегалница" од- 
носно Равен, бидејќи оваа област 
припаѓа кон Овчеполската а не во 
Брегалничката. Тоа го потврдува и 
одржаниот голем Собир во 1355 
година на цар Душан во Крупиште 
на Овче Поле.

Од досегашните нам познати 
извори и археолошки податоци не 
можеме да го локализираме традот 
Равен односно Брегалница, бидејќи 
не нудат било каков податок кој 
мож е да ни овозмож и со малку 
повеќе внимание и раб ота  да ја 
премостиме оваа нерешлива „зада- 
ча". Ни останува и понатаму да го 
бараме и да се надеваме дека во 
најблиска иднина ќе успееме во 
поставената цел. Од досегашното 
истражување сме на мислење дека 
градот Равен односно Брегалница 
треба да го бараме по левата страна 
на Брегалнида од Виница до Козјак 
(Баргала), долж северните падини 
на планината Плачковица.
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ИИТЕРВЈУ СО ТЕОДОР ХЕРМАН
НАДВОРЕШЕН КОНСУЛТАНТ НА БЦМ

Теодор Херман е еден од осно- 
вачите на Програмата за мировни 
студии на К олгејт (Colgate) Уни- 
верзитетот.

За своите допринеси во унапре- 
дувањето на мировните студии и 
ширењето на културата на мирот, 
добитник е на награди од Конзор- 
циумот за Мировни Истражувања, 
Едукација, Развој (COPRED) Деј- 
тон, Охајо, 1990 ; и од Асоцијаци- 
јата за Мировни Студии (РЅА) Пен 
Стејт, 1993.

В.П. Дали бм можеле да из- 
несете некои кратки биогравски 
податоци?

Т.Х. Последните 30 години бев 
универзитетски професор , а пред 
тоа 12 години живеев во Кина.Во тој 
период, за време на Втората светска 
војна активно работев проЅшв Јапон- 
ското подземје. Имено, мојата рабо- 
та пред се претставуваше помош при 
о р ган и зи р ањ ето  на ж и во то т  и 
помош во негувањето на ранетите 
војниди. , ,

По враќањ ето во САД , бев 
ангажиран како професор по гео- 
графија на Колгејт (Colgate) Универ- 
зитетот, а соработував и со многу 
други како: У ни верзитетите во 
Вашингтон (Universities of Washing
ton), Бритиш  К олумбија (British 
Columbia), Сиракуза (Syracuse) и ЈТидс 
(Leeds) Универзитетот во Велика 
Британија.

За време на мојата работа на 
Колгејт (Colgate) Универзитетот, се 
појави идеја за организирање на

студим на мир.Идејата не потекна од 
професорите, туку потекна од сту- 
дентмте кои не сакаа да бидат вов- 
лечени  во В иетнам ската војна. 
Студентите дојдоа кај нас профе- 
сормте и ни рекоа дека многу збо- 
руваме, наместо да се обидеме да 
превземеме нешто. Така, на поче- 
токот започнавме со семинари , a 
потоа сето тоа прераска во студии 
за мжр-трети по ред во САД.

В.П. Кои беа мотивите за Ва- 
шето доаѓање на овие простори?

(посебно г-н Милчин) и IPRA (Меѓу- 
народна Асоцијација за Истражу- 
вање на Мирот)

В.П. К ако ќе ја евалуирате 
Вашата досегашна активност?

Т.Х. Изненадувачки успешна. 
Тука сретнав големи ентузијасти, 
особено меѓу студентите ш то е 
миогу охрабрувачки; студентите 
сакаат да соработуваат.

В.П. Кои се вашите планови за 
иднината?

Т.Х. Дојдов тука сосема слу- 
чајио. Имено , мои пријатели од 
Лондон доаѓаа.тука, па гм запрашав 
дали може да им се придружам со 
цел да прикажам некоја од техни- 
ките за ненасилно делување. Тие не 
дојдоа, но јас дојдов благодарејќи на 
познанството со професор Олга 
Мурџева-Шкариќ и професор Сло- 
бодапка М арковска.А ко умот и 
духот се отворени, добрите настанм 
секогаш се случуваат.За време на 
престојот тука , прикажав некои од 
техшшите за иенасилно делување , 
а воедко и многу ми се допадна 
идејата за (Јшрмирање на Балкан- 
скиот Центар за Мир, околу која 
сакав и јас сесрдно да помогнам.

В.П. Дали постоеа потеш- 
котии прм формир^њето на 
БЦМ?

Т.Х. He постоеа никаквн 
теш котии; сите беа вооду- 
шевенм : од Универзитетот па 
се до Претседателот Глигоров. 
Единствена потешкотија беше 
да успеам да го разберам прин- 
ципот пе кој оперираат Уни- 
верзитетите на овие простори 
и да успеам да воспоставам 
контакти  со проф есори  од 
другите факултетж. Друга , не 
толку сериозна потешкотија е 
да помогнам во изградбата на 
библиотеката на БЦМ  и во 
воспоставувањето на ком у- 
н и к ац и ја  п р ек у  светските 
компјутерски мрежи.

Тука би сакал да споме- 
нам дека сум особено благо- 
дарен на фондациите СОРОС

Т.Х. Се обидувам да бидам во 
контакт со луѓе во САД кои се во 
контакт со Македонија.Исто така , 
бм сакал да работам со различни 
луѓе од Југославија (особено со 
верскж лмца) кои се наоѓаат во САД. 
Покрај тоа, сакам да им помогнам 
на добрите студенти (со цел да се 
стекнат со образование во САД) кои 
бм се вратиле и би му служеле на 
мирот. З а  крај, би каж ал дека е 
потребно активностите и влианието 
на БАЛКАНСКИОТ ЦЕНТАР 3 A 
ПРОУЧУВАЊЕ НА МИРОТ да се 
пшрат колку што е можно повеќе.

Интервјуто го водеше: 
Башчнаџиев М. Игор
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[COUVU AAH A РАБОТ A

MECTOTQ И УЛОГАТД HA CQB-ЕТУВАЛИШНАТА 
РАБОТ-Д ВО ЦЕИТРИТЕ^З A СОЦИЈАЛНА

' /РАВТЅтА
“4 /

Дефиниција^а на советувањето,дсаќ№рлганизиран 
облик на помош  на п о ед и р ец о т/ за нбсовиот

са&аѕ запонатамошен развоЈ, личнирг, раст развој,

цесот на советувалњето поединецот размислува за себе, 
ги менува и.^арифаќа одлуките за ф бе  и заѕсвојот живот, 

ѕ со ш то^придонесува за погол<^ма хармбнија за секоја 
, пординечна личност, како и зД подобра усогДасеност 
*р€о околината Во која поедин^цот живее. \

Во таа смисла методо^/на советувалицшата^рабо- 
та, во суштина е составен дел на таканареченотр ви- 
тално учење кое го подштвува поедшецот за живот, 
за менување на условите во кои живее и тба заедно го 
насочува кон заедништво и општеетвеност. Со тра, 
всупшост обезбедуваЛе лична и от&тест:вена продУк- 
тивност на поедине^бт во нашето ошптество. Методо^ 
и процесот на /о в ет у в ал ш н н а т а  р аб ота јасно'; 
покаж уваат декк советувањ ето не е еамо стручна • 
помош, за пое^&нецот да постигне поголемо лично 
задоволство и 3'адоволство во заедништвото, туку има 
и многу значајна улога во спречувањето на тешките 
нарушувања/на личноста, душевните болести и друг-

* ите лични rf ошптествени аномалии.f
Co убвојувањето на нов поквалитетен пристап и 

со метоДот на советувалишната работа не ги загрозу- 
ваме вбќе постоечките облици или методи на пружање 
ломодг на луѓето. Со локвалжтегната стручна иомош 
ги демаме во предвид очекувањата, потребитр и аспи- 
радиите на сите членови на нашето општество.
/  « ѓ »

/  1 . ;
Советувалинш ата и советодавната работа

Советувалипшата работа придонесува и за дифер- 
енцирање на методите на рабрта во Центрите за соци- 
јална работа и за обликуваќ>е на пови, поадекватни 
пристапи во работата со странките. Советувалишниот 
пристап во работата до странките придонесува за 
дифервнцирање на често уцотребеното ддвање совет - 
советодавна работа од самиот метод советувалишна 
работа. Давањето совети кое асоцира од советоддвна- 
та работа - многу често го употребуваме кога головр- 
зуваме поединецрт со другите системи на помош, ги 
штитиме интересите на странката, к5ога реализираме 
похумани и поефикасни5 активности на системосг на 
помош џ кога учествуваме во обликубањето иф аз- 
вивањето на Социјалната политика на^општествотсшли 
стручните доктрини. Советодавна работа во никој 
случај не применуваме/кога нудиме помош на поеди- 
нец во рамките на психб-динамичните* односи на нефор- 
малниот систем на помош на семејството. 4 *

Стручнаците во Ц ентарот за социјална работа 
мораат да бидат оспособени за диференцијација ка 
разлвчните пристапи, како и за диференцијација во кои 
животни ситуации и на кои подрачја од животот на по- 

*%денецот или групата не можбме или не смееме „да де- 
лим^^срвети" како се живее, туку да и помогнеме на 
странкатарама да постигне оптимално задоволителен 
живот.

Основата на диферрнциЈ ата помеѓу другите мето- 
ди на социјална работа^(ѕр^етодавната и совету- 
валишната) потребна е:и порадЕГТшјсито самиот метод 
на советувалишната работа бара диф^бр^1Џ1Јација на 
различни видови на советувалишна работа, bov( 
содрж ината на проблем ите на кои странката 
изложува во непосредниотж онтакт. П отребна е и 
универзална стручноста на вработените во Центрите 
за социјална работа за да можат на основа на еден или 
два разговори со странката да ја  диф еренцираат 
содржината на пробле&от и да се определат дали е по- 
требна непосредна помош на поеджнците, системот во 
ЗЕСој поединецот живее(семејството), дали е потребно 
бтранката да се поврзе со други системи на помош и 
одш теството или да се засили поврзаноста на тие 
си^уеми во интерес на странката.^А тоа се сите подрачја 
во ќои се среќаваме со советувалишната работа и со 
даваквето на совети на странки, ш то треба *да се 
разгрѓкшчи и адекватно да се употребува. Дури после 
такваГр диф еренцијаци ја #е мож ен одговор на 
прашањ&то, на кои подрачја на Центарот за социјална 
работа е ^ож но да се употребува советувалишната 
работа. \

Карактериетики ма советувалипшата работа
ч. * * ,

Можеме дѕѓ^ажеме дека на сите подрачја на рабо- 
та на стручњацитр за социјална работа е неопходно 
познавањ ето  н \  основните елем енти  на 
советувалшпната рабрта, бидејќи односот со странка- 
та иако е професионален, исто така е и високо личен 
однос помеќу две о со б и .\ }

Основаза употреба на^рветувалишниот метод на 
работа е, како што гледаме^ препознавање на веке гру- 
бите факти - дали работиме „со^рхранка" или „само за 

‘ странката" - што зна^и дека тие^лачини на работа  
можат меѓубебно да се испреплетуваа\во односот со 
една странка, со дијада или соѕ семејство.%^

8 ^
Карактеристиќите на советувалишната ф абота 

п роизлегуваат  и од сам ата деф инициј а, 
советувалишна работа - дека е тоа взаемен однос со 
стручњакот-советникот кој и помага на страчката 
поефикасно и поуспехпно да Се соочува со проблемите 
и тепжотиите во животот. Тоа е всушност кон „ ос<Јбено 
насочена советувалишна работа".

16 В н атр еш ^н  П атник 3



I ■С011ИЈАЛНА РАБбТЖЅ
*4^

Ефикасна советуЅалишна^р^бота е онаа во која 
стручњакот-советникот покажуваНвисок степен на 
автентичност, срдечност, осетлмвост и ^ зб и р а њ е  на 
мислите и емоциите на странкат.а.

^  Всуш ндст^за развојнмот модetf или метод на 
совртувалшина работа можеме да рГжеме дека е повеќе 
псм^рлошко' соретувалиште, бидејќи основата на сами- 
отпр^цес е псмхолошка теоршја збогатена со познавање

Среден квалитет на таквжот однос е emiai 
разбирањ е, емпатжчна комунмкација или активно" 
слушање на странката.

Една од карактеристжките на советувалшиимот 
однос е тоа тој да е програмиран репертоар на снособ- 
ностн. Изборот на репсртоарот зависм од теормската 
ориентациј а или интелектуалниот модел со кој се служи 
советиикот во намерата да го објасни и предвждм човер 
овото однесување. Така 
насочениот стручљак-советннк 
работа може систематски да ги употребуваГоние зиаења 
кои и помагаат на странката да ^ж^усвои и зацврсти 
специфмчните облицм на одн€сување. Хуманисшчки 
ориентираниот  ̂зр ^ у ч њ ак -со в ет н и к , нмз 
советувалшпниоадднос, и овозможува раст и развој на 
странката Јшзеб* личност, и при тоа се користи самиот 
се§е«е®Гза да може странката да дожмвее одреденм 

омени.

ка меджцмна, биологија, ѕѕаМтропологија, содиологжја и
 ̂ другж релевантни дисјј̂ зшшш.
*4, \ * ;

“Ѕац \  « ; ЈЃ'*
\  5 /  у ѓ

Вид®вж1&*советувалмшна работа млм одмое ■
на^аветувалииша работа завмсат од по- 

ите ѕа* с^ранкж1! ^  теориската насоченост на 
стручњако^-сов^тмик и о^в^еметраењето на односотј . јГ n п ѓ „ ѕ \

на пржмер бихејворис^жчки помегу цтручњакот ж странкатвц^ 
ветпик во советувлАшната ј " ^
да ги употребув€ѕоиие зиаења f 1 \

X

Развоен Модел шџ советувалипшатаѓработа

Знаењ ата и спосрбвостите ком гм употребува 
стручњакот-советкик завмсат ж од иодрачјата на сама- /иомнтегриран начмн. 
та советувалишна работа. Така, стручњакот-советник /  
на подрачјето на професионалното ориентмрање тр е-/ 
ба да ги применува оние кои се употребуваат во мерење' 
на професионадните интереси, како м барањата i?a 
одредените професии; стручњакот-советник кој рабојги 
со ^еприлагодените особи мора да ги познава м разби- 
ра специфичните проблеми и емоционалните тешкртми 
на неприлагодените односи, а стручњакот-совет^ик за 
партнерот и семејните односи мора да ги усвдм ш те 
знаења за содржината, џржродата, психбдинамиката ж

За овој бид на с^ветувалишна работа е к а | 
тер^стмчнР дека односбт, пред се, е насочен на разво-*%« 
јот џ растот на личноста,'ц не на спеццмфичен проблем 
шш одлука. Целта на таквДта советувалишна работа е 
ооамостојување, интеграциЈа на поединецот, помош на 
пбедмнецрт во керовиот лжчет развој, во соочувањето 
со моменталните проблемм ѕри  со зпретстојните- на

Ч

трансакцијата на тие односи.
Xѕ Спознавањето дека психо-еоцијалнжт^ проблемж 

и потешкотии во животоз: се пратечкм фа&ти во жмво- 
тот на секој од нас м дека не е нужно тне да водатво 
сериозни потешкотим и пречки, претсрАвува значајно 
прашање иа советувалишната работа. ^

Традмцжоналнмте помопшицм^однбсио професж» 
ите како што се психмјатри, клирШчки псжхолози, со- 
цијални работниди ©е насочен^во својата работа на 
одреден дел на популација илмдатегорија на популаци- 
ја. Тие стручњацм можр4  да гж употребуваат 
советувалишните знаењ^ жгметоди на популација која 
не е потешко оштетена it која е без псжхијатрискм и 
други знаци на нарушеност. Во ваков случај можеме да 
кажеме дека советуВалипшата работа-методм и технм- 
ка на работа - е тм ен ета  за личности кои не се тешке 
лично нарушени и кои се без знаци ка потешки душевни 
нарупгуварС'&Ѓ 5 i '<

>0 ледна карактерис^гика на советувалмпшата рабо- 
дека таа е предомжнантен психолошкжироцес, што 

помеѓу другото, значи мејѕување и интеракција помеѓу 
две особи кои континумрано влијаат на взаемното одне- 
сување. » 4

Содржииата на развојната сбветувалипша работа 
е зацвртување и ! поттикнување н^емоционалните ас- 
пекти во заммсленжте мли реалните^дноси на странка- 
та. Таквата содржина бара стручњ&от- советнжк да 
создава атмосфера ж условм за емпатичжост, фдечност, 
автентмчкост, со што се овозможува ©бликување иа 
взаемен однос, странката самата себеси ^  се разбере ш 
прифатж’-.

Тоа3 всупшост^е долштраен однос на ст$>учњакот- 
советник и стракката (6 месеци м повеќе), чија цел е 
фундаменталцо меНуван>е на самжот клжент- буранха, 
прете,жно на неговиѓе ставови, дожмвувањето на^са^хц-
от себе, однрСот спрбма другите и жжвотот 

вооппгго.

\

Советувалшаца работа ѕасочена ком 
решаваае ма проблемн

\
\

Основа на овој вЅд на советувалишен однос е 
пом ош та.на клиентот- странката да се научи на 
поефихасно и делесходно соочување со еден иди повеќе ’ 
специфичнм проблемм вб својот лсивот. Суштината на 
таквиот сове-ѓувалмшеЦоднос е тоа што е насочен 
појвеќе кон проблемот нартранката, а помалку кон не- 
јзинатѕа лмчност.

■» » . t
1 Т  акви видбви на советувалжшен однос оформуваме 

со«странка која има проблемж во комуникацијата во 
партнерските и семејните одиоси, разлжчнитр училишни 
и ирофесионалзш пробле^ш/проблемите во прифаќање 
на разнж факт^чхж потехпкртии, стресните проблеми 
кои обжчно ги следат чове^овите лжчни оДлуки вво 
разлмчнмте развојни и пребдни етапи на неговиот
ЖЖВОТо

* Внатрешен Натник 8 17



€ ССНЈ.ИЈЛЛНА РАБОТ A
На подр^чјето на Центрите за социјална работа тој 

вид на советув^лшпна работа модсе да ее при^ени кај 
посвојувањето, ваработата сородителите на ̂ атпориз- 
ираните особж, во ра|5отата со малодетнжЈН, со роди- 
телите на малолетнидиѓде, во рабоДата!со 9тарателите:
итн.

Советувалишната работа ^%соч^наДонЈ>ешавање 
на проблемите често почнува со пру^а^^пом ош  за да 
може странката низ стручниот оддр ||д^  го разбере и 
дефинира подрачјето на пробл<^мбт, Д а^о^^ели те  кои 
сакаат да се постигнат низ

/ V

Советува^да&на работа на ссмена ма (кон) 
одлучувањв " \

в?Уѓ' Главен дел на овој вид ЈЃоветувалишна јзабрта е да 
и се помогне на странката^да докесе една иди повеќе 
кои се од значење за нејзиниот живрт: Тоа ;се бројни 
животни одлуки кои ги^ледат поединецот иДи група- 
та: професконални одЈ^уки, одлукжза ввдот на^образо- 
ванието, измена на професијата, одлука за стЉување 
во брак, формирав>е на семејс^во, пензионирање, 
напуштање на прш&арниот дом, развој на брак\д сл. 
Многобројни се ^ивртните одлуки на поединеДрт и 
групата, таќа шт/советувалишнаха работа многу ч&сто 
е насочена не с&мо на одлучува£ве, туку и поучување 
на странката како да доаѓа до огдлуките, како да се фади 
во коштец cq/сите сомневања кои ги следат животнит^ 
одлуки, погртово кога тие не се усогласени на соодвет-\ 
ното рацибнално и емоционалнр ниво.! «

/  ' * 5
/  ’ ’ у

/  Советувалишна работа да кризи
■Ј * i

/За ваквиот пристап на советувалишен однос е 
карактеристично тоа дека странхата жли клиентот има 
ч/вство дека сам на себе не може да ;си помогне, дека 
|1астанатите потешкотии не можре *сам да‘ги надмине 

/и л и  да ги репш. За таквиот советувалишен однос е често 
/  карактеристичен висок .стеЧен на емоционалност на 

самиот клиент- странка. Тој вид на советувалишна рабо- 
та бара од стручњакот- советник брза „меѓупомош" во 
дадената ситуација, бидејќи често е потребно да се 
вклучат и други стручни сдужби, за да може лдекватно 
да и се помогне на странката.

ѕ Супортивна советувалиЉна раббта
Тоа е, всушност, оној вид советувалишен Рдносниз 

кој и нудиме помош на;странката за да може да над- 
мине некоја мачна животна ситуација и да ја надмине 
моменталната криза. Тој вид советувалишна работа е 
релативно краток и пРнекогаш е доволел само еден 
разговор. , 5 . “

ѕ * < * %
Дури кога ќе го зацврстиме(прифатиме ) сите ви- 

дови на цоветувалишна работа- односи, можеме поб7 
лиску да ја одредиме специфичната советувадишна 
работа со партнери или ео семејбтко. 4 '

Со оспособувЅњето на стручњаци од различни про- 
фили на подр^ачјето на социјална заштита, низ интер- 
дисцивл^нарно- составениот стручен степен на 
предбрачнпо, брачно и семејно советувалЕпгате, како и 

/ Љ з  континуираната работана дидактичките групи дој- 
довме до некои значајни сознанија:

1. Со воведувањето на советувалишниот метод на 
работа во Центрите за социј&лна работа започна дифер- 
енцијацијата и класификацијата на другите методи нас 
социјална работа, напуштање на застарените методи и 
оформување на нови кои поефикасно ги задоволуваат 
потребите на странките и го зајакнуваат задоволство-

** то на стручњаците порадж’сопствената работа.*4.
Примената на Законот за брак и семејство 

овозмсЈ^у^а воведување, на нови содржини и нови 
стручни при<Јд% односно методи на работа. Воедно тие 
нови стручни пр1& ди^кажаа на потребата да се анал- 
изираат, преструктуираатаповторно да се концепираат 
некои подрачја на работа на скадте Центри за социјал- 
на работа. Досегашната концепирЉавх^или поделбата 
на работата на „реферати”, по моделот на<В!жрр^ратски- 
от начин на работа, во однос на новите содржини^м©^ 
тоди на работа е застарена и неефикасна.

3. Со развојот, обликувањето и зацврстувањето на 
новиот проф есионален  идентитет овозм аж ено е 
поефикасно да го развиваме функционирањето помеѓу 
самите системи за помош на поединецот, дијадата и 
групите кои постојат во шпптеството. Тоа, практично, 
значи дека треба да се лоддржува работата на Центрите 

, за социјална работа и другите стручни служби или 
\системи за помош како што се здравството, школство- 

хо, Судот, О рганите назјавната сигурност, да се 
рззграничуваат, координираат и ускладуваат поради 
порфикасно задоволување на потребите на стјранките, 
а и На самата општествена заедница.

\  Низ досегашната стручна работа и пракса на 
советувалишната раб.ота{дојдовме до сознание дека е 
потребнр и во самиот метод на советувалипша работа 
да се диф еренцираат приодите или видовите на 
советувалишна работа за да мрже наш ата стручна 
помош да бкде поефикасна и поадекватна во однос на 
различните и^одифицираните потреби за решавање 
на животните ќроблемиѕна луѓето, а тоа значи целе- 
сходна прмош во решавањето на потребите на целото 
општество. \ ѕ

\  »
Со прилагодувањ^на концептите на работа за по- 

требите на поединецот и^ргаптеството, со развивањето 
на стручната работа- какѓцна содржината, така и на 
методолошкото подрачје, струџните работаици во Цен- 
трите засоцијална работа прид онрсув а ат за ублажување 
на нарушенитеодноси помеѓу луѓеХово моменталната 
општествено- економскд криза, а преку^развивањето на 
активна самоодговорност ла поединците вди група по- 
единци за лична егзистенција, квалитет на^Ждаотот, 
како и одговорност спрема општеството.

f . ѓ .. Душќо Миновски

.. > . (авторот е Раководител н а ;
 ̂ : ' Советувалшптето за браќ и семејство - Скопје)
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^ Е В А Л У А Ц И Ј А

Заедничкиот настап на Институтот за соци- 
јална работа и социјална политика, Републичкдеот 
завод за унапредување на социјалѕ-ште дејноети и 
соодветн ата служ ба на УНПРЕДЕП овозможи 
гостувањ е на професорот Шигтон Е. Сгшро од 
Израел од 23 до 27.02.1998г. За во наредните ѕлесеци 
се очекуваат гостувања и на други реномирани 
профѕсори од повеќе државм.

Ваквите гостувања се очекуваат go голем 
интерес, а ите студентите можеме да бидеме 
задоволѕ-ш и да бараме уште поголема дденаѕиш&а, 
земаш т сопствено учество.

Еве кратка информација за професорот од 
Израел и содрждената на семинарот кој ее адржа 
во хумаѕ-штарната организацуѕја „Даре Џамбаз":

Шушон Е. Сгшро придружен професор гѕо 
социјална политика и социЈологаја на Универзитетот 
во Тел Авшв (Израел). На два пата ^збран за 
директор на ш&олата за Социјална Работа (1969- 
1974 ш 1990-1994). Вонреден професор и научник 
на Н ац^оналниот Универзм тет во Сингагѕур, 
Економекото Училиште во Лондон и Универзитетот 
Корнел. Главно гзодрачје на научнмот мнтерас: 
Отценка на социјалнара програма. Посебни проекти: 
Оценка на Обновувањето на проектате. широк 
распон на соседни програми на обновување (1979- 
1985) и оценка на програмите за бездомниците (од 
1993).

За содржината/на семинарот:
Н екогаш  с е  ^ л уч ув а  п р о гр ам и те за 

Социјалндеот Развој,; зам исленн со  голеѕиш 
очекувања, селак да завршат go разочарување. Тме 
можат да дадат впечаток дека не ^енуваат ништо, 
а повремено дури и дека _ нанеле повеќе штета 
одколку добро. Често не знаеме каде се елучила 
грешката. Дали програмата била лошо зѕмислена 
(т.е. дали теоријата беше погрешна?), дали дшла 
несоодветно изведена програмата, или пак дали е

можно д а  сме н есп о со б н и  да го отцеѓш м е 
вистинското влијание иа програѕуЈата?

За вре^е на трите ееминарс&и сесии нш  
ќе ги дастражуваѕле можн&гге начини за отценување 
иа орограмата, почнуваќод со проценување на 
потребите, преку н абљ удувањ е на демплемен-

тацодјата, па се до последмцдате и ор^доб^вките на 
програрлата. Ќе обрнеме внимание на функцио- 
н ал н о ста  и м ож ната н еф ун к ц и о н ал н о ст  на 
оценувањето м воедно ги испитаме улогите и 
меѓусебните односи помеѓу оценувачдате, креаторите 
на политиката, тшшот вклучен во програмата и 
ѕсгаентате.

Голема благодарност до организаторите и 
наша молба за натамошна sk im bh o g t  за поголема 
^еѓународна соработка.

Студентз^те оосетители на семинарот

Виатрешен Патник 3



• 'Замжсли дека стоиш 
. на работ на некој мост и се
■СООЧУВаШ СО.&Мбжс бД. ОКулу '
100 Шетри на чие дно се 
наѕнраЅг оштрите карпи кои 

.Јјретечкн ш трчат низ рела- 
"тжвно 1шитзште ко диви брза- 
циЛСтокш и чуствуваш како 
адреиалинот поч^ува да ти ги 

, тресе екстремитеткте, а забр- 
%акото чу а̂њ е̂ на срцето како 

татнеж в.о дозаджната на глав- 
ата I Студениот вет&р лолека ко » Ј 
недоволно те; смирура. В 8/:£ 
Целата таа тишина на прнрод&- : 
та, нарупгека од т в о е т о '%  
возбудено рапа- 
во дишење 
лека те обзема 
сам о уб м ств  
ната одлука no- 
pa ди која си ту- 
ка„. зошто не..; 
земапг воздух... 
ги одлепуваш  
испотените par- 
цеод оградата...
И...СКОЌАШ .!
Вр кратки от 
момент на зени- 
тот на тв о јо т  
скок, ја сфакаш 
еериозноста на 
својот чин, те 

:;;;обзвма-лудачки 
страв од соз 

дшкнието дека си 
:,ј а лрсшол онаа 

ликија од која 
нема вракање

тек  гнаѓ 
’ ‘кислиШ  

натрд букатана>-':|| 
с тр у е њ ето  тха 
воздухо^ - ј?еобично сжлна?! 
Зениците на окото - делумно 
инстиктивно, но најповеќе од 
безумна возбуда - клистрав - се 
рашируваат до крајни границж 
со намера да го опфатат зголе- 
мувањето на објектжте иа pho
to на канѕонот кои растат со 
неверојагнѕбрзина! Фука негде 
сфаќаш дека болката во ушите 
не е дреджзвиканадсамо од 
пиштењето на воздухот, туку е 
комбинжрана и од неконтролж-

Птиува и уредува: .  • 

^Шворгиев Марко  -  ШЕМА

: ранмот крик кој излегол некаде од 
многу длабоко  од теб е , н кој 
всунШРст ги кајрактеризира твоите 
чз^вства! Во незапирливото доа- 
ѓање на карпите и водата, поради 
големата кинетичка енергијаджн- 
стжктивниот обид со рацете да^а 
заштитиш главата останува неус- 
нешен, а ти остануваш, парали- 
зжран. со. погледот надоле, Шокот 

; се зголемува хога ќе увидиш колку ■
■ •;.се крупнж ош трите нвшш на. 

карпкте, односно кога ќе 'увидиш . 
холху си блиску до нив! 7М-остану- 
ва уште дза метра!.. ЕДЕН..... и • 

;;|?огаш во едеи временсет интер- 
вад, кра|чж%ол- 

“ :ку еден миѓ' н а : 
о к ото, а 'долг,.,Ј 
колку една олу- ' :Ј 

;:ја - сех заста- | 
Увува.,.. Водата е 

тол к у блиску 
што на лидето 
ги чуствуваш  
снтдште кашси 

■ кож;€е:-:рдбиле 
од блисетот ка- 
мен на сам а 
десетина сантш ; 
метри десно од*/; 
тебе, рд тврјата 
гл а в а , т р л к у  
блиску нгш по- " 
сегнуваш  со 
рака... к  одед- - 
наш-тшнината е 
одново ирекж- 

ј|гкта; од ужас- • 
IkEOT крик кој 
'немаш појма од 
кЅаде дошол  ̂ но 

; имапѓ пој^ма ' 
дека 'кам.енот^- :. . 
реката, стените 

•Јрстанале' ситнШу 
во конфузниот вртлог окулутебе, 
го забележуваш плавенил.ото. на 
неботодзеленилотрна вогетадија- 
та, скелетот на мостот кој е сега 
б лиску, необичната сил а кој а ти го 
влече телото, дрлгото змијулесто 

„ јаже заврзаио за тбоите нозе, па 
•:--повтр|>но нѕббто-ј'шумата,-11арбка- 
талсоја' повторно се зголемува, и 

' :пак ? трзај, moci*ot кој се зтлем у- 
ва и тогаш замижуваш, не веруваш 
ворѕто foai отвараш очи и повтор- 
но пагаш,... п ...ч

:U:
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на ски-лифтови жаде што често "несакајќи" се добива штека во 
уста, лакт по око-, скжја во стомак и останати "случајни незгоди" 
ком често се случуваат, поготово кај нас "На падините..М!:4Параи̂  
и "убавицата Бистра" Додуше навистина имаш чустар-деѕМки- 
ја.ш во некоја друга држава, бидејќи мнш з#& о од "спортистЕте", 

Љ  вклучувајќки ' т  Q-стЅ вг^ ен ^  одјски;- р|бртаиците. збору- 
" ваат на некрј друѓјазик, додекаРетанатите 10 п |с | | |1ти нашинци 
^се асимиЛирлле и се однесуваат како "странци". АЅдуви е .доста 
од оваа спортска (не)култура, а не можеш да се о ||аж еш  од 
звукот на сечењетР на снегот од твоите скш ,'ветеро^^')ри гб 
мрзн&ницетр и м у ^л и те , тиркизното плавенило на небо?&хако 
контр&^т на белиоѓ• хоризонт, неподносливиот напор на 1 § ||р ~  ; 
лите прѕ кој знае кој по ред свијок, допирот со природата, бр^- 

га... торашдобродојдовте во светот на екстремното скијање!
* ц*~ ' Зем§ге добар ранец на кој ќе ги закачите скижте, добри

планинарскж кбндуриздтаминска храна и тргнете дагиосвоју- , 
вате планините.
ната низ длабок снег или стрмен лед, каде штрхтудениот ветер
ти ги замрзнува образите Ѓ^и% и^|лее веш^е ж останатите 
влакна на лицето, сигурно нема да биде како качување на средно 
Водно, но зборуваме за екстремни рабош%§ли!? •

Сознанието дека човечката ^рхнологија сеуште не 
дшгрела до соодветната планина, а тц ја совладуваш таа дивина 
која упорно ти пркоси со.палетата на; 01̂ |о стите од нејзиниот 
одбранбен систем, го прави задоволство^о тгоголемо, а аванту- 
рата поекстремна. И конечно по многу прриешачени кжлометри, 
после многу саати низ густи шуми, со,; иЅребани лаќти, раце, 
колеиици од стрмни заледени карпж, конечно се наоѓаш на. 
местото. од каде што ќе започне вториот дел на авантурата - 
скијањето. Сите мускули те болат, рамешата од ранецот не ги 
чуствуваш, нозете ти се мокри, умо^&н сијНри се спие, но сепак 
си спремен за понатаму бидејќи успехот ти дава необѕчна сила, 
се чуствуваш среќен пбради тоа што ѕонечно си нашол волја да 
се отргнеш од ужаената стапица fa  телевизијата, каучот, моно- 
тонијата на градскиот живот, смрдливи^. улични депонии ж 
нерешливите проблеми на работа, Bo%imtr% дома, среќрн .си' 
бидејки си во дохшр со природата, сб^усж ваш  добро, се 
чуствуваш ЖИВ! Ч ;

Откако ќе ја повратиш снагата со виташши, време^е за 
вистинска проба на твојата волја за преживувањ%проба за фмзи- 
чката издржливост и вештина, време е за вистинска авантура - 
екстремно скијање! Стрмнината од 60 степени ти дава^) л 
дека.нема да биде баш исто како на "Аеродром" или на -"' 
вѕот" и воедно ти го запира здивот и ти ги тресе нозете,;Тргаш: 
веќе во првиот свијок сваќаш дека аваштур^га Рганала реаЈшост, | 

во раелноста се’ зависи од твојата спремност, одважност н 
% р а ^ с т . Жансите да пропаднеш. во подлабок снег, или да 
,наЈУта|||на. Љд тврд како камен, ш  кој што скиите губат 
1грслушност'‘се^подеднакви' и многу гЅлеми, а ќе резултираат со 
губење на ра^нртежд и?евентуален пад чие запмраље може да го 
предмзвшса само карпа^мди; _дрво стоткцж метри подолу, Од; 
стрмноста ке го гледаш продблжетокот на падината, не знаеш 
што те очеБ%ва подолу, а знаеш дека не смееш да застанепг 
бидејќи тенката кора на. снегот нема да те дрдржи на стрмни- 
ната. Тенката лавшга предизвиќана од твоите предходни горни 
свиоци со секој нов, се повеќе се насобира, зголемува, забрзува и’ 

достигнува. Ако има т^есто понатаму, може да се тргнеш и да 
I јѕдабегаеш, ако.си во усек^меѓу харпи,̂  ̂мораш̂  да убрзаш вли да 

зас^неш е да ризихувшШ1; да те бутне.. п̂ понесе надоле во 
^  , Е^упните. снежни испакнатинж ти служат како

те исфрла и’ не. ти ,дава рдмор, а мускулите : ;болат, на' ре^ е^ 
следниот скок, и уште еден после тба, и сето ова тж дава една 
чудна енергија, енергија на успехот, слободата на движењето5 
величенствената глетка во која немаш вре^е да ужѕшаш, но 
знаеш дека е присутна, вкусот на опасноста во f етава^^мрена- 
линот кбј шиба низ вените, длабокиот снег% плавото неб^Ѕ^ко 
-мислжш дека порадн се рва не е- вредно да се нажрави Bijggo 
нешто3 нешто ЕКСТРЕМНО, нешто штр ќе те натера да 
мрднеш газот од креветот, нештр^што хе те noifPTE на убагШ 
ната на уживањето во движењето, нешто што ќе те направи 
'жив....тогаш оди во забавшѓрт Ѕарк и имитирај го ова!! ; ^ЈШОЅ!— -------—~—-•—  -Ј'—  -■с- —-— ----------
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ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА BO CBETOT - ПРВ 
C.O.C. ТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ

Како резултат на општествените промени 
што го зафатија и нашето општество, се намет- 
нува една голема потреба за функцибнирање 
на такви институции, кои ќе обезбедуваат пого- 
лема грмжа за заштита т спроведување на 
правата на децата и младите, но истовремено 
и итвна  едукативна, рекреативна, научна, кул- 
турна № социјална аннмација. Фактот на се 
поголемата замнтересираност и активно 
вклучување на еманентни и високостручн^ 
кадри, ксж се залагаат за издигнување на ова 
институција на едно повисоко нтво.

Целта на Првата Детска Амбасада во Светот - Маке- 
донија е:

- прогласување на одредени територии за детски 
територии

- заштита на децата од воени судмри и сите другм 
видови на судири

- борба против злоупотреба на децата во политички
цели

- доделување на дипломатски пасоши на заслужни 
граѓани кои се борат за заштита на правото на децата 
во свегот и многу други активности.

Како резултат на постоењето и функционирањето 
на Амбасадата во неа постојат повеќе служби м центри 
кои обавуваат разни активности, како што се:

- стручна служба за здраствена заштита
- стручна служба за интеркултурно воспитување
- С.О.С. телефонска служба за деца и младинци
- служба за коресподенција
- центар за коресподенција
- центар за деца алергични на глутен
- центар за другарување и др.
- детски работилници
- дипломатски сервис
Во неколку годишното постоење на Амбасадата се 

реализирани повеќе активности. Ќе наведеме некои од 
реализираните активности и проекти:

- обезбедување на донации во лекови и школски 
прибор за децата од социјално загрозените семејства, 
деца бегалци, деца без родители.

- обезбеди специјална храна за 145 деца заболени 
од Целијакија

- отварање на.прва детска шаховска олимпијада 
во Линеарс - Шпанија

- отварање на детски работалници рад^оаматерс- 
ка, литературна, забоздравствена, вајарска, оригама

- отварање на прва детска дописна школа на деца- 
та од Македонија со децата од Франција, Шпанија, Бе- 
лорусија

- реализација на детската престава „КЛОВНОВИ"
- отварање на прва детска уличка и др.
С.О.С. телефонот е прв детски и младински отворен 

дежурен телефон во Ма&едонија. Работата на стручната 
служба ја следат Проф-др Никола Софијанов и Проф- 
др Методија Чепиганов.

Телефонот работм секој ден од 9-20 часот. 
Јавувачите кој не сакаат да разговараат преку телефон, 
овозможена им е посета во просториите на Амбасадата 
со однапред закажанм терммни.

Принципот на работењето се состои во дазање одго- 
ворм на телефонските повици т при тоа проблемот се 
разглѕдува од повеќе можни аспекти. He се сугерираат 
готовм решенија туку се нудат можни алтернативи за 
решавање на проблевмот. При тоа не се осудуваат пс- 
стапките на лицата кои се јавуваат. До решенијата на 
проблемото доаѓаат самите јавувачи. Некои од момчињата 
и девојките долго комуницираат со нас, понекогаш и со 
месеци, дури и откако проблемот ќе е надминат. Доколку 
видот на проблемот е надвор од наиште можности за 
решавање со телефонски разговор, се бара меддецинс&о 
мислење за третман и го проследувамв до медицински 
установи, организацим, стручни лица и сгзецијалисти кои 
се бават со соодветка проблематнка.

Токму затоа, произлегува, нашата соработка со 
заводот за ментално здравје за деца и младинци, Детска- 
та клиника, Центарот за зависности од алхохол и дрога 
- Дневна болница во кисела вода, Педагошките и 
психолошки служби во основните училишта и други. 
Вообичаено сд јавувачите бараме да се претстават само 
со име, воздраст и место од каде се јавуваат. Доколку 
сакаат да бидат наполно анонимни и тоа го почитуваме.

Неопходно е да се потенцира, дека, јавувања има 
од цела Македонија со исклучок на Струга. Најголемиот 
број јавувања се од Скопје. Точниот број на јавувачите 
од Скопје и другите градови неможе да се презенти- 
раат заради тоа што секогаш тие не оставаат податок 
од кој град се јавуваат.

Видот на проблемите зависи од возраста на 
јавувачот.

А) кај децата и младинците
од 8-12 години преовладуваат проблеми во врска со 
училиштето, односите меѓу браќата и сестрите, 
соучениците и другарите;
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СОИИЈАЛНА РАБОТ A
од 12-18 години преовладуѕаат љубовните проблемм, 
одиосот меѓу полов^те, недоразбмрањата во семејство- 
то, казни, заканм, ф^зичко малтретирање, запоставу- 
ваање и друго. Најголемиот број на јавувања се на оваа 
воздраст.
над 18 годинм преовладуваат интимните проблеми во 
врска со сексуалмиот живот, конфликтни ситуацим со 
родителите, појава на алхохолизам и наркоманија кај 
мллдиот човек* ил  ̂ во семејството.

5) јавувања на проблеми поврзан^ со децата
Родтелите најчесто се јавуваат за соцмјални проблеали, 
медицински консултацш или проблеш? како резултат 
на лропустите во вослитувањето.
Најчесто родителите доаѓаат во просторѕфта на C.G.C. 
телефонот.

В) јавувања на баби и дедовци за проблвмтге со 
внуците или родителите на децата и младинците.
Јавувањата на оваа група јавувачи се поврзани со 
нерешените проблемм меѓу сопружниц^те, социјалните 
проблеми и др.
Заедничка карактеристика на повеќето деца н младин- 
ци е осааленоста, чуството на безнадежност.
Несмее да се запоставм присуството на агресија во сите 
средини од секаков ввд: вербална агресија, до физичко 
малтретирање т драхонско казнување. Агресијата се 
срс»ќава зо семејството, улицата, училиштето, однос^те

меѓу половите и оттаму е тешкотијата во помагање на 
потешките случаи кога 8 потребно да се врати само- 
довербата и вербата во сопствените вредности и крите-
риу.ади.

Во повеќето случаи имавгузе гзовратни информацуш за 
тоа што се случило по мзвршените разговори на 
С.О.С.службата.

СОРАБОТКА СО ДРУГИ С.О.С. СЛУЖБИ
Во досегашноста едногодишна работа разменивме искуст- 
ва и воспоетавивз\ле соработка со: С.О.С. телефоните од 
Белград и Ниш, С.О.С. телефонот од Швајцарија и Бел- 
гија и С.О.С. телефонот за деца и жени жртви на на 
насилство од Скопје.

ГЛАВЕН ИМПЕРАТИВ HA С.О.С. СЛУЖБАТА
С.О.С. службата за деца и младинци има потреба од 
зголемување на тжмот ка волонтери и проширување на 
сејствувањето на С.О.С. телефонот во Македонија; због- 
атување на активностите; организирање едукација за 
волонтери.и остварување соработха со-други организации 
и лмчноста кои се занишваат со слична проблематика; 
печатење ма пропагантен матерјал за популазирање на 
С.О;С. телефонот кај децата во училиштата.
Смте заиктересузрани активисти за волонтерско рабо- 
тење на овој телефон, со претходна обука, можат да се 
јават во просториите на аадбасадата или на овие теле- 
фони: 031-230-461; 116-164;

В.З
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УНИКАТ
Што е уни&ат? - Нешто еданствено. Само 

во еден примерок.
Што е тоа што сите гм тера да бидат 

умикати? Сакаат да бедат единствени \л кога ќе 
дојде време скапо да се продадат.

Ун^форма. Единствена форма. На што? 
На облека со кој што некој се гордее, а некој се 
страми.

Дали униформата е важна за тој што ја 
носн или за онме што е наменета, да ги гшаши, 
вознемирува, засмејува, но и да ги брани.

Едно да се разбереме. МисГлите кои ми 
тлеат во глава не се специјалност (нели е смешен 
овој збор) за полициската единствена форма на 
облека бидејќи укиформи иѕ\ла насекаде. Дури и 
кај средношколската младина, покрај тоа што се 
неформалнм.

Дали губењето на контактот меѓусебе ќе 
не однесе во некои непознати правци од животбт 
кога ќе комуницѕ^раме само ео својот «лзглед.

Додека ова го пишувам слушам 103-ка 
(тоа ви го препорачувам и вам) и објаснувањето 
на некој ИВАН за финтата на SONIC YOUTH на 
нивната гшоча за да песната трае бесконечно. 
Уште еден обид за уникат и за подигање на цената. 
Hd; дали тоа со винилот го тзмшспшпе тие вди 
пак се случ^ло м пред тоа, но, како грешка.

Се плашам дека творештвото во цел140т 
свет ќе биде само барање на нешто „ново", но, 
ново за оние на ком им се продава, а не ново во 
вистинска смиола на зборот.

Зошто? Па, затоа што нема ништо ново 
ако не го чуваме старото, а тоа кај нас се губи, 
можеби во маглата.

Уште ли со старини т изветвени работи, 
ќе раче некој. Но, треба да сфати дека традицијата 
е се што иќламе, тоа е нашидт ундекат во сите 
области на живеење.

* GnahK?-

УЧИТЕЛ

- Постои лм нешто на Земјата што би иплало 
смисол, па дурм и Ш  го изменило 
редоследот на настаните, не само на Земјата, 
ами и на другите светови?» го запрашав 
својот учител.
- Постои - ми одговори мојот учител.
- Што е тоа? - прашав.
- Тоа е ... - започна мојот учител, и одеднаш 
замолкна.
Стоев и напрегнато го чекав неговиот одговор. 
Но тој ќутеше.
И јас стоев и ќутев.
И тој стоеше и ќутеше.
И јас стоев и ќутев.
И тој стоеше и ќутеше.
Двајцата стоевме и ќутевме 
Хој-ла-ла
Двајцата стоезме и ќутевме 
Хој-ле-ле.

Данил Xapwic

ФРЕНКОВИТЕ ДИВИ ГОДИНИ

(FRENK'S WILD YEARS)

Неговата жена беше истрошено парче младост, 
рравеше добри „Bloody Marry" 
и си ја држеше устата претежно затворена. 
Имаше некој вид чиувава по име Карлос која 
боледуваше од некој ввд кожна болест и беше 
тотално слепа.

Се паркира одспротива, смеејќи се 
гледајќи како горм -
Сето сјајно портокалово и крваво црвено.
Френк (го отпушти кумплугот, 
префрли во трета,) 
излезе на автопатот Hollywood 
и ја спрашти на север.
- „Никогаш не можев да го поднесам тоа кучиште."

Tom Waits
(Ѕ wordfishtrombones)

(посветено на Frank Zappa)

Френк се спастрм во долината, 
и т  обеси своите дивм години 
на клин што го повлече низ 
челото нв својата жена.

Продаваше канцелариски гшебел-настаро, 
во Сам Фврнандино, со кложност за 
заем од 3000 ео 15 1/4% гтопуст 
на трм месечн  ̂ рати - 
- „Две спални соби, Be мола1у|"

Имаа прекрасна модерна кујна 
со микробранова печка.
Френк возеше мал „Седан".
Беа толку среќни!

Една ноќ на враќање од работа,
Френк застана до продавницата за пијалоци,
зеде два „Јоппу Walker" - а, се одвлечка до бенз^нската
каде што се снабди со бензин и канта.

Стигна дома, попрека се во куќата, 
и потпали.

t

t
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Ja вртам главата-гледам. на страна.
Се плашам ли?
Таа чудесна целмсходност и позиција на луѓето- 
Се е на место!
А под сета таа фасада наречѕна 
Твојот живот, твојата личност,
Qe слуша врисокот- „Пропуштам лм нешто?"
Да be плашам!-
Ш  платм таа беспрекорна стру&тура на залажувањето,
Тој ©чајничкитест на давеник - „Помогними те ѕ\лолаАл!п 
№каж-ан како:
„Здраво дечќо, каде Шахуваш?"
Да* принуден сут да се плашам за да не станам човекомрзец.
Да се соочиме bo реалноста - М0ДАТА!
През^ррт кон луѓето е изживеана paapja- 
Ќе иораж да пронајдам нешто друго-нештд ^рво!
Сега-засега доволнр ќе биде ако покажам - \
Малку сочуство. и чшлосрдие. . Д
Доволно е - нависти^а неАлам инспирација:
- иТаму"- одговара&л* псжажувајѕш со раката вб некој неодреден правец.

•* v !V:v*
Извадок од пНасбви по веронаука" 

Е.С. Нелкен

Me мрзи да ст-анувам . ‘
ме мрзи да легнувам 
ме мрзи да жив.еам.
Одамна ме глрзм да јадам, cnnjaivi од навика
Инаку, ме мрзи и да спијам, ш не би склопил око, да нема физиолошка 
потреба.
Me мрзи и да се Јѕочам - можам да издржам неколку часови а да не се 
измочам, рт.И-ме мрзи да поминам 2 метра.
Понексгаш ужасно ме мрзи да се бричам, па не се брѕ̂ чам со месеци.
Me адрзи да се почешам,

■мв ѓ£лрзи да се правам важен.
Најмногу од се ме мрзи да ' w .' \  •
Me мрзи и да си ги исчмстам ушите.
Me мрзи! V;:v • \
Стварно ме мрзи! .  ̂  ̂ ~ * 'К
Ми се пие водај а не може да се напијам ати треба да се от&нм, a 
мене ме мрзи да станувам.
Me мрзи да тледам, ме мрзи да слушам, да мирисам.
Me мрзи да уништувам предмети и концерти, ме мрзи да создаваѓл г‘{
проблеми во околдаата, дури ме мрзи и да ја загадувам.
Me мрзи да решаваж крстозбори, ме мрзи да слушаа  ̂коѕшнди и радмо. }
Исто така ме мрзи да гледам ТВ, а не дај боже, да одаѕш, на кино!!
Me мрзи да дишам5 и не бм дишел да не е таа пуста навикв!* .
He ми се исплаќа да боледувам, бти ме глрзи ш да кашлам и да ќмвам 
и да се мрсулам и да повраќам и да ф.венеам и да офкаад.
Леле колку гле мрзиии! >
ME МРЗИ! ' "
Me мрзи да умрам, ме мрзм да се прозевам, ме жрзм да чекорам, ме мрзи 
да си ги исечам ноктите на нозете, ме мрзи да се радувам, ѕ\ле мрзи да се 
чудам, ме мрзи да се кандидирам за премиер на владата, tuie мрзи да 
слушам туѓи проблеми, ме мрзи да исчекувам, ме мрзи да зборувшм (дури 
и на телефон!), ме мрзм да удираж со главата по бандери, ме мрзи да 
флер^вам со вонземјанки и полицајки, ме мрзи да гласам на избори, ме 
мрзи да малтретирам домашн  ̂ жиботне ,̂ ме мрзи да читам, ме мрзи да 
пишузам. V*'W*'

Malkolm Webb
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Што ме нервира? Дувам, дувам, ќе пукнам. 
Нешто ме бесни, зборувам во себе, мислам, дувам, 
имам сила со сто души да се тепам. Имам сила да 
се дерам, викам, врнам-пцујам, имам сила да се 
искарам со првиот ihtq ќе го видам ако ми рече 
нешто што некогаш ме лутело, а некогаш што сум 
можел да го трпам. Да му ебам се живо и мртво! 
Да си знае, што ѓубре низаедно е, сесгричето да му...!

Кога сум под притисок најдувам сила да се карам 
за она што го трпам. Имам беснило, сила што само 
излези да и речам и џамот да го скрше. Тие штеди, 
јас нервирај се и крши. А, така! Ја земам столица- 
та, ја акам по стаклото од масата, мавам по џамот 
од пенџерињата, сол, рамките на половина, мавам 
по гоблените што со денови и со ќеф се правени, 
сол, ги акам во стаклото од шиберот-вратата, ле- 
таат во пердето и зад печката, сол. Со гитарата 
мавам во ХФ системот, во малите гобленчиња 
слатко наредени едно по друго, мавам во столи- 
ците, се откачи рачката, другиот дел лета, жиците 
се кинат, удира во мене и аркадата ми ја скина. Ти 
ќе ме раскрвавуваш, а? Ја фрлив на земја, скокам 
на неа, сол, скокам, викам, масата ја кренав и преку

пенџерињата во бавчата одзади. Заглави, викам и 
со нозете мавам дали мавам. He осеќам ни бол ни 
ништо, мавам, се смеам, ќефој... Ролетните се 
клатат> ги зграбив и штрап- в’ бавча. Пердето го 
стуткав и џит. Двоседот, не прво столиците. Уба- 
во ги искршив со скокање, мавам по ѕидовите, мал- 
тарот лом, ивиците партал. Ги исфрлив дрвата од 
столицргге, дувам, дувам, двоседот...

Ела си ти ваму, кај мене животното, да ти ебам жен- 
ицата во газот!

He доаѓаш?! Сега ќе дојдеш. He доаѓаш, а? Пиз- 
дати пиздина, не доаѓаш, a? Cera ќе видиме на кој 
не му доаѓаш. Сега ќе видиме!

-Ај, дојди да јадиме. Има супа, пире со ...
-Ќе дојдам, затвори ја вратата!
-Ама ....

-Затвори ја, кога ти велам! Ќе дојдам, ќе 
дојдам!

Со клоца, со сета сила удирам во хармониката- 
вратата. Дупка, ногата не излегува. Тргам, врнам-
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пцујам, co рЗрете; Tjfraw- ко^^ррсеШ1§}ам, задо- и гледам во оџа што останало неисплачево и не 
волен Ја зедрфштицата фткорната и .„. Ногата ми чепнато, дрста излегло, требало да излезе^без 
ја фати, a? Gp з£ети ’бам,\да ти ’бам! Ти ногата ми .> хшжтијве крвја, без молчење и измачување. С е ^  
ја фати, а? Тине ми. ја пушташ ногатф .е фгф'%^'!&з'нег,о сум мирен, замислен и покриен со солта 
видиме! Косо. јф наместив, сќокнав колку ш М * ’бдфблзите. Се внатре, сета сила, сето ѕверстрб, се 
можам и не можаДна неа, сол, сол,,ја докршив хар- со маки'и мизерување, заработено годиии и гоДи- 
мониката^ие-^вѕерувале, јар кршамдГо фрзорив“\. ни, јадење, одење, мирлење, пишување, трпење, 
двоседот,.рр забрг4;.ј.а кинев навлакафа, сфдрдот- ^тцрлчењеу^рување, серќриено внатрб, а сега се 
вори, тргам, вадгк се од внатре.. Забите крв, нбк- излеглб ко’ сол надвор. Ср ко’ сол.., ее ко’ сол... се 
титекрв, не осеќаад, со нозете кршам, викам, ко’ сол....> /  \  /
керФшт на топлкната убВВ:поу$^/ФаЈ!|Ќкм во^ г г  1 Љз л  Ј л<\: ■■ : У>Н • Се гледам во сликата, се смеампа кревамглавата,нозете, крв, бе смеам, го газам, на земЈа сол срчиу—--— | : •,
иуг, ■ •*. , v.i ' ги игарамградите, земам воздух,сесмеамиплачамскојсам ;н а 'дворедот, пушта>: ре кивде. Излегувам>, £  ж /  -  *?i, ".w одрадост, плачамзаубавинаташтонесум)авиделвлегувамводругатасоба, викам, сеРмеам,:шотво- ц : / \  . V»жу ѕ еикогаш ... никосашт^ «икогаш, се до сега. СебамгВратитб одфегалот, се фрлам, рите хебшва* ./ Д /  . _ -  сI. Шт. Цт џ  \  гледамво волјата, силата, - убавината, желбата,фустфни,фф|сефф:и; панѓрлбни, палтаДжниги, смислата; дов:ербата, движењето и смеата. Плачаад,цвекиња, пердето го искинав, сведителствата ги . ,,■ v- >•.' - не,.почнав да:се смеам, се смеам оти мислам декаизгазив, дипломите,’ шшувќњето. He ми е жал, се . ' ж • л к  „у ‘ • тД чД- ј Г  Јимѕгемисла сакр' ако верувам во она што го видовнека си еби маЈкаРа, ее сол се направи, еамо така, ЖД- к ; д  ' ; -Ј ^ / i-у .пред-еебе и она што допрва треба да го видам воГижршам вратите/џамовите, ментедаиња.Да, н а д - ■ ./  %, .■
јбРргда®, сол. ^икам, не, "ќе си играад играчки! Цит, ‘ ^
Ѕрма заебандија, така> нека се крши. Го туркам ре- Се гледам, не го тргам- погледрт^дплина секаде 
галот, не сак ^ Ш 1 ^ 1 ^ ^ 5 д е  еакаљ ^ ред1ртташ/;чМе гали, убавина и смеа вр мене цари, сила и доб- 
а? Се шаетиш? Ма„* :уа. a? Мос-ј’сера ќе тнго спое■ р_:-а г,о солзите тече и нова фор^а на лицето му
бам мај^ето, сега ќевидиш штр^  мајтац со мене,/  ЧРШ1- ’ 'V- - ‘ < \  ' \
да се праввМ^ : ' * Станувамгполека, одам, јаиз^ришав прашината,
Ја зедовсекирата,удрИЈ^4кајЈЈсе^ќ,:;ремане сакање јфизбрршав сликата, ја наместфвј а до веа мириси 
кај MfeHe,.<x)i^aKap:^^ypd‘*^^Sj^fpo пбтфатив у :и цвеќр|ва вб бод. Ја проветрив сббата, ја пуштив

ролетнафа, го. тргнав пердето, го измив лицето, 
умрев за јадење, ги пушт gfe нозете,. забрзав по сќа^ 
ли, оти.... £  У  ' 3  ̂ .

лустерофѓбеШскрши, сервдсил!е,рр-*рдфр и други ѓ .ролетна^В, го; тргнав пердето, го'измив лвц'ето,
мастрафи - лом', немаФбша|^едаГ|Ј|^,^оттТО^<- "" ~ ----
ца-сол,:милЈарди-сол, го кренав троседот, пенџери- 
ната издробени со мерак, се е спремно, фрлај /..
Да видам прво.нешто да нр останалр неисќрргено.
He ciiee ниглтр да рстане. Да се знаежој р маж!
M A A m x r  -:ј , ;-,ч ч  ^  ; .  w f ’ v

\  Ч ' v \  4- уv ^ ^
Сликата моја. Насмеан, исправен, среден, во 
цвеќињ® 
сладат 
со градите.
лицето пр|аво и чисто, мазно и намирисанр; вилф 
ците јаки, рабите сите- и бели, рамената пошиооки 
од газот.... Шн ре замаглува, не шедам, сблзитети 
покрилерчите,Јавртамтлавата, ги стегам за б в ^  
дувам; се во плач сторив,- се во мене, се 1дто мака
брше се во вода и беснилосе изли, се во мене гледа
вб сликата. плачам, Јаземам, ја ставам на ф а д ш | | |  коџ V  ''

~ГХ 7 TTT'T» О Vif .:уГ» ТТ О ГЧ Т) ТЛ* ТТО> ATX ADO Ѕ~\ TT-ih Г\ ТЗ Г\:Г\ У ' • %* >

ШМРО.
рангош : би можел oaxouoet

•-----ш ш к за

&

наездаша ш  ѕверош „ јас", за ма-
совно проклетство . Одг оеррноста но и поиви- 
л е ги ја та  на „ Внатрешенпатник" е,у  v 4,l« > рУ л' £' ' > > £ ... £'V' '• %.Г -ч Ч'<.'4 'Р.-' . •
вањешо и Шс&чуваЏец.
себеси; во пр зцш  ирањет

во сликата,
пларам, испуштам гласови неми, без орѓоврр 
свест,' плачам полека се сх&гам во менеј ее р' " - ,  ' •
пуштам надолу?;со трупот напред, со гф;от'ќазаЈ^х 
долу. Ги чеЕпѕам нозете и ко’ клопчч? се свиткав, 
залепен со солзи и со лицетр во ќолена/Седам така

Ш m  i/" *' г У\  '■ \ Sf s
/■' ш  m  m -  . j  ( /  , ) : ; ; \

"љ*

\а н и н о т  \во nac
Ш  м в г  ^  Muopuiue ko u  биле 

Јанувале, no it на 
џчнр на е тра н ата  

%ГШ'екењ'еи умапреду-

 ̂ИлчоВасилевскиniWVAa. : Ѕ

■ I
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неизбежен еГледајќи наназад,
поширока смисла поп-ку лтурата) ое истакнуваат по својата незааденливост 
како креатори (отсликувачи) на карактерот и духот на 20-от век. Кога се 
зборува за Bowie, чудно е што и покрај сета шдиумска експлоатација, 
аспектот на своевидна фузија на овие две начела остаиува релативно 
недопрен.
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Слвдејќи ја кариерата на Bowie, интересен е 
податокот дека после рекардна серија неуепееи, 
разочарување и недоразбирања (10 раскинати 
договор^ со разни дискографски куќи), 1969 година, 
конечно го вкусува уепехот, колку и да ѕ релативѕн 
на комерцијален план. Инспириран од Оагке-овата 
и Kubrick-овата Одисеја, тој ја создава својата 
„Space Oddity", која излегува (сосема случајно) во 
времето.на американските патувања на Месечината. 
Оваа коинциденција ќе му послужи да го привлече 
вниманието на најтешкмот поп-аудиториум на 
неговата работа, која поради својата специфѕ4ка и 
неконфротизмот во изразувањето, дотогаш немаше 
шанса да добие б^ло каква посебна експонираност.

Крупжлте општествени променм во ова вреше 
неизбежно имаа и свои рефлекси и во уметноста, 
кои меѓу другото беа мзразени w во потрагѕта по 
нови начини на креативна експресија. Научната 
фантастика, која(исто како и R*n*r-OT) штотуку 
почна да се афирмира како жанр со сериозни 
уметнички претензил и можности, беше идеален 
медиум за симбиоза. „Space oddity" не е само обичен 
приказ на едно импресиониотичко доживување. 
Таа успева доста автентично да ја доловм 
космогониската mhgtwmhoct на Clarke-овиот органал, 
која е најзаслужна за тоа што Clarke денес 
претставува поим за авторитет, и синоним за SF 
публицист во својата жанровска определеност. 
Истовремено овде -е прсшовиран и доста  
специфичниот начин на творење, изразен преку 
хеуристичкиот пр^стал кон креат^вните прин^ипи, 
сублиѕшран во ликот на „ЅУ1ајор Том". Куриозитѕт 
сам по себе е и самото користење на лик во 
R*n*r-OT.

Следејќи ги фаб^ларните одредници на 
оргиналот, ѕ\лајорот Том, ја доживува еудбината на 
David Bowmen, останувајќи засекогаш изгубен во 
човештвото, продолжуавајќи да егзистира на некои 
далечни и непотлптт нивоа.

Секако ова е само дел од прмчмште поради 
&ои на ова дело му се припишува антологис&а 
вредност, а во кои не смееме пошироко да 
навлегуваме, со оглед на тематската одреденоет 
на текстот.

Дека не се работи за треидовското кокетарање 
бизарно на актуелната ситуација, Bowie докажува 
веќе во следниот проект, „The Man Who Sold the 
World". Албумот e посветен на неговиот постар 
полубрат-Теггу, кој завршува во душевна болн^ца. 
Bowie ја развива полупараноидната, орввловеки 
обоена теорија, според која општеството на тој 
начии се справува со оние, кои единствено ја знаат 
вистината. „Мислев дека cw умреп осамен, пред 
многу, iviHory години"- гласеше повикот- „О не, не

јас, јас никогаш не ја загубив контролата"- стигка 
одговорот.

Bowie во неколку наврати се враааќа на овој 
mgniqht во текот на кар^ерата, докажувајќи ја 
^окреноета на сво^те побуди.

Континуитетот на Bowie-вото ^нтересираање 
за SF-от е евидентен м на „Hunky Dory". Иако 
албу^от, како и предходните два, не е жанровски 
кочцдегшран, „Changes!Ti „Life on Mars" ce наслови 
ком јасно лосочуваат, додека „Oh You, Pretty Things" 
и „Quicksand" ни даваат едно егзис.тенцио- 
налистичко-SF видување на светот, во голема мерка 
задоено од филозофијата на Nietzsche, за кое 
можеби нејдобра паралела во л^тературата ќе 
најдеме повторно кај Clarke м неговиот роман 
„Childhood*s end":

„Yoy gotta make a way 
For the Homo-superior."

Kora отанува збор за Bowie и SF-от, не може 
да се оренебегне детерѕ\/шндерачката важност на 
појавата иа „The Rise and the Fall ofZiggy Stardust and 
the Spiders from Mars". Ликот на Ziggy Stardust на 
деветтата Бетовенова симфон^ја и во амбиент кој 
директно алудираше на „Clockwork Orange" 
(Пеколн^от портокал) на Stanley Kubrick, култно 
фделѕте&о остварување на SF кинематографијата. 
Ziggy ја соединува во себе архетипската трагика 
на ултммативниот R*n*r-xepoj и Bowie-вото алтер- 
его. Но тој е и своеврсен alien, дојденец од 
Вселената, кој најдобар медмум за да ја изрази 
својата природа најдува во R*n*r-OT. Неговото 
вонземно потекло е потврдено со тоа што тој е 
андрогин (Ziggy Stardyst - Lady Stardust), кој на 
сцената доживува диеоцијацдаја, чии деривати се 
ед^наесетте тем^ по^естени на оргиналното 
албумско мздание.

Првата, „Five Years", е доста прецизно 
мзнијансирана лмрска SF гравура, која за мотив ја 
&ша фикцијата .за конечната катаклизма. Слично 
ка&о и Richard Matheson во „Последниот ден" (The 
Last Day), Bowie ни ro прикажува морничавиот 
ѕуѕозамк, составен од сликм на човечките постапки 
надвор од контролата на моралните принципи. На 
земјата и остануваат уште пет години до крајот, и 
поголемиот дел од популацијата, во преломниот 
момент на очај, сакајќи да проживеат што можат, 
гм ослободуваат своите дотогаш инхибирани, 
сексуални и насилничкм тенденции. Во хаосот што 
настанува малкумина го задржуваат човечкотс 
достоинство, давајќи така реален приказ за 
голезушната на моралната хилокризија што владее 
во општеството.

По впечатлнвшт SF колорит се истакнуваат
„Moonage. Daydream", „Suffragette City" и секако

Внатрешен Патник 8 29.



€ СФ /М УЗИ КА
„Starman", no ч!/ш мотиви е снимен и истоимениот 
филм на, сега веќе прославениот холивудски 
режисер John Karpenter, кој се занимава со аспек- 
тите на првиот контакт со една вонземна раса.

Јачината на ликот на Z. Stardust беше толку 
драматично еманирана, што дури ја загрозувашв 
личноста на Bowie, како што при тоа и самиот 
признава, не крмејќи ги скоро шизофреничните 
испади.

He изгледа премногу храбра претпоставката, 
дека Ziggy му послужи на Bowie како мамка, во 
мреж ата на м асо вн ата  поп-проду кција и 
колект^вното несвесно, во која пред тоа трагично 
завршија имињата на Хендрих или Морисон кои 
беа принудени, својата л^чност да ја проектираат 
во своето артѕлфициелно „image", неизбежно губејќи 
ја така земјата под нозете.

Како и сите вистански херои, така и Ziggy го 
најде својот крај во зенитот на успехот, давајќи го 
својот мамутски идеал во К*п*г-митологијата, 
оставајќи зад себе орди од илјадници „look-a-like"- 
teen-age-Ziggy-евци.

1974-та е година на новиот продукт на Bowie- 
вате футурмстички опсервативци, насловен како 
„Diamond Dogs"(flMjaMaHTCKn кучдења). За „intro"© 
употребена „Future Legend", која прилично  
сугестивно предочува една апокалиптична слика 
на светот во блиска иднина. Структурата на 
западната цивилизација е тотално уништена, 
хувданоидите собрани во мали племиња лутаат по 
Градот на Гладот. Нив скриени ги демнат црвените 
очи на мутантите, кои ја чекаат годината на 
„Diamond Dogs". Затоа не е ни малку чудно што 
суштината на албумот беше изразена преку 
синтагмата: „Ова не е Rock*n*Roll- Ова е геноцид!".

Својот завземен став, Bowie го афирмира и 
преку„1084" (своевиден „omage" кон култниот 
George Orwell) м секако преку контраверзната слика 
на омотот на која е прикажан како полу-човек, 
полу-куче (на која се гледаат гениталиите на 
мутантот), станувајќи така, по кој знае кој пат мета 
на нападите на пуританскиот естаблишмент.

Во првенецот на Nicholas Roeg, Bowie најдува 
можност, своите творечки преокупации да ги изрази 
во еден драуг медиум-филмот. „The Man Who Fell 
to Earth" (Човекот што падна на земјата) - 1975, 
(работен според истоимениот роман на Walter Trevis 
од 1963-та), представува идеална жанровска и 
тематсла подлога за егзалтираната актерска  
интерпретација на Bowie. Се работи за дело со 
изразита естетска ^конографија, настаните и 
ликовите се испреплетуваат на начин, кој можеби 
е најкарактеристичен за Шекспировите драми. 
Специфичниот сензибилитет, дислоциран во 20-от 
век, во едно особено SF-милие, ни дава како 
резултат еден импресивен и извонредно силен

I
авторски израз, кој никого не го остава рамнодушен. 
Иако мзобилува со богатство на метафори м 
алегорискм систем на кажувања, кои го прават 
тежок за следењ е за просечниот филмски  
конзумент, филмот претставува вистински бисер 
за правите /вубители на SF-от (т.е. оние за кои 
научната фантаст^ка е многу повеќе од ласерс&и 
дуели на всел ен ски те  каубои). АПеп-ската  
аконотација која Bowie го следи уште од почетокот 
на кариерата, овде е амплифирана до таа мерка 
што некои од неговите најфантестични следбеници 
се склони да поверуваат дека се работи за 
вонземјанин, кој всушност се глуми себеси. Ова е 
уште само еден доказ за брилијантно изведениот 
„suspension of б1ѕбеНеуе"-ефект. Во сличен контекст 
се и завршните сцени на филмот, во кој главниот 
лнк (го толкува Bowie)-noceTMTenoT Thomas Jerome 
Newton, откако нема да успее да ја оствари 
примарната цел, и се посветува на музиката (за да 
подоцна стане - којзнае, можеби м Ziggy Stardust).

Kora сме кај филмот, заслужува да се спомне 
w „Hunger" (кај нас преведуван како „Глад за крв" 
или „жед за крв") на Tony Scott, во кој Bowie има 
забележителна улога која ги експлоатира неговите 
пословични способности за трансформација (во рок 
од само неколку дена, се претвора во 300-годишна 
жива мумија).

Неоспорен е фактот дека, Dawid Bowie како 
една од најмаркантните и највлијателните фигури 
во R*n*r-OT, е најзаслужен за афирмацијата на 
научната фантастика во самиот R*n*R.

Симптоматичен е и неговиот однос кон поп- 
медиумите, кои меѓудругото, ги користи како поле 
за лична интроспекција, пркосејќи им при тоа, на 
установените комерцијални законитости, создавајќи 
нови, свои законитости, со што ја потврдува 
класичната SF доктрина во нејзиното најдобро 
светло. Одтука произлегува и очајната неком- 
петенција на извесен број негови критичари, кои 
несваќајќи ги овие законитости, наликуваат на 
китоловци кои сакаат да го фатат пленот со мрежа 
за пеперутки.

1995-та, и после 30 и кусур години непрестано 
присуство на сцената, David Bowie (или Bowmen, 
ако повеќе сакате) повторно е тука (т.е. негде во 
блиска иднина). Неговиот нов албум „Outside" 
(дневниците на психологот-детектив Nathan Adler), 
најдобро ја илустрира уникатната одлика на 
научната фантастика - гледајќи во иднината, преку 
нашите надежи и страхувања, таа најдобро ја 
отсликува сегашноста. Тоа не е инфантилно 
живеење во соништата, тоа е непоколеблива верба 
во иднината:

„All's well-
20-th century dies!"

Г. Апостолски

30 Внатрешен Патник 3



c Н А У Ч Н А  Т А Н Т А С Т И К А .

Бучавата на авионот кој полетуваше беше посил- 
на од CD-то во неговиот автомобил. Тоа му се 
случуваше секој ден. П атот по кој што се враќаше од 
работа минуваше покрај аеродромот и тоа беше 
вообичаено. Новиот радарски 
уред што неодамна му го монти- 
раа беше отпорен на секакви 
пречки во приемот, но, со бу- 
чавата беше невозможно да се 
бори. Овие моменти секогаш го 
нервираа. Всушност него многу 
работи го нервираа. He ги под- 
несуваш е луѓето  со кои ш то 
комуницираше, женкге со кои 
спиеше, оние кои му беа пот- 
чинети и оние над него, иако овие 
последните беа во мал број. А тие
него, некои го мразеа, некои се плашеа од него. Го 
нервираше градскиот смог, нечистите улнци, препол- 
нети со бездомници, иако тој самиот беше во голема 
мерка самиот заслужен за тоа, како член на сенатот и 
пратеник во светскиот парламент. Тој живееше во квар- 
тот на пространи луксузни куполи со чист свеж воздух 
и вегетација. Кога холо-медиумите, или некој друг ќе 
му го наметнеа прашањето за загаденоста, тој секогаш 
ја обвинуваше најдолната класа, иатакнувајќи дека лук- 
сузните квартови и населби се во ред и тврдеше дека 
градот, треба да се исчисти од баграта. Заради профи- 
тот на неговата мултинационална фирма и за неговите 
лични интереси, количеството на хемиски и радиоак- 
тивен отпад во екосферата во последните 2 години беше 
за 100% зголемен. За истиот период бројот на отпуш- 
тените од работа беше дуплиран и 40% од нив беа 
неизлечливо болни како последица од хемиски отрови 
и радиоактивни зрачењ а.Тие кои имаа повеќе среќа 
(пари), продолжуваа да живеат како киборзи. Тој луѓето 
мошне успешно ги заменуваше со работи. Такви како 
него имаше насекаде, по целата планета Земја, поедин- 
ци или групи, кои како да се натпреваруваа кој колку 
луѓе ќе уништи, кој колку ќе загади, и ќе го автомати- 
зира светот и се разбира, кој повеќе ќе се збогати. Исто 
така заедничко за сите нив беше тоѓ. што тие ја поседу- 
ваа корпорацијата на институти и клиники за генетски 
биоинжинеринг, која одлично функционираш е во 
произвотството на клонови, се разбира, само за мал- 
кумината одбрани ... Да тоа беше 2020 година. Еден 
обичен ден, како и сите други. Но не и за него... Само 
што се помири со бучавата од авионите, забележа дека 
клима уредот не работи. Звучниците емитуваа дигитал- 
на порака чија содржина беше смртна пресуда за него. 
Тогаш сфати дека серво-сопирачките не работат. Вра- 
тите и прозорците беа заглавени. Во кабината навле- 
гуваше бтровен ѓас. Во првиот момент не сакаше да по- 
верува,‘но ф акт беше дека е тоа дело на тројцата 
инжинери кои му го монтираа новиот радар во автомо- 
билот, а на кои им беше им кажал Хека од први се 
технолошки вишок. Ието така брат му на едниот од нив 
претходно ѓо намести да ја изгуби работата и да оди во

затвор, само заради тоа што му беше соперник за една 
жена. Сознанието дека го стигнала раката на правдата 
го исполни прво со бес, потем го зафати паника и на 
крајот го обзеде очај. Следуваше тумбање и силна бол- 

ка. Експлозијата ги уништи сите 
докази за саботажата. Конечно, 
после долго газење преку лешеви 
и самиот стана леш. Б олката 
престана. Темнина ...

Потоа силна светлина. Одеднаш 
се најде во едно кристално пред- 
ворје, исполнето со многу луѓе. 
Некои од нив ги препозна. За нив 
знаеше дека се мртви. Во себе си 
се соочуваше со спознанието 
дека е мртов. Некои од нив беа 

ликвидирани по негова иницијатива, заради нивните 
еколошки и хумани ставови и активности. Но, во тој 
момент тие не го мразеа, може да се рече дека го 
сожалуваа. Можеше да ги чита нивните мисли, а и тие 
неговите. Зборовине беа потребни... Сите беа облечени 
во бело. Во главите на сите одекна поканата на креатор- 
от. Двајца во исто така бела, но различна од нивната 
облека ги отворија портите и сите влегоа во централ- 
ната просторија. Отспротива, во висина на неговата гла- 
ва беше Креаторот седнат на трон, а лево и десно од 
него по шест мина поротници. Двајцата во бело , него 
го поставија во посебен круг во близина на центарот. 
Лево и десно од него, и зад него се распоредија остана- 
тите луѓе. Креаторот направи мало движење со десна- 
та рака. Постоеше ментална комуникација помеѓу сите 
присутни. Тогаш кругот во кој што стоеше поцрне. Во 
средината на просторијата, во нешто што наликуваше 
на холограм, со голема брзина се одигруваше целиот 
негов живот, со сите аспекти, па, дури и неговите нај- 
скриени мисли и чуства. Пред креаторот не можеше да 
има тајни. Мораше да ги признае сите свои злодела и да 
ее соочи со своите жртви. Западна во агонија во која 
што се сети и на сите свои претходни животи. Кога пси- 
хопретресот (холопроекцијата) заврши, се огласи 
креаторот. Во центарот на просторијата се про- 
ектираше планетата Земја од која што 65% беа испол- 
нети со пустина, роботи и автомати, наместо со жив био- 
свет. К р еато р о т  ја изрекуваш е н еговата  следна 
инкарнација. Кога ја слушна пресудата, го обзеде длабок 
очај и чуство на беспомошност, како никогаш пред тоа. 
Но, се беше доцна и залудно. Постоеше само сознание- 
то дека долго време (можеби и бесконечно) ќе егзисти- 
ра како компјутерски вирус. Додека кругот под него се 
отвараше, за да го испрати во новата инкарнација, ги 
лерцепираше можеби за последен пат зборовите на 
Креаторот, кој објавуваше дека наскоро, можеби, тоа 
ќе биде единствен можен облик на инкарнација... Ви- 
рус или програма? Според заслугите.- Во такви окол- 
ности најлесно ќе се прилагодат оние ќои имале среќа 
да станат киборзи. .

Сашо Димитриевски
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КУЛТУРА

Н ШТУ JIAPH AT A KF'ЈГГУР А И ВШ Н АТА  
у п | о Т И В  СТАНДАРДИТЕ (2) «,г
« ... pv£rf + Michafel Medvii'dySnea^Previews

Иако филмевите кои с&споменуваат во техстот се од пр.гд неколху години,
1жритиката е, и можеби поееќе, актуелна дгнес, посебнс филмовите на 
^кби е изложен МакедонсќиотшеЅач, . \ : ; Ш;Ш

■ .; V  ■ м с ш ЈШ р ж а т в ^
Зошто е меШзМоѕшо да?дж исв^

Kora-ice обидувам да.-дискутшрам.за чѕком рд- 
овие проб.ЈХеми Шо в р аб о тен и ѓл д а^  
забавната инДустрнја, тие обично тртД^ваат мстиот 
одговор: "Никој-не ш прж ж дува луѓето: дати  гледаат. 
овие 'фиШ овн " ѓќ&фечат тие. "Ако не; се сложував!. со' 
пораките што ги примаш од парче креативна работа, 
тогаш  мож еш  да:Јва ••кбристмм:7 сво^т& право^да -го 
избегнеш  тој фрлм,- идм д a Аб ;свртлш ■ќаналот. на 
телевизорот, илж да таиекдучиш'радшбто. А хо нешто 
те навредуварлесно. :е,:да се;: исклужш  ,од гаа :бранова 
должина."

За :веереќа, тие:;:не-- се ;-ва ираво,: ПопулДЈШаХ a 
култура е надмохна мсеприсутнасила'во;.рвао1111ггестБо; 
не можах:;1шт:у;!: ' ^
успешно^да::ве;:;:изолираат;вас-нмту"лашмте;'деда-од 
нејзиниоТ:Моќрн:Дофата. ;

■ ;; ;В-оУ:МИнатотр,, ;ако :' 'стелзбојруваде за
популарната :култур.а, вие ми.елевте одење в K teo 
можеби еднаШ:неделно' и дававте иарилада .видите. едка 
ед и нстврн адрД тставаX Ш'6Л м о д ернжхе технифки' 
напредоци нм донесоа моќни звучници, зохмени, видео, 
телевизија и МТВ . Пораките., :сликитет се насакаде 
околу нас, и се вовлекуваат во; секој ;агол : Од: нгиште 
животи.

Дали е случајност што војката на стандардм во 
уметноста, музшсата3 телевизијата и филмот се совпаѓа 
со се поголемотб мполестото деструк’гл;зно однесување 
од страна на младите луѓе кои се и најпосветени 
конзумектм на; овир медиумм?

В о ’ е д ен • р  g  ;нег(^^ новин арсќи
написи, George Will прашува дали е тоа чиста случаЈнрет 
што грознжот-.пдивјаж и ,\ дадад во Central Park трлку 
прецизно ги рдразуваше сликите оц популарннте pan 
песни што ш  воздигнуваат сексуалното нашлство и 
деградациј ата на жените» Членовите на една нова 
генерација одамериканскидеца ќбжв&а ат вждено околу 
15,000 убиства н.а телевмзија долека да наполкат 
оеумнаесет-годшш.,ДалИ:е нелогично да,се'Сомневаме; 
во то а  дека н екои  од нив ќе бидат .доволно 
заинтрмгиранм ':од ;сето ова: сугеетмвно. насилетво ш та 
ќе посакаат и:'самите;да нспмтуваат слични:жскуетваод 
прва рака?
,л. Дали нема' поврзанрст меѓу медиумската
опседнатост со криминал и насилство и фактбт што 
бројот на уапсенмте помеѓу 14 и 17 годшпна возраст во 
1990 беше триесет пати поголем од тој број во 1950?

•А"' Продентот на вонбрачните пораѓања во оваа 
земја порасна за 500% од I960, м едиа од десет 
тинејџерки беже трудна во 1991. Центрите за контрола 
на болести неодамна известија деха повехе од една 
четвртина од Американките ш^але сексуалек однос до 
цетнаесеттата ѓаджна од животот-пет пати повеќе 
отхолху во неу.толку далечната 1970. Како можат 
водачите на медиумите-уверливо да тврдат дека овие 
'греидови;на. ,однесување': немаат ништо заедничко со 
потопена;та ео секс популарка култура која што игра 
■тблку.централка, сеприеутна улога во животите на 
толкз/ многу младм Амермканци?

у А в о д а ч и т е  на забавната 
икдустрмја редовно го потценуваат јавио значењето на 
нивната* .сбпствена работа, инсистирајќи дека 
фантазиите ;коишто .тае.ти имаат создадено немаат 
влијание нзг нцкогоу:.:-Мрежите и студијата имаат 
наименувано ѓекахш^хтудии;:од различни експерти да ја 
поддрлсат нивната ужасна нелогична расправа дека 
насилството на екранот нема врска со насилството во 
реалнибт животр^ деха инт^измвниох хексуален; 
матернјал не правж ништо да го  џоттикне 
промискуитетот.
уу. ■: 'Оваа; нста/индуетрчја :потоа се свртува и им 
;вели на рехламните фирми. да плакаат стотици нлјцди 
доларч за рехламки пераки од триесет еехуиди :во надеж 
дека фв^а'^раткбтрајн;а^експонажа :дирехтно ќе го 
пррмени пртрошувачкото однесување на јавноста! 
Нели ја сфаќаат внатреџшата контрадикцмја овде? На 
една страна, нам нж е речено дека еден чае од каква и 
.дазргзтеДевиШска програма;нема: реални светски 
иоследици, а на друга.страна ние сме доведени до тоа 
да веруваме дека спотовите од 60 сехунди кои одвреме 
навреме ја ирекикуваат оваафррграМа се доволно моќни 
д а п  сменат перцеициите-:на јавноста за се-од 
канд|фави:.производм' до. хандидати.

:Ми ее случува да верувам дека индустријата е 
во право коѓа го оДрекнува влијанието на медиумските 
слики, но не можам да го прифатам тврдењето дека 
подвижните ,слики, музичката лирика и музичките 
вждио спотови и ТВ-шоуто некако се со помало влијание 
бтколху рекламните nopaxia.

Истерување ла Владата од бизнисот на 
. културата

Тоа е зоштб деиепшата војна на стандарди во 
популарната култура е толху важна борба за иднината 
на Америка. Верувам дека ова ќе биде предмет на
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c КУЛТУРА
расправа на ’90-тите-проблемот на вредностите, на 
обидувањето да се одржат стандардите иаспроти оние 
кои сакаат да ги избришат сите стандарди.

За несреќа, има тенденција на двата краја од 
политичкиот спектар да го побркуваат ова прашање со 

, апсолутистичките тврдења за потребата од цензорство 
наспроти заштитата од Првиот Амандман од Уставот.

дека тоа е другата страна која се потпирала врз 
владината моќ за да ги унапреди нејзшжте хоиствени 
цели во кампањата против стандардите.

Најочигледнмот прхшер е подмолната злоупо- 
треба на Националната Асоцијвдија за Уметноста 
(National Endowment fot the Arts, NEA)* која играше главна • 
улога во помагањето на детициите к санкциите протнв

За конзервативците, дрстои специјална славењето на ррдотијата за xoja што ние претходно . 
опасност да се предадат на фундаменталното. лжбералио дискутиравме. Кога иекој жажо добмтникот на наградата 
искушение> кое што е обмд да се репж секој проблем со на NEA, Karen Finley, чувствува длабока инспирацн|а да

кррза на вредноетжте во'популарната култура, нејзината-бблека-ц машсањезffa нејзЕНите
владината Емицжјатива која е понекогаш препорачана чокола;да,тогашнекаи«з алалс! Ако одговс
ѕ Tfp-:'етрано рашјарежа;улога:за;.осрмцмЈ€ЛНЕАа ? лу V отферат да гк mnзести;pi&'Mmiki

платат за можноста да гледаат такви просветителски 
кои аргументираат распалено деха бирократеките паради, тогаш иа кого да му забележуваме? Нцту пах 
решенија: ■ нем.а лиќагаџх ■ ,:да,- ја ‘•"в.лимшшраат •:гтре.ба да.ееоб0Д¥вамеда'се;:вш!етк^аме сриздашливнте 
еиромашти]ата?:1штуќејаподббратмедшдасхатавега^г: р.божавателж' -на: едва друга--феДерално поддржана 

' но кои сенахуверуваат.дека еднавладжна:ггрограмаќеД .артиетка, Miss -Annie-Sprinkle, х ||а  ги вррдушевува 
успее некако во д е л и к а т н ѕ т а д а ч а ф а п б д и г к а  А ндеиовжте кажејзшгатпублжка;ео тоа.што се;Арча врз 
моралниот тон во оваа земјал; /МГиив за време"Ш нејзжжиот-актѕ:13рбне^е-разумно да.се

-V П рош ирената цензура не е одговорот, a *јочекузаплаќачмтенаданоцжнаАмершсадајадамагаат 
■ обидате^дасеодавотаанаеоќа-нешлшено ќ есе -д о к а ж а тм арично^ Аенатл ’::на‘1рвме:/жсжуства за оние кои 
како контрапродухтивии. Земетегопрммеротка 2 Live чувствуваат потреба да ш  шодедат, Секогаш кога 
Crew, најпроелавенкте поети на перверзијата во нашата специфични NEA награди се во прашање, медиумите и 
зеша. Кога:ее обвдовмеда'шрензуржраме;Ж'Гр:уШсшме:":ѕ.либ;ералктте;-:ѕмаАдарШ11:г-;постојано кзвикуваат, 
со обвинение за беерамносту ш е : напраштмвфд; бвне •:••••• "Цензорство!п Но проблемот воолшто не е цензорство, 
неранимајковци инстант народкм х.ерож. Тже туку ^сџонзоретбо, 
перформираа пред толиа од мазохнствдож б^а доволнБ V; \ .
глупави да платат пари за да ги: слушаат иивнкте 
млитави бесрамкости, кога сефојави долицфата- за .да 
ги уапсат ѕвездите на вечертаи. да'.ги одвед ат .во лисици, 
Се разбира, тие етанаа објекти на сжмпатијa,• додека 
добија дарежлива покриеност во вечерните вести.

Најмногу благодарение ка слободниот 
публицитет кој резултираше од владините обиди да ги 
замолчат, 2 Live Crew сега продадоа повеќе.од два 
милиони копие од нивниот гнасен албум, ° As Nasty as 
They Wanna Be" ("Гадни толку колку што сакаат да 
бидат"). Ова е група крја се валкаше во добро 
зачуваниот мрак пред да фгане цел на самонаречеШхе 
цензори. Како што Talleyrand еднаш комектираше околу 
една поедикечна болна политика на Наполеон: "Тоа е 
полошо од криминал; тоа е груба грехпка."

Луѓето на нашата стра- 
на на моменталните културнж 
војнж треба да постојано пови- 
куваат на помалку владино 
мешање, не на повеќе. Факт е

На друг фронт во војната нротив стандардите, 
напаѓаљето на семејството, владините сили сличко се 
расдоредени. М о̂гу годинн наназад, восприемувачката 
хритиха ѓо нагласуваше начинот на кој федералната 
социјална политшса ш промовира и парично ги помага 
промискуитетот ж келегитммноста. Во последните 
години, искрената потреба за образовкние за сидата 
обезбеди ново оправдување за масовната владина 
помош за радикална сексуална индбктринација. Јас сум 
лично запознат со една мајка од предградијата на Чикаго 
која се чувствуваше приморана да го отгашхе нејзивото 
дете во шесто одделение од јавните училмшта бидејќн 
тие во програмата имаа предмет наречен "AIDS 
Â wareness Unit" ("Познавање на сидата") кој унапредува 
и графички опишува анален секс, орален секс, и мапжа 
и женска хомосексуалност-сето тоа презентирано на 
11-годишни деца! Оваа поедмнечна мајка можеше да 
се свртм кон пржватното образование како засолнипгге, 
но што е со милионите луѓе кои не можат да си ја 
дозволат таа алтернатмва, или не се свесни што ги учат 
нивните деца?
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К У Л Т У Р А

' Hue -имаме драво и должност -да протеошраме : 
против таквите злоупотребина бкрократските власти. 
Додека е неразушфда се: очехсува. владата да понуди 
решенкеза кризат а на ,фу ндаменталжит.е вредн'фта,ние 

■ сигурно треба да бараме таа да престане да прмдонесува к 
кон;;:проблемрт,. Стршстна вЈхадина-'неутралност во 
тековните худтурнм војни' е не само легигимка х^л,луку. 
е и цел што може да се достшне ако ф  бориме за неа •• 
јжтелигелтно. ’

Решеиија на слоЅоднцот iiasap и : 
кор енита револуциј a ■

. -Бо.:конечната.:;анализа, клучните предмети иа 
; расправа во: моменшлнжот конфликт нем-а ■ д а : биде 
одлучен во халите наКонгресот нмту ш  канцеларжите-., 
на федералнаха бироќратија. Тие лќе бндат утврдени, 
како што.фундамриталните праш ањ ахе секргаш

М покажувањето • 
иаприватниот сектор:

а;;преку примената
на принципите на слободниот 
на одлучноста и:

Дел од овој продес без сомненве ќе вклучи 
спонзорски бојкоти, директки проте^ти, кампањи со 
писма, и други форми иа организиран притмсок. Овие 
средства се многу носеодветш.дткоЈжуеден;нов:владжн 
про1шс,којвр 
и
TV - Christian Leaders for Responsible Television -  (ЧИСТА 
TB -  Христијанекк водата за одговорна телевизија) -  
веќе уживаше забележлжв успех во оваа облаот. Тие 
неодамна гб натераа Burger King, една од најголемите 
рекламии жошзанми нателевизиската мрежа,'=да .објав-ѕ .; 
серија од реклами по весницит-е во кон што оваа 
компанија се заложи да даде поддршка за семејните 
вредности, и вети да га примени овие вредностж во 
пресудувањето иа било кое мдно телевизиско шоу. што 
таа ќе го спонзорира.

Додека заштктниците жа околината гм 
применуваат сите средства што ее на располагање за 
да ги натерадт главните, корпорацни да го запрат 
загадувањето на вбздухот к водата, ние треба да 
кориртиме::;:слмччб':;проследу®ање ;за епречиме
понатамопшото загадување на нашата култура. Крајно 
време е да го прошжриме нашиот осет за здружена 
одговорност-серибзнДда гофазрледаме/ддлгороннотр 
влијание на забавата којашто една.крмпанмја може да 
ја произведе.

Како,-дел. од -трајната' борбајние.;;:мораме да.:- 
сториме повеќе отколку да протестараме против 
лошото; ние мораме да започнеме да го промовираме 
доброто, и да обезбедуваме подигнувачки алтернативи 
на ѓубретс кое што моментално ја дошшкра сцената. 
Жален факт е што талентирани лоединци со традицио- 
налнжуверзрзањ^Шшрелзж ќМешуваат//
активно'вклучување во шоу-бмзжасрт иорадм неговата ■ 
долгогоджпша:репутавдјана;раеиланост,;За'несреќа,:ова 
значи напуштање на иолето и негово предавање на 
подлизурковци м умоболни, а тм гледате резултатите 
на вашата телевизија м филмските платна. Ајде повккот 
да излезе веднаш: па премногубројните добрж луге во - 
Холивуд очајно им треба засилување!

* Запомнете дека забавната индустрија е една 
област на настојување во која неколкумина 
талентирани поединцм можат се уште да направат 
огромна разлика. Американците веќе. ее имаат 
докажано дека се спремни да одговорат кога ке им се 

: даде можност, каков што е случајбт со потпрлно 
:-!неочекуваиирт, $100-милионскиот успех на кориснжот,
; Ж1Шотно~афЈфматкв:ен;:ир :како -Driving. Miss Daisy
" ( В о з е јќ ц  ј а Т р с п о ѓ а Ц е е т а ) , : vi
i •• :V - • Дури ж неода^а, еден неогласен филм со низок
буџет, China Cry (Плачот : на Кина), уште еднаш 

••демонстрмра дека добрите вредности можат да значат 
добра гледаност, Оваа продукција, финансирана од една 
решнтелна група на евангелистички Христијаки, 
можебиле-е-.најголе^жот филмкој било кога е направен, 
но е со фце-ларачкн, страстен филм за една млада мајка 
која премжнува во Христијанство додека страда во 
прогонство од кинеските комунисти. Без познати ѕвезди 

• или бжло каковлромоционем буџет вреден да се спомни,
; - оваа .смелама л ечхаслика прмвлече извонреден одговор 
од публикатаг-заработувајќи во просек по $6,000 од едно 
прккажување во нејзинмте први три недели од пушта- 
њето во диркулација> Ова значи деха во поголемите 
.Јсинажаде што играше паралелно со продукциите на 
главшггестудија.со голем буџет, лесно ги стави во сенха 
филмовите како Rocky V или Goodfellas или Predator II. 
Нам нж требаат повеќе фклмовм како China Cry, но ќе 
ги имаме единствено ако заинтересирани поедмнци се 
волни да ги засучат ракавите, да ги извалкаат рацете и 
да почкат да работат-и надвор од главнмот бран, ахо е 
тоа неопходно-за да ја променат насоката на 

. популарбата култура.
Промената, хога ќе дој де3 ќе значи не помалку 

;: -:од коренита револуција. Нема да потече од врвот кон 
дното, туку од дното наторе. Ахо ја ставмме целата 
наша вера вс неколку големи центри во Лос Анџелес, 
Љујорк или Вашингтон, нмшто нема да се случи. 
Наместо тоа ние мораме да се потпреме на илјаднжци 
различни дектри иа екергија и посвета, во секој агол 
нау.рвие Соед1кети 'Држави, за да оеигураме дека 
популарната култура повторно хе ја одразува-и 
охрабрува-фундаменталната добрина на напште луѓе.

■ ■ ; ...Она -што. е од" важност- ултимативно во 
култ урнџт е војни е што правиме ео нашите 
лекојдне&ЈЖзтвоти - :не;се тбагрлеммтелзјави што ги 
емитуваме до сзетот наголемо, туху малите порахи што 
ги испраќаме преку нажите семејства, соседите и 
заедницата. А овме мали пораки, засилувајќи се една 
со друга од секоја насоха низ оваа земја, можат да 
отанат сжла доволно моќна. да го промени светот. 
Иднината на Америка ќе зависи не толку од 
двигателЕте и тресачите во центрите на моќ, но од 

: нашите надежи-хои што ние ги генерираме во напште 
сопственм: заедници, нашите училмпгга, нашите цркви, 
синагогж и семејства. Она што ш  правиме таму ќе вреди 

: дури и Еовеќе, на долгорочен ллан, отколку што вредат 
■ целулоидните сенки. на екранот.

■ .Reprifited:-fey:perniisisip'ii!-froin IMPRIMIS, the monthly 
■i journal of Hillsdale College;: Subscription free upon request.

-i Превод: Роберт Јосифоски
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ПОГЛЕД КОН НОВА ОДБРАНБЕНА ОПЦИЈА:
ГРАЃАНСКИ ЗАСНОВАНА ОДБРАНА

Белешки за предавање, Џии Шарп,
Универзитет ео Скопје, Македонија, Декември 1995

Основна цел на овој приказ е 
зап о зн ав ањ е со п о л и ти к ата  на 
граѓански заснованата одбрана. Наку- 
со ќе преиспитаме како може да се 
одврати и да се брани од надворешен 
агресор или од државен удар. Овој 
вовед е со намера да ги охрабри 
натамошните проучувања и разгледу- 
вања од страна на оние кои сакаат да 
ги проценат нејзините потенцијали 
било како целосна политика или како 
состојка во делумно вооружена поли- 
тика. Подоцнешните предавања и дис- 
кусии во оваа серија ќе се однесуваат 
на поспецифични аспекти на оваа 
политика.

Ситуацијата во . 
Ма&едонија

He ми е намера да му 
кажам на македонскиот 
народ што, ако билошто, 
тие треба да направат во 
однос на оваа политика.
Ако ми дозволете, сепак ќе 
предложам некои можни 
причини зошто Македон- 
ците би требало да ги про- 
ценат потенцијалите на оваа 
политика. Се надевам дека 
ова не е премногу дрско.

Очигледно е дека Ма- 
кедонија има сериозни по- 
треби и силни причини да ги 
разгледа сите можни начиѓ 
ни за одбрана. Овие одбран- 
бени потреби очигледно се. 
поврзани со настаните во 
другите делови од пора- 
нешна Југославија, но мо- 
жат да постојат и поинакви 
закани за идната безбедност.

Се покажа дека вооружбната 
одбрана има сериозни недостатоци 
кога треба да се брани од инвазија. 
Прво, самостојниот одбранбен воору- 
жен капацитет на Маќеоднија не де- 
лува дека е доволно силен за да ја по- 
рази некоја сериозна инвазија. Второ, 
цената што ќе ја плати Македонија за 
да изгради масовна вооружена сила ќе 
го сврти на друга страна текот во раз- 
војот на економски продуктивните ак- 
тивности на скапоцениот талент, труд 
и економски извори, а потенцијално ќе 
ги отежни и внатрешните проблеми. 
Трето, одбранбена војна која би се 
водела во Македонија, дури и со над- 
ворешна помош, ќе доведе до масов-

ни загуби, рушења и економски штети 
и постои ризик да биде поразена.

Оттука е природно што се бара 
надворешна вооружена помош. Ова 
алтернатива не е толку мудра како 
што се мислеше. Зависноста од над- 
ворешна воена помош во најдобар 
случај е алтернатива скопчана со опас- 
ности. Дури и кога е ветена една так- 
ва согласност, не може да постои га- 
ранција дека ветената воена помош 
навистина ќе дојде во случај на напад. 
Во секој случај, дали Македонците 
навистина сакаат две воени сили да ее 
борат меѓу себе на територијата во 
Македонија?

Оваа реалност значи дека треба 
да се сврти вниманието кон средства- 
та за самостојна одбрана. За таа цел 
треба поштено да се разгледаат прак- 
тичните ограничувања на конвенцио- 
налната вооружена одбрана во мали 
држави и во држави со средна големи- 
на како што е Македонија.

Поради природата на современо- 
то оружје и неговиот превоз успешна 
одбрана на границите е нереалис- 
тична. Воената одбрана на границите 
при голем напад не може да ги задржи 
надвор оружјата и воените сили на не- 
пријателот. Тоа не беше можно уште 
во Првата светска војна кога во воју- 
вањата беа воведени авионите и тенк- 
овите.

Ниту водењето герилска борба 
не е одговор на овој одбранбен проб- 
лем. Може да се предвиди дека таа 
предизвикува масовни граѓански загу- 
би (често од 9 до 15 % од население- 
то), длабоки општествени разрушу- 
вањ а, голем и ф изички  ш тети  и 
долгорочни штетни последици - и дури 
и тогаш герилската борба може да не 
уепее - особено ако нема соседна 
странска територија за безбедност на 
бегалците. Политиката на водење гер- 
илска војна за одбрана може подоцна 
да придонесе за употреба на истите 
средства во внатрешните конфликти.

Македонија во иднина може да се 
соочи со поинаков од- 
бранбен проблем: држа- 
вен удар. Може да биде 
употребен политички, 
воен или од странство 
инициран државен удар 
за да воспостави недемо- 
кратска влада или режим 
кој ќе им служи на интер- 
есите на странските вла- 
ДИ.

Н екои од идните 
закани за безбеднос,т мо- 
жат да бидат прикриени 
така да не изгледаат како 
отворена агресијаг или 
како грубо зграпчување 
на државниот апарат. 
Може да биде објавена 
лажна вонредна состојба 
од страна на официјално 
лице со цел да се сопре 
'демократскиот процес.
Можат да бидат направе- 

ни неовластени или фалсификувани 
македонски вооружени провокации 
против соседна држава за да се има јав- 
но оправдување за еден етрански на- 
пад на Македонија. Може да се корис- 
ти поттикнувањ е на немири и 
тероризам за да се оправда странска 
воена акција со цел да го воспостави 
повторно законот, редот и мирот пре- 
ку праќање на трупи во Македонија.

Одбрана која е потребна
Како и многу други земји Маке- 

донија има потреба од ефективен 
одбранбен капацитет подеднакво како 
за надворешни така и за внатрешни 
закани. Значајно е да- се биде под- 
готвен со флексибилни одбранбени
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средеТѕВа кои не се самоубиствени да
му се даде ^ожност на успехот.

Некои лиц^-може да полемизи- 
раат дека не е потребда конкретна 
способност за одбрана бидејЈКИ, барем

* наДвоРешните напади, мож ат>«идат аат Напаѓачите да се откажат и
спречени со одвракање. Колку и да̂ ч, с/ повлечат или да ги поразат и да

е,  “  Ѕ ? ! ?  ѓ^бноват примарните услови за мир, 
n°Trn ATT1w°1/nTT птгл незавишлст и избраниот уставен

систем.

да и можности^за натамошен развоЈ. 
Избраните средства-за. одбрана треба 
да се во состојба да го ндутрализираат 
и завршат нападот, но не треба да го 
уништат општеството кое се орани. 
Одбранбените капацитети треба да r i '

\  дека одвраќањето - со кои било сред- 
^гж^а - може да не успее да одврати од 

напад^онвенционалните воени сили 
на напаѓачазг можат да влезат во зем- 
јата или можа^да направат државен 
удар или отворен^наи^д.

Ако на ваквите напади^се гледа 
како на крај на борбата, тогаш ^а^би 
било прифаќање на поразот однапреДкх ! 
Поминувањето на границите од стра- 
на на странски трупи или еден намер-
аван државен удар не значи пораз. 
Овие^на^ади може да се само почеток 
на борбата^За соочување со вакви 
кризи се потребни значајни алтерна- 
тиви за да се спречи која било странс- 
ка влада или внатрешна^Шдка да вос- 
постави политичка контрола1*адедно

Иако вооружените средства во- 
главно служат за да овозмажат одбра- 
на, одбраната м војската в^чд^икој 
случај не се синоними. Во некои ситч] 
ации воените средства не беа всГ 
можност да одбранат на поинаков 
[ачин од напаѓање и одмаздување. 

ЧеСто воените средства беа премногу 
слаби го одбијат нападот. Неко- 
гаш беа премндгу силни и придонесоа 
да дојде до заем&о.уништување, а не 
до одбрана. Друг патредноставно не 
беше можно со никакви средс:гва да се 
спречи непријателскиот упадччна 
оружје или воени единици.

општество и владин апарат. Во тгѓѓши И м п р о в м зи р ш ш  © дбрана 
околности неодговорно е неподготву- ^ ц р е & у  н е с о р а б о т к а  М ПркОС 
вање за одбрана.

^ \Ј З д б р а н б е н и т е  политики во 
Ш ведст,Финска, Австрија, Швајцар- 
ија, Литванија, Латвија, Естонија и 
други, на npEtSrep.ee свесни дека - 
покрај настојувањагаза отпор - над- 
ворешни воени сили м о^ат^а влезат 
во нивните земји. Затоа н^вдште 
одбранбени политики вклучув^ат. Постои широко занемарено, но

Воените средства сепак не се ед- 
инствениотчндчин да се обезбеди 
одбрана. Одбран&л^едновремено се 
обезбедува преку граѓ!нски облици на 
борба во општество кое е мббилизира- 
но и води широка ненасилна несдрабо- 
тка и пркос.

подготовки за продолжување на >лцогу значаЈНо, наследство на нена-
силхга^борба против диктатури, за

та и окупацијата од страна на Совет- 
скиот Сојуз и неговите сојузници.

Постои, исто така, значајна по- 
широка европска историја на нена- 

ч силни борби против диктатури и 
странски окупации. Во нив се вклу- 
чувааД^нтифашистичките отпори на 
Норвешк&>Данска, Холандија и на 
други места одЧ940 до 1945, потоа 
движењето Солидарнрст во Полска од 
1980 до 1989 како и борбите за осло  
бодување во 1989 во Источ:начГер- 
манија и во Чехословачка. ИмаЧбез- 
број други значајни случаи во долгата 
листа на земји ширум по светот.

чНе беа успешни сите борби, но 
сепакчодч|шв може многу да се научи. 
Тие можат да.дадат значајни согледу- 
вања во динамиште и проблемите на 
ваквите конфликти ̂ ддпружат довер- 
ба во тврдењето дека 11ецдсилната 
борба може да ги сруши дури1&ѓчас>тал- 
итарните режими.

Учење од ммпровмзмрамм 
случам

Овие пет големи случаи на гра- 
ѓански отп5р^а национална одбрана 
не се примери за№даѓански заснована 
одбрана бидејќи ш ^ т и е  беа им- 
провизирани и им недостаеуваа пред- 
ностите од претходно планирчање, 
подготовки и обука. Сите овие случ& 
се само примитивни прототипи за тоа 
што би можел да понуди подготвен 

узацитет на граѓански заснована 
о д ф а ^ .

поголем&нцшбода, против социјално 
поттиснување>,спротиставување нa 
несакани политичќи^промени, против 
колонијално владеење^за.национален 
суверенитет - и исто така за национа- 
лна одбрана од странска arpecltj^и 
внатрешна узурпација.

\  одбранбената борба во такви тешки 
Хчуелови. Нивните одбранбени планери 

смеѓаат дека овие подготовки можат 
да помоѓнаЈ за одвраќање на агреси- 
јата.

Потреба од кестрогм 
проценувања^

Во оваа ситуација пожелно е*да.  ̂
се разгледа дали постојат или можат 

Ч .  да се развијат додатни опции за да се 
^ирпобрат капацитетите на земјата за 
одвраќање и одбрана. Основно е да се 
направат^резвени проценки на мож- 
ностите и сиТе^тие да се проценат 
според исти строЃ11Жритериуми. Дали 
тие ќе помогнат да сеЧжцечат напа- 
дите и зем јата да се одб^ади без 
рушење?

О дбраната овде треба да се 
разбере дословно. Таане е способност 
за-напад или за рушење на непријате- 
лот^Тда е заштита,' спречување и 
предупре?д<ување од опасностите. 
„Одбрана" знаМц.сочувување на суве- 
ренитетот на една земја, нејзини пра- 
ва самата да го и збеј^ јстилот н.а 
живеење, институциитеи стаЈгдардите

Два други импровизпрдни случаи 
беа против странски инвазии^ц оку- 
пации: германскиот отпор во Рур^прр;

_______ 7____________ ____________  тив француската и белгијсхата оку-
на законодавството и заштитгѓ^ца пацијаво 1923иненасилниототпорво 
животите на своето население, слобо^чЧехословачка во 1968-69 на инвазија-

Ова наследство од минатите бор- 
би е значаен из&ер за разбирање на 
можностите, моќта ^проблемите на 
ненасилната борба за национална 
одбрана од кои луѓето ширум по^све- 
тот би можеле да учат. Оттука мно 
се значајни внаметлни историски 

%\^и страж увањ а и стратешки анализи на 
ов^е случаи.

Од особено значење за развој на Ов^е^случаи покажуваат дека 
несоработка^а^и политичкиот пркос 
во импровизиран&т^одбрана можат, 
барем во некои услови^а бидат моќни 
за ослободување и одбрана^ да им 
причинат на напаѓачите сертш ни 
проблеми и понекогаш делумно или 
исцело да победат. Фактот дека им-

одбранбен приод се пет европски 
случ^жна импровизирана ненасилна 
борба зач©.дбрана од внатрешни и 
странски напаѓачи. Три од овие случаи 
беа против државен удар: германски- 
от отпор на пучот наЖ ап во 1920, 
францускиот отпор на француските 
генерали кои намераваа удар во^Ад
ж и р 1961и н а р о д н и о то т п о р н а п л а н > ^ Р овизиРаните ^ у ч а и  на грагански

1 1 1 , о (iouad a  iTTjnnn /'чачпnn Ti\/TQ a nn n a o  tttjttuti
раниот удар во С оветскиот С ојуз во
август 1991. На овие треба да им се 
пртгдрдаде отпорот против обидите за 
државнкадари, со подршка на советс- 
ки трупи, вочЛатвија, Естонија и Лит- 
ванија во 1991.

зае^ованиот отпор имаат различни 
степе&Еша ефективност укажува дека 
овој вид оДбрана е можен, барем ако 
се остварени"^е>кои услови. Затоа 
станува значајно гграшањето како 
може да се зголемува идниот капац- 
итет на потенцијалот на граѓанеки зас- 
нованата борба за да им пркосѓнд 
напаѓачите и, ако затреба, да се брани 
успешно против нив.

ДДелта овде е преку истражувања, 
развоЈ"На,јполитика, подготовки и обу-

V . ________1____________
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p ка, граѓанската борба да овозможи^ 
моќни средства за одбрана на опште- 
ството со многу помалку трошоќ и ри- 
зик отколку што се воените средства.

Г раѓандрг заснована 
^ б д б р а н а

последните децении лица од 
^^Иќеколку земји развија политика на' 

државна одбрана заснована на профи- 
нет и развиен тип на ненасилна борба^ 
против странска агресија и внатрехнни 
узурпации. Оваа политика с^ ар ек у - 
ва граѓански засновашЃ одбрана

0Д1БРАНА

Граѓански засноваретодбрана е со цел 
да ги одврати^порази  подеднакво 
како странските воени окупации така 
и вддчфешните преземањ а преку 

ЈЈо^готвена несоработка и политички 
пркос од страна на обучено население 
и подготвени институции на опш- 
теството. Ова политика може да^сб" 
примени како компонента наЈгра- 
ѓански заснован отпор врфамки на

ачите се опремени, туку наместо тоа, 
таа располаѓа со друг тип на моќ со 
која непријателот не е подготвен да се 
бори. -

Планмрање оружјалротив 
целите на ницмѓјателот

Во граѓанСки заснованата одбра- 
на одвраќакето и одбраната треба да 
се рдшваат со потпирање на опште- 
Ствените, економските, политичките 
и психолошките воружјаг - или со 
специфични методи на дејствување% 
Тие се употребуваат за распростран^- 
вање широка несоработка иза-Да пон- 
удат масовен јавен пркорг ̂

поширока одбранбера^лолитика или 
како сеопфатнардбранбена политика.

Од^раната ќе дејствува првосте- 
пенрвР нападнатата земја, а второсте- 

^ ^ ft€ho во земјата на напаѓачот или меѓу 
неговите вообичаени поддржувачи и 
на извесен степен на меѓународен 
план.

Граѓански заснованата одбрана 
замислено е да биде вадена од населе- 
нието и неговитржнституции потпи- 
рајќи се на^претходна подготовка, 
планирашби обука кои произлегуваат 
од jaefражување на ненасилната бор- 

.л.,..̂ ,̂ ба, на системот на напаѓачот и него- 
вите слабости. Со претходно плани- 
рање и подготовки треба да биде 
можно да се зголеми можеби за деебт 
пати повеќе борбената мок^а1нена- 
силството во одбранбенвте конфлик- 
ти отколку што бешбќо најуспешните 
минати импровизирани случаи.

Вр, земји во кои не се очекува 
д екаУнабрзо ќе бидат соочени со 

^бдбранбена хриза, пред да се помине 
на процеси за прифаќање и подготов- 
ки, потребни се големи чекори за, 
истражување, развој на политрш ' и 
проширен развој на граѓансди*засно- 
вани опции. Сепак, во сргтбголем број 
земји, потребни сереѓа различни неп- 
осредни чекорива политичко разгле- 
дување идури и за применување. Опас- 
носЈИте од напад - надворешен и 

'атрешен - и ограничувањата на 
вооружени одговори се премногу се- 
риозни за да се чека на резултати од 
долгорочно истражување

Ненасилна борба можеѕ.д€се води 
ефективно против недријатели кои 
имаат голем военжапацитет баш по- 
ради тоа штоЈгаа нема намера со сла- 
ба воена еила да и се спротистави на 
силра^вооружена моќ со која напа-

целите ЈЈаг*напаѓачот - било да е тоа 
економска експлоатација, територи- 
јлно завземање, политичка доми- 

нација, идеолошка индоктринација 
или други - скоро секогаш браат сор- ^ 
аботка од населението и институцдите 
во нападнатото општество. Qsaa сор- 
аботка треба да биде од§л€на.

Граѓански зае^ованата одбрана 
може да бидрфокусирана директно на 
поразување на целите на напаѓачи-те. 
Например, ако прва цел на напаѓачите 

да воспостават политичка контрола 
врз државата и општеството, тогаш 
изгледа дека најефикасни се поли-ѓ 
тички облици на ненасилна акдија 
Ако напаѓачдте имаат за цед^бпште- 
ството да го експлоатираРтГ економс- 
ки, во тој случај може да соответству- 
ваат економски Дејствувања, како што 
се бојкоти или штрајкови. Ако стану- 
ва збррза идеолошка индоктринација 

а*населението, тогаш отпорот може 
да биде фокусиран на оваа проблема- 
тика.

Граѓански заснованата од§раЧна 
употребува соци-јални, екшѓбмски, 
политички и психолошќи воружјаг 
(или специфични^мбтоди за дејству- 
вање). Оваа^дрлитика ќе дејствува 
преку сцрб^ување на напаѓачите да 
завЈадват со нападнатото општество 

I д-реку негирање на нивните други 
цели, преку подривање на нивните 
трупи и службеници и преку мобШшз- 
ирање на меѓународната опозиција' 
против нападот. Ова треба да-се на- 
прави на начини кои значаЈНО ќе му 
отежнат на напаѓачите да извршат 
против д еј ствувдше.

Едакгбд начините на кој граѓан- 
скиза€нов аната одбрана се разликува 

конвенционалната воена одбрана е 
што таа се свртува кон одбрана на 
општеството од членовите и инсти- 
туциите на самото општество. Qaaa 
политика брани соц и јален ^^оли - 
тички простор, не географски точки, 
земја или физички прбстор. Географ- 
скиот пораз на^напаѓачите ќе биде 
подоцна какб резултат на одбраната 
на ca.y1.0fb  општество и како пораз на

Оружјата кои се употребени во 
импровизираните случаи во минато; 
то, меѓу другото, беа следните: да^а- 
лиза на превозот, општи,штрајко- 
ви,економски затварамС политичка 
несоработка, земашблажни идентите- 
ти, економсхи бојкоти, печатење 
забранеЈлпвесници, намерно неефи- 
касро извршу-вање на наредби, прко- 

ње од страна на законодавното тело, 
отпор на правосудството, несоработ- 
ка од страна на државните служ- 5 аг*аѓачите. Наместо борење околу 
беници, пркосно продолжување^гГ" геогРаФските т° чки- луѓето кои ја 
претходните политики и закори^бдби- пРименуваат граѓански заснованата 
вање да се соработува, задржување на одбрана активно директно ги бранат'

нивниот стил на живеење, институци- 
ите и слободата. Приоритед^Дте на де- 
јствување се согледадиу како круци- 
јални. Одржувашбто на слободен 
печат, на при^ер, или држењето на 
пропагачдата на напаѓачот надвор од 
училипггата, е од поголемо значење за 
'емократијата и суверенитетот от-

автономиЈа на независните орга- 
низации и инстдтуции и субверзија на 
трупите надапаѓачот.

^Внатреш ните узурпации и стран- 
^сќите инвазии имаат подеднаква нам- 
ера да постигнат некои цели. За да ги
обезбедат нивните цели напаѓачите^ „— __
често мора да владеат со окупираџа^а колку поседувањето на планина или 
земја. Ова вклучува контрола"на на- зграда или убивање на млади регрути 
селението и ив1ституциоте. Оттука од армијата на напаѓачот. 
ефективна одбрана :е можна преку 
граѓанскк заснбван отпор бидејќи (продолжува)
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нови книги

Моќ на потсвеста Светски заговор

Љ ■fy
: <Х> 'к'

, ѓ Т Н

1. Банкии банкари

2. Војни

3« Адам Вајшоп =•

4. Ротшилдови

5. Француска револуција

а. Септемвриски колежи

б. Царство на теророт

в. Смртта на кралот

г. Јакобински клуб
' \  :'V ••• 7 "ч •

д. Робеспиер'

Мара*^ - -

® е *""тон-
■ ж. Наполеон Бонапарта •

7. Династија Роќфелер 

8; Болшевичка револуцијa

9. Билдерберги
" ' • Л".;"" = ' Д Ј::Л.:М
10. Совет за врски со странство

11. Трилатерална комисија

12. Синдром на придобиен имунитетен недостиг (Сида)

,

т  I

1. Богатство скриено во секој од нас

2. Како работи човечкиот ум

3. Чудотворка моќ на потсвеста

; 4; Духовните исцелувања во древните времиња

5. Духовиите исцелувања во современието

6. Практични исцелителки техники

7. Потсвеста стреми кон животот

8 Како да се добие саканиот резултат

9. Моќта на пбтсвеста и стекнување богатства

10. Секој има право да биде богат

11. Потсвеста - лартнер во успехот

12. Научнлците ја ползуваат моќта иа лотсвеста

13. Потсвеста и чудотворноста на сонот

14. Потсвеффж брачнит^ ^д б л ем и  ;

15. ГГотсвеста го има хлучот на среќата

16. Потсвеста и складни односи ломеќу лугето

17. Како се простува со помош на потсвеста

18. Потсвеста ш  отклонува менталните претпораки

19. Како со помош на потевеста да се победи стравот

20. Ќако вечно се останува со млад дух

„Светски заговор" е деструктивна страна на 
човекот, онаа страна која;сака да владее, експлоатира, 
поробува, манипулира, убива, самоуништува, усмртува.

„Моќта на потсвеста" е конструктивна страна на 
човекот, позитивната енергија, човекољубивоста и 
животот.

Она што не може да се извлече со медикаменти 
или опсервативни зафати итн. може да се извлече со 
активирањ е на принципот на ж ивотот - моќта на 
потсвеста. Потсвеста функционира доколку веруваме 
во она што свесно и го наложуваме: доколку и наложиме 
злоба и смрт - таа го спроведува тоа; доколку и 
наложиме среќа и живот - таа го спроведува тоа.

И справното и свесно влијание врз функцион- 
ирањето на потсвеста носи благодети и задоволства, a 
злоупотребата или пак свесната потреба за злото и 
деструшџгјата - носи пустош, крик и небиднина.

„Светски заговор" не предупредува за манипу- 
лациите што се вршат врз луѓето, правејќи не бесвесни 
суштества (тревки, чаеви, кокичиња и темјанушки), не

предупредува за моќта што некој ја има и за задо- 
волството од владеењето на светот. Недостигот од 
контролни механизми прави автократија, еден центар 
на моќ, непризнавање на туѓото присуство (сенка има - 
човек нема), значи свесно уништување на луѓето во 
името на идеологијата која е создадена од некого против 
некого друг, а спроведена со средството - капитал и 
пари.

Идеологија + пари (капитал) е комбинација на 
стремежот кон доминација, моќ, владеење.

H e е точно дека парите се л;ел, целта е во 
задоволување на строгите идеолоппси начела кои пак 
создаваат такви психолошхи комбинации во личноста 
што, најчесто, се случува да не се знае крајот а ниту 
почетокот. Свесното и наредува на потсвесното (ова 
не знае што е добро а што е лошо туку функционира 
според заповедта) да работи недефинирано, безнасочно, 
конфузно и со повратна врска која не носи поука и 
полезности, туку нова негативна енергија и нови 
внатрешни неконтролирани импулси на деструкција.
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нови книги
Тоа е зависност. К ако алкохолизмот, нарко- 

манијата...

Моќта е зависност, затоа што на тој начин конкретниот 
човек „свршува" (се 
ослободува од тензи- 
јата). Кога ќе види дека 
уништил милиони луѓе,. 
кога ќе види беспо- 
мошни деца и старци 
к а к о  се г м е ч а т  во 
„светската машина за 
м елењ е к а ф е"  - тој 
„свршува".

Проблемот е пгго 
а л к о х о л и ч а р о т  не 
може да пие денес a 
утре да биде трезен, 
проблем от се прене- 
сува понатму, насочу- 
вајќи ја  негативната 
енергија врз следбе- 
ниците, што значи династии на зависните моќници (тој 
ги приморува синовите (следбениците) да работат 
според „планот" б езразли ка сакале тие или не; 
зависноста продолжува).

I
Зош то сум сигурен дека светот ќе живее уште 

многу години?!!! Ако светските заговорници мислат 
дека владеат со светот - грешат. Со светот владее 
еволуцијата која пак ја нагласува жената.

Во „заговорничките 
врталишта" улогатана 
жената е „дискрими- 
нирана". Така, додека 
И л ч о  (н а јб о г а т и о т  
човек во светот -„моја 
забелешка") деноноќ- 
но размислува како да 
направи светска „мани- 
пулативна журка", Ил- 
човица се сонча покрај 
базенот и си пие лимо- 
нада - со цевче.

(Ич не ми е јасно, ич не 
|  м ож ам  да р азб ер а м  

дека ж ените нем аат 
права и слободи кога 

еволуцијата (неприкосновениот закон) е на нивна 
страна. За еволуцијата многу поприфатлива е предлог- 
именката „еденмаж итриж ени",отколку „тримажии 
една жена").

„М оќта на потствеста" го излекувала Џ озеф  
М арф и од рак  на ко ж ата , а тој сакајќи  да и се 
заблагодари (да си заблагодари на самиот себеси и на 
сите што му дале доверба и поддршка) напишал порака 
до учителите, кажува порака до слуш атаелите на 
неговите предавањ а, им објаснува технички на 
пациентите како да ја натераат потсвеста да го активира 
принципот на живот - како да го возврати ликот и 
биолош ката даденост на заболениот или психо- 
социјалната стекнатост на човекот со проблеми од било 
која природа.

Ако може ракот да се излече, тогаш неспоредливо 
е полесно да се излечат 'луѓето со страст за моќ и 
доминација (зависници). Но, она што е многу значајно 
е: што ќе биде алтернативата на пренасочување не 
зависноста од моќта-пренасочување и создавање услови 
за нормално течење на живогот, но во здравочовечка 
ориентација.

На пример, наместо да се создаде вештачки, сидата 
(можеби има лек, но веројатно се чека момент на 
околности кога триумфално со фанфари ќе се прогласи 
за изум на столети ето  - ( „научникот" ќе добие 
Н обелова награда)) и да се униш туваат милиони 
животи, алтернативата би можела да биде во некоја 
животна ориентација (не би сакал да давам предлог 
програми за да ја затскријам мојата наивност).

Универзалниот принцип (на еволуцијата-м.з.) е 
животот а не смртта, Ц озеф Марфи и многу други 
успеале да го излечат ракот со моќта на потсвеста 
(немам сомнеж дека животот ќе продолже, иако можеби 
(најверојатно) без стотици милиони луге (доста е за 
почеток) кои „по разни основи" ќе ги (не) нема),затоа 
што биле убедени дека ракот нема да ги усмрти.

Гордоста добиена од ф отокопиите - „Моќ на 
потсвеста" од Џозеф Марфи и „Светски заговор" од 
Никола Николов, би сакал да биде и Твоја - почитуван 
читателу.

Заговор Василевски

Забелешкаѕ Ако веќе одиме кон светски 
(единствен) поредок, нека одиме кон оној 
идеолошки кондепт предложен во првиот 
број на „В натреш ен патник" каде на 
глушецот му давам да се напие Пелистерка 
за атер. Да потсетам , се работеш е за 
НАЦИОНАЛНАТА ФИЛОЗОФИЈА како 
сублимат на хуманистичките науки (пси- 
хологија, психијатарија, социологи ја, 
теорија на социјална работа, педагогија, 
дефектологија итн.) Ако се прифати оваа 
„манипулација", нме од филозофски факул- 
тет, демек... ќе бидеме многу славни луѓе).
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лспекти

И С П И Т И ,  О Ц Е Н У В А Њ Е ,  П Р А В Д И Н А ? ! ?

П р и ч и м а шт® 6'в'аа ■ 
статија ја  нишувам е шо* 
јавата кбја веќе деценија 
(аум ож еби  и повеќе); е 
присутна на нашиве фа- 
к у д те ти 9 а особем о на 
и а и и о т  ф ак у л тет . Таа 
појава е  општестгвениот 
6дн6с:ѓврофесорИ'.' “ сту- 

■ .демти, ирм -рш цтестве- 
ниот процес иепит; 
н увањ е).:

Со начинот на испитуваље се 
запознаени дури и ученжците од ос- 
Новните училишта, а тра е лисмен и 
усмен. Предностите на писменжот 
испит се препишувањето'и обра- 
ќање кон професорвѓте и асистент- 
ите за помош, што секргаш вродува 
со плод. Па затоа -и често по ход- 
ниците на факултетов секогаш се 
слушаат реченици на разочараност 
со ваква жли често слична содржина; 
„Абе да му ...(пцовка)! Напишав 2 
(или 3 ) лрашања кратко, еамо 
најважните работи, a Tbj/таа само 
едно, и тоа 4 страни. Јас паднав? тој/ 
таа положм>е  тоа со 7 (седумка)! ?

Реченица која тера на размис- 
лување. Дали нашите професори не 
спремаат за обични и простирепро- 
дуцирани за наука или не спремаат 
за лолнтечариг (?); зошто во најго- 
лем број случаи ја отценуваат рето- 
ричката способност на студентите, 
а не знаењето, посетеноста на часот 
(индивидуалната) и нивната поеди- 
нечна мисловна активност на веж~ 
бите? Паунели и ние треба да бидеме 
научни работници, или еамо егоиз- 
мот и „хедонизмот" кај професорите 
е во ирашање; зошто тогаш изучу- 
ваме нМетодологија на X истра- 
ж увањ а?? ? Недостатоците севоед- 
но претставени.

Усниот испит е сосема друта 
приказна; „Приказна сама за себе", 
Тој се одвива во атмосфера на трема, 
страв, ксчекување и нестрплввост. 
Преднбстите му се секако погрлемж 
отколку кај ггасменжот (нормално за 
женскиот пол). бвој внд на исгаггу- 
вање (оценување) е секако пореален 
и пообјективен за студентите од 
мавжиот пол, затоа што крлкуж да 
е изразена таа реторжчка сххособ- 
ност, сепак, единството на факторж 
кои влиЈаат при оценувањетр е во 
зависност од нивнирт однос кон 

. предметбт.. ; .

Женскиот дел на студенти не е 
дискримиижран,' туку е пржвилиш-.' 
ран кај професорите од мапгхиот 
пол. Страта техника за „жзвлеќу- 
вање" на оденка од професорите е 
позндта. Тоа може да се претстави 
;на следнирт начин;

....седнува на столчетр, студентка, 
„искжтирана11 со 1см пудра налице- 
то (за да не и се познаваат по- 

• дочкацДте од ненаспаност); ,гдис- : 
кретно” нашмшжана, со поглед хој 
посетува на заводлжвост или неви- 
ност (во завксност од характерот на 
ирофесорот), со облека која доста 

' добрб го оцртува обликот на тело- 
то, од глава до петици. На секое „ от~ 
варање устам на професорот (кое е 
доста често Ш  испитот)студентка-; 
та дели насмевки др̂ у̂шите̂  (којзнае 
што ќе биде да ги кема ушите). И,

ката знаела (-да му се насмевке,'и 
останато-), во жндексот пишува 
(нормалио-повисока) оценка.

Тој „.Стар Лисец", а таа :,«младо 
: зсркрвче".  ̂му: се насмевна и му ја 
летна низ вратата; И после тоа: „Пр- 
вите петли секогаш се колат‘'... А, 
колку први петли има???;

И додека стариот лисец гледа 
(шмека) млади ќоковчиња, прж што 
вели: ,.па тоае пржродно" - мжслејќж 
на морално прифатливо" - профе- 
сорките ниту смеат да го помислат 
тоа. Тие плашекќи се да не се 
рапшрат гласини за нив, итро, како 
лисици, .си седат во фотелјите и си 
пуштаат кбрења, притоа вредну-

вајќи го сечие однесуваШе каќр мор- 
ално или немрралнр. Тие сакаат сво- 
јата работка задача да .;си извршат 
како што знаат и умеат. Оттука и 
односите професорка-студент и про- 
фесорка-студентка се многу поре- 

. ални, пообјективни и поизедначени,::: 
Па не е ни чудно што после неус- 
пешниот исдит КО-ЛБШ -ките по- 
често велат: „Оваа ме мрази. Болна 

.сељанка”!-'

Друга работа кој а исто така ги 
боде очжте, прави краток спој во 
главата и вршж притисок врз орган- 
от во градите при испжт, е размис- 
лувањетр на жоголемжот делод iipo- 
фесорите при охтенувањето. ;

-дрофесор(от)-ката размислу- 
ва: ц А, овој е слаб(а) ртудент(ка), се 
седумки ж шестет, Што ќе му(и) ста- : 
вам осумка; да боде. Рчи? Еве му(и) 
седумка%; •••;:•

или: „Знаењето му(ж) е одвај за 
седумка, ама евему(и) осумка. Друг- , 
ите оценкиму(и) 'се:Закжп,

• ,,..Само..: Се прашувам дали да 
гж чепнам и приј ате лите ,ро днините, 
врските н вратоврските(?),л  Нер 
нека остане тоа во тајност, немора 
никој да знае за нив, Всушнрст, што 

•. има врска тоа^ ќога јас треба да ш  
го земам учебникот (а кој?-Па? ги 
има жовеќе) во рака (обично на друг 
јазик) и да седнам да учам. Туку.... 
дај да истражиме зошто од толкав 
број на студенткж, сеиак има пого- 
лем број на предавачи со академскж 
титулж што се од мапжжот пол. Да 
не е случајно жрезафатеноста на 
жената со семејството и куќата или, 
пак, ИЉ  и негоовиот „Внатрешен 
патник" кој патува низ вијугавите 
патипгга на мозокот;

. Елаис С.Кржов

Р.$. (пријателскисовет):

Драги ќолеги и колешки, велат, 
пвистината е како пепел во рчи", 
сорчете се со вистинатш, за слу- 
чајно некој да не „Турџ пепел" на 
вас, ‘

P.RS, (за бруцошите): јДенот по 
утрото се познава 'V
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Она што се крие - тоа сака да се биде 
откриено. Би можел така „психоаналитички" - 
спрема оној Фројдов став дека во коренот на 
секое табу мора да биди некоја желба - да ја 
нападнам денешната мода, која на жената и ја 
поклонила и наметнала еден таков одбивен 
артикал како што се хулахопките! Тие лепливи 
чорапо-гаќи, кои ги обмотуваат женските краци 
и задник, се појавиле во нашиов век како 
фатален напад врз еротиката, се разбира акР тоа 
го судиме од наша гледна точка. Додуша жените 
се облекуваат заради другите жени - бидејќи 
единствено нивните сестри и сопернички се

кадри со еден поглед да го отценат 
квалитетот и цената (скапотијата) на 
нивните крпчиња - но затоа се собле- 
:куваат за машките и пред нив. Па 
тогаш, ако би ја прифатиле основ- 
ната теза дека еротската фантазија е 
една од примарните цели на модата, 
како можеме да објасниме зошто же- 
ните денес под сукњите и фустаните, 
ѓо носат она несмасно и антиеротич- 
но, асептично крпче (т.е. хулахопки- 
те). Со нозете и задницата спаковани 
во хулахопки, било која жена, па и 
најубавата наликува - барем мене - на 
подвижна конзерва. Кога ќе видам 
жена во хулахопки - барам отворач за 
конзерви.

Игор Мандич
Што всушност сакаат тие жени? 

Катаклизма на феминизмот.
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The issue of the origin of the Macedonians 
in Ancient times is very complex. The 
Macedonians were NOT Greeks (Hellenes), 
and consequently not proto-Hellenic, but 
proto-Slav (however weird that may sound). 
And here’s why:

The allegation, groundless again, that the Macedonian 
population was not Slavic at all, is a great and complex 
historical question. Weather the thesis that the Slavs decided 
to come down-to the Balkans modi later,which is defined 
according to Greenberg’s writings .as a "nomadic - rural 
settlement” is true, is, again, an unconfirmed scientific fact. 
We find confirmation of this thesis (especially) in the writings 
of G. S.Grinevich, dealing with the subject of pre - Slavic 
literacy (Genadij Stanistavlovich Grinevieh, World History 
Department, Russian Physical Society, Moscow, 1994).

The decoding and the linguistic coding results, that 
Grasievseh had revealed show that the pre “ Slavic literacy 
existed much before thecreation of the letters and coding of 
the Slavic language by the brothers Sts. Cyril and Methodius.

The most important argument to the proto - Slavic origin 
of the Macedonians is that Grinevich has. decoded the 
inscriptions using alanguage, according, to him, spoken by the 
Aegean PeSasti who were pre - Slavs (p. 175). Grinevich 
concludes that the pre -• Slavic written language had been very 
dose to the Old Slavic written literary language of all Slavs, 
the Safer was introduced by the brothers Sts. Cyrilus and 
Methodius and their students, Sts. Clement and Naum of Ohrid. 
Since we know the Old-Slavic language from the area around 
Salonica, it will Scad us to the conclusion that that is the 
language of the Macedonians. The applied antonym Mace
donians is in complete accordance to the Ph. Papazoglu's 
estimation: -

H a v i n g  c e a s e d  t o  e x i s t  a s  a  s t a t e  ! a f t e r  t h e  R o m a n  d e f e a t }  .... 
M a c e d o n i a n  p e o p l e  d i d  n o t  v a n i s h ;  i t  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  w i t h i n  

t h e  f r a m e s  o f  t h e  n e w  p o l i t i c a l  c o m m u n i t y ,  t h e n  R o m a n  S t a t e , 
p r e s e r v i n g  i t s  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s , i t s  l a n g u a g e ,  r e l i g i o n  a n d  
c u s t o m s ,  I

Macedonian towns during the 
Roman Period, Skopje,!957,4

!
T h e‘decoded writings from the period of the old 

Pcllastis,including the Cretan - Micaenian civilization and 
culture originate from the ”nomad - rural Balkans” . Even 
Herodotus writes that the Pellastis language was not Greek, 
but he couldn’t tell in which language they actually spoke. Since 
Herodotus had an opportunity to meet and speak to a PeBlastis, 
personally lie had stated: Pellastis spoke some barbaric 
language and they still do as in the past (Herodotus, The 
Histories, I, 57).

The presence of pre - Slavic language, such as that one of 
the FeSiastis, Is not a new discovery. Even in the distant 1815 
the German philosopher L.F. Pasofsaid that Homer's language 
is as a matter of fact a form of Slavic. In 1850 his work was 
translated in English and published in New York (a proof that 
this theory was not discarded once it emerged). Fasof said that 
Homer’s lexie in the Illiad actually corresponds to the lexic of 
the Slavic Languages. Because contemporary Macedonian 
language is also a Slavic language, and according to a lot of 
research the ancient Macedonian language was of the same 
kind as the language of theFellastis, being the oldest recognized 
Slavic language, it is very likely that contemporary Macedonian 
in certain laxic elements is like the Homerian Language. That, 
by the way, can be also seen from the research by M-r Odisey

Belchivcki, between the Macedonian and Homerian language 
as seen in the Illiad. ■ •

It should be taken into consideration, that the Iliad became 
popular in Athens in 592 BCE, in the'time of king Solon, and 
his heir, Pysistrates, ordered that the be Iliad translated and 
decorated in Greek so that the Greek people can be familiar 
with the victory of the Hellenic peoples over the non - Hellenes 
(M.N. G juris, History of Hellenic Literature, 67 - 8). Plutarch us 
says that the Iliad was not originally written in Greek, and 
that Solon used Homer’s masterpiece in his own advantage: •

F r o m  C r e t e  L i c u r g u s  \ w e n t  t o  A s i a , .. H e r e ,  i t  s e e m ,  h e  d i s c o v e r e d  

H o m e r ' s  l y r i c s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e . . .  h e  c o p i e d  t h e m  c a r e f u l l y  a n d  

t o o k  t h e m  i n  M s  h o m e l a n d ,... . L i c u r g u s  w a s ' t h e  f i r s t  o n e  t h a t  

m a d e  t h a t  [ H o m e r ' s  L y r i c } )  k n o w n  [ t o  t h e  H e l l e n e s J . .
(Pliitarchus, Licurgus, III - IV).

At the same tame Plutarchias says that SoSon used Homer’s 
popularity to his advantage; he, namely, mentioned Homer's 
verses (the ones mentioned above) in a discussion of Athenian 
soldiers under the command fo Achilles.

" N o w  a i l  t h o s e  w h o .  d w e l t  a b o u t  P e l l a s g i a n  A r g o s , 

t h o s e  w h o  l i v e d  b y  A  l o s  a n d  A  l o p e  a n d  a t  T r a c k  i s ,  

t h o s e  w h o  h e l d  P h t h i a  a n d  B e l l a s  M e  l a n d  o f f a i r  w o m e n ,  

w h o  w e r e  c a l l e d  M y r m i d o n s  a n d  H e l l e n e s  a n d  A  c h a i a n s ,  

o f  a l l  t h e s e  a n d  t h e i r  f i f t y  s h i p s  t h e  l o r d  w a s  A c h i l l e u s . "

Homer, The Iliad, 2.681 - 2.685

However, it should be borne in mind that Athens was built 
776 BCE, and theTrojan War took place 1200-1190 BCE. The 
time distance between these two historical events shows that 
theAthenians did not participate in the Trojan.War. Therefore 
it is believed that Solon and Pysistrates twisted. Homer’s text 
in the interest of Athens., especially by inserting the part in the 
Second Volume of the Iliad from lines 494 - 877 (PSutarchus, 
SoSon,10).

Linguistic continuity between the ancient and modern 
Macedonians is shown by the continuity of the name of the 
ancient capital of Macedonia, Edessa.TheMacedonians knew 
this city as Woden' long before linguists discovered that the 
Slavic name was a translation of the original name and that 
both meant "watertown.” The Greeks, on the other hand, 
unless they study linguistics, do not know the meaning of the 
name.

Dimitri Laskoski, University of Wisconsin-Madison
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Чудото,
не беше чудо.
Љубовта,
не беше л^убов.
Милоста,
само догшр
нежен,
а потоа удар, 
од судбината 
силен.
Следењето на 
идеалот, 
е замачкување 
на џамот.

Зошто, да ја 
вмдиме, 
не сакаме, 
вистината, 
што ја
гштиснуваме.

И ни треба вера, 
дека е тоа, 
слика права.

А и надеж, треба 
да се има, 
дека бојата, 
да падне нема.

Зарем очекувате, 
царство небескс), 
од скржавец, f 
за едно јаболко.

He протера тој, 
од рајот небески, 
и на сатаната не прелушти, 
за да му останат рацете чисти.

ЗАМИНУВАЊЕ

Ноќва ќе отпатувам 
со првмот татнеж на камбаните, 
што ѕвонејќм ќе го најават 
умирањето на денот, 
и раѓањето на моето постоење.
Со лоследното ехо на ветрот, 
ќе заминам во искинатата стварност 
на соништата, и ќе ја мопам 
ноќта да мм простда, 
за моите гревови.
Ќе отпатувам во глувата монотонија, 
на некој одаѕ\лна, напуштен хравд 
и ќе се молам пред олтарот 
и пред севишното небо 
да ми дари заборав 
од сјајот на солзите 
што ме убија лесно 
на разделбата вечна...

Атанасова Даниела

ЗЛОБА
Распори ми утроба 
светлино, пурпурна 
прободи ме силно 
срце да ми раскршиш 
стегнато од болка 
скаменето е сето.
Магија црна по сводот 
ко смола се тегне 
капки темни, душава 
ко орли ја коваат.
Со крвта се слева 
катран, отров пуст 
м дел по дел ме дроби 
ситно, најситно...
Боли и сече пеколно 
корне пече смртно 
но пак постојам.
Ноќва реинкарнирана сум 
и повторно чекорам 
тивко, сатански 
продирам во сонот ваш...

Даниела Атанасова

Прометеј Хазардерски

Уште една бесона ноќ.
Уште една жртва на олтарот на глупоста. 
нов бран на хаос, 
ме носи, се подлабоко, 
во светот на апсурдот.
Деструкцијата е мајка на фатаморганата. 
Ја рушам непостоечката брана 
за да ги потполнам измислените 
полиња на илузорното минато, 
засеани со бесконечна циклична 
низа на причини и последици,
Каде што завршува причината 
тука започнува последицата, 
а поводот е мојот драг коров.
За ова сонцето не смее да знае: 
што ли работел Бог, додека Адам 
го кинел јаболкото? 
зошто не ставил бодликава жица? 
те молам Боже, само уште еден грев.
Па, нели клинот со клин се избива.
Јас само си го сакам назад моето ребро.

.W-џ
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Психо-соцмо тест за потгшсниците на статијата за К.Г.Ф. 
(комплекс на глупави фа&ултети) во списани- 
ето„ЕЛФАСКОи

Еве еден дел од спроведеното тестирање на истите 
и резултатѕ/ате од тестирањето.
1. Прв Кирхохов закон е:

А. колку влегува не излегува 
©  колку влегува толку излегува

2. Фазометарот е направа за:
А. клавање во дупче 

(1ј>) ставање и вадење од дупче
3. Конфликт е:

А. судир на два дебила од таква статмја
судир на дебил и морон од погоре наведената 

статија
4. Предрасуда е:

0  чуство на помала вредност затоа што не знам 
ништо повеќе од таблица на дигитрон

Б. негативен став кон сите што немаат формули кон 
студиите.
5. Мотив е:

А. ако го положам секојдневниот колоквиум ќе 
можам да направам пауза од 1/2 секунда

@ ако го спроведам единствениот начин за полагање 
на испитите (препишам) ќе ја запишам наредната година
6. Колбасот е:

А. изолатор 
©  проводник

7. Саламата служи за:
А. средство за изолвциЈа
0  кога постои краток спој во високонапонс&ите 

спојови за исклучување на релејот
8. Фрустрација е:

А. сакаш да имаш добра девојка а си спречен 
©  сакаш да имаш добра девојка но ја нема никаде 

за тесногледи
9. Жените се:

©  забава после стручна литература 
Б. халуцинација, фатаморгана

10. Женска топлина е:
А. фантазија
©  морници во сон
Драги наши читатели еметавме дека не е потребно 

да ги напишиме сите прашања и се како ни одговорија 
потписниците на оваа статија во „ЕЛФАСКО" но 
сепак Вие проценете ги самите според rope 
наведените одговори. He ги наведовме сите 
одговори поради понатамошни несакани  
реперкусии со читателите на овој весник на истите 
тие потписници на статијата: „Многу почитувани V  
колеги со вакви замрачени, прашливи генијални умови, 
и посакуваме долговечна творечка работа и што помалку 
да ги има такви тесногледи творци, и што помалку 
такви статии од луѓе со неадекватна творечка креативна 
фантазија. Комисијата констатира како резултат на 
проверка на тестот, дека само такви и никако 
поинакви творечки мислители не би можеле 
да напишат ваква статија, само на вакви творци 
им соодветствуваат вакви написи.

НЕМОРАЛ
Кога го осудувал неморалот на ТВ, во филмо- 

вите, балетот, театарот, на улица, кога ги гледам 
оние жени кои л^чат на курви како ттш јас личам 
на клошар, на модните емисии и слично најповеќе 
ме нерв^ра кога некој ќе ми рече: 81ти го осудуваш 
неморалот бидејќи не можеш да бидеш неморален 
илм не вдожеш да имаш таквw жени", затоа што 
имам одговор. Пред се треба да се разграничи кон 
кого не можам да бидам неморален бидејќи можам 
кон некои од нив да бидам неморален но не можам 
кон сите, како и кон оние ком се неморални кон 
мене преку телевмзија. А за нив не можат да би- 
дат и тие кои така ми зборуваат бидејќм простор- 
но и временски тоа е невозможно. Значи ш за 
мене и за нив. Па зошто тогаш, тие не го осуду- 
ваат тој неморал а јас го осудувам, кога и т^е не 
можат да бидат неморални кон нив. Со ова паѓа 
нивната теза. Јас го осудувам она што создава 
желба а не ја задоволувам истата, а не она што 
mi создава желба и што мт ја задоволува.

Владимир Гавроски

„ТРИ ПАРИТЕТНА КОМИСИЈА"
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OBEH (WOOLMARK КВАЛИТЕТ)
Љубовг На падините од јВрсоки Татрл ќе ве чека една овца 
по вашето минатонеденно кепраќање писмо на непозната 
адреса. Вие треба да Ш претставите дека сте дојдени од 
Австралија. Таа веднаш ќе заблее по вас. Но, вашите родите- 
ли ќе го оспоррдах вашиот б | |к  бидејќи таа овца не е пра- 
вославна. Вие на тоа ќе одговррите дека за сите овци без 

. разлика од ќаде се, постои само еден Единороден Пастир. 
Здравје:Ќе ви никнат гланд нови рогови. Немојте да се нерв- 
ирате ако ве.викаат Рогоња.

> :БИК (ЧИКАШКИ) ^  ЈР
таесечшата, вашата среќна планета, се наоѓа во блиската 
далечина на вашата прва куќа :(прд кирија). Овој месец ќе 
ви биде сончев, но безводен. Добарпериод за зделки со соп- 
ственици на потполошки, што ќе ви даде мош ш р^а отвор- 
ите компјутеризирана млекара. Здравје: Едната нога ќе ве 
врти, од што ќе ве фати имела. Љубовѕ Be оч|куваат еден 
куп крави за молзење..

БЛИЗНА]|И (РАЗДЕЛЕНИ)
: ; Нареднитеденови ќе висе запн.е ejpa камила л  ќе ве тера 
. да леете вода од Еуфрат и да му ја носите на Хус.еин за даси 
; ги полева кактусите. Еден &кту&од благодарност ќе ви се 
: фрли на вратот. Здравје: Добро ќе ви дојдат трауми со кисе- 
ли краставички за лекување на вашата долгогодишна пре- 
мореност. Љубов: He очекувајте промени преку ноќ, настаЃ 
пете како пред публика. Д,, yj*

1*1*
FAK (ГАРНИРАН)  ̂ ^
Ви претстои важен период. Ќе ја ратификувре,4пргбЈ1ата 
за примирје со тиквините семки.,До, немод# др|арате од 

, нив:.т в а жви репарации^затто ќе добиете тјжвлхо расолЈ 
Една глупа ластунќа ќе.бара од ваеда и го поправите брл- 
јерот. Вашр.%ррдители !£е бидат шаогу разочарани од 

',вашето нбво познанство ер:една ̂ блежлива врвца. Љубов: 
Вашата врска соРиги ќе биде закачена на и& оеот од про- 

, давдицата за внатрешни работи. Здравје: Ваширт домашен 
питон ќе добие кивавица.

ЛАВ (ХЕРБАЛАВ)
После тешкиот период на лаврвите џм претстои алеснување, 
бидејќи ќе се преориентираах на диетална исхрана. Тоа исто 
така ќе ви го олесни живохот бидејќи на крокодилите нема 
повеќе да им бидете вкусни. Регистрирајте го вашиот слон, 
зашто следат големи казши Љубов: Ќе ве сакаат да им 
Сшдете грб, а вие застанете им одзгри. Здравје: Понекогаш 
ќе ви биде тешко да поднесувате детелина, од што ве фаќаат 
грчеви во стомакот.

ДЕВИЦА (ЛЕВИЦА)
Никако не ви .тргнува од рака да ги каточите вашите 
секирации. Можеби една риба ќб се сожали над вас и ќе ви 
понуди клуч од нејзината тајна. соба во аквариумот. Размис-
лете, не вреди да се жали но една капка во морето. Таа ни- 
когаш повеќе нема да ви се врати. Здравје: Зимска темпер- 
атура, а веднаш потоа и упорно кашлање во себе. Љубов: 
Понуда за викенд во едно трло блшжу до “Молика”, од стра- 
на?на еден овен.ч ' *

шм
т ;/- „/

ВАГА (НЕБАЖДАРЕНА)
Сеќавањето на вашите стари пријатели ќе ви влее надеж и 
вие ќе отпатувате со вашиот/крадга подземно крстарење 
под Мртво Mope. Таму ќе вепречека Мојсеј кој сега се зан- 
имава со подземни нуклеарнкпробиво обид да направи сув 
автопат преку Јужниот Пацифик. Но, еден Французин ќе 
протестира против неговото тврдоглаво непочитување на 
Новиот Подземен поредок. Љубов: Господ тесака. Здравје% 
Животот ти е на тркалезна маса. Немој да дрзвбШф;;^а1 
бидеш жртвен јарец.

ЧКРАШ А (ДВОНОЖНА) \  ; ?
Ќе заземете цврст став при една расправлја околу точната 
должина на патот Виа Игнација, изразена-;во инчи. 
Планираат да ве вклучат вр изградбата на патот до Самос- 
тојност со две колони и лева, десна и коалидиона маргина. 
Вие бидете мудрж, па наМрстЦ дфјитрон, користете пејџер 
за конверзија и задврстување на одноеите со вашите парт- 
нери. Љубов: Ќеви се закачи една мотика во главата, а од 
тоа срцето ќе ви препукке. Здравје: Ќе добиете излив на 
отровот, мозок немате.

СТРЕЛЕЦ (ЗА СТРЕЛАЊЕ)
Ќе се шненаДЕПге од една неоче&уВана покана од страна на; 
ваш познаник од планетата Мил-мек, но тоа нема да биде 
Алф. Тој ќе ви го плати превозот, но откако ќе стигнете таму,. 
Љубов и здравје; Гризете ја својата совест секогшп кога ве 
болиуво §а се.Носепак, најдобар лек е да одите на кафе кај 
СвеЅд НеделаЖ>од таму никој досега се нема вратено.

ЈАРЛД (ГОЛОБРАД)
Кашастшт рр^рто ве мачи наскоро ќе можете да го учите 
да вози велосипед.Не играјте си брза географија со вапшот 
индедс, професорите тоа би можеле да го забележат. Еден 
демон лаетојанб ќе ви ѕвони на врата. Но, една стоногалка 
ќе ве спречи да му отворите. Бидете внимателни, можебвс. 
ќе налероате на изнемоштена бабица, |о ја ќе ви предложѕ 
внатрешко патување до Панкроас^ќаде што ќе хретнете 
неколку црвје. Љ^бов: Вапѓата љубов ќе ви изгори во 
тавчето. Здравје: Изложувајте ја својата кожа не на Сонце, 
туку на Месечина. Таму деновиве има голем панаѓур;

ВОДОЛВДА (АНЕМИЧНА)
Be очекува безреррвна поддршка од целиот парламент, со 
оглед на тоа што панталоните почнаа.да ви паѓаат од пре- 
тераната конзумација на Хербалајф, жако ео тоа државата 
ја заборчивте до гуша. Вашата бивша коалиција ќе ви пону- 
ди Партнерство за мир, иакб;ќе Дрјде наоружана до заби. 
Здравјеѕ Ќе ве пратат на принуден одмор на Хаваите. ЈВубов; 
Долар од минута. ' :

РИБИ (ЗАМРЗНАТИ)
Шверцот со школкини капаци ви стана. Главна туриетичка 
атракција. Едно тавче стрпрпво ве очекува. Немојте да го 
изневерите. И самите знаете колку е тоа тешко - од упат- 
ството за употреба. Здравје: Поподолг престој на собна тем- 
пература, кожата ќе почне да ви ср распаѓа, а околу вас ќе 
се собираат муви. Употребувајте гаровит сапун, течните не 
се повеќе толку добри. Љуббв: Попдлека ќе ви се вовлече 
во крвта една Анестезија.
Прижремил: JOKER TALKER во соработка со Ршрчзратот
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A Screamer Discusses -iiethocJs of 
Screaming ' 'Џ ' v~.
We ail scream,: most j§f us inside. 
Outside is another world. ??. I:;!.'
A neighbor fills her television dinner 
With too much pepper sand scream s.
One woman stabs her door with a sword. 
Another, overweight, steps in the
shower . - |v |
And scream s, i “Fat! Fat! Fat!”
A men who 'takes flying- lessons .> |
Soars high inf/the clouds to scream.'"I?5. 
Another dives \;to the -bottom of his 4 
pool . >■ - /> ■ Џ ' ;Ц
Where he scream s underwater.
A friend cleans his gun, screaming 
“A s s a s s i n ! ”
S like an -interior, smiling scream. ■ 
When you walk -past me - on the street ..
I nod my head to you , and, smiling, -Д 
scream.
You never beat,? me through the sm ile .. 
The inside scream has ; no echo.

James Schevill . % •
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Eating^P©e4r|f;' £
Ink runs from the corner of my mouth.
There is no happiness like mine, 
jhave feien eating poetry, t

The librarian does not belive what she sees.
Her eyffiare sad ::.|f
and silJwalks w|m her handijn her dress.

The poems are gone. ;
The light is dim.'/"- v
The dQ|jjs:‘are on the basement stairs and 

comming up. ;S\ -'јЦ ^

Thir eyeballs roll/ % .
their blond legs burn like brush.
The poor librarian begins to stamp her feet 

and weep. /X' •
' -V 'v • '-•••• . '• :

She does not understand, " i  
When 1 get on niy knees and lick her hand, 
site screams. . '--f--'
■ ШШ Ѕ Џ -'• life
I am a hew man. ■
I snarl at her and bark. 
tromtfRlh joy in the bookish: dark.

-
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They all came here. . ‘ Д' " /Ц!. X
!n ths-night their sounds are rndek, but- . >Ш. '■ 'Џ г
The days are frightening. '* 'В '
They cry for the lost pets, they shout on the-red light, no one 
Would listen and understand oneself.
They're moving through the streets with fast and 
Unfinished thoughts.
They are thundering with their gadgets in the 
Name of the innocence. ^  X'

Choppy, brain defines truth aslai nuclear .
Submarine in the ocean, of futility, they -X X
Agree, ;|f: ч#  . ф  &

“Why35 is not the question for; v  f  ■
Questions are overlooked minis void. ?-|-

I am confused every time. .g '
They gave me theirfwords, mby ŝ, hands, eyes and 
I don’t know what to do with it-. • ^
Appearanily it became clear . | |  • X
They-are buildingaworld in me. :'#|-
They entered through the windows and mark their land. 
But they wouldn’t leave and they’re melting. Џ  
They never succeed but they keep melting, 
there is nothing ! Can do. /• ,
ПЅ have to bear them and, maybe, :V
Melt with them. %
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Mark Strand

The Giving -In

This afternoon 
a hill wind 
didn’t blow me 
home. For nb 
доШ reason’, in 
another towp 
stores overturn, 
rabbits runf 
wacky on li
the loud tin 
roofs. I see  
your point, : I’m 
b e g i n  - I , 
ning to agree: we 
need a friend.

Ш -  Jon Anderson

4 '
. •

: .Y4f|Y; ...ЅУ$г Зм ■■ Ш ' ,;г'
; vfY-
, S. Okean fM : |; «Шѓ. ш

'ШЅ:
' $ ' :0> .

| X: • ■ x. : Л \ ' 5<ѓ 'v* • ’ iJ 1 ' ’ /Ш .

■ ; ilP-l • ir*  ’

m Внатреодеи Патник 'г.



:лоЅосза и к a !V! a p k o b c к в

М ѕ В Ш ш Ќ д

Wm$

'КШУРНО- ИЗјДАВАЧКА 
АГЕНЦША

■; ЈЧЖ Ш НШ  НОШЕ 
Ср Skopje Ј В Ш ќ г Њ - т Ш  А.Д.СхопјеШШт

Д;3 ј

ИБЛИОТЕКИ I

X LIGFIS H I  
PEN UNIVERSITY v  v

Павао Вук-Павловиќ



т ш и т  - ѕовше- т и ѕ ш

В О  Е К О Н О М С К И О Т  Ф А К У .7VTET, С К О И ЈЕ  
Т Е Л : 091 /  111-123, 112-308


