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АНАЛИЗААНАЛИЗА

MAGNA CHAR 

Во веќе далечната 1988 го ди-
на, во чест на 900-годишнината 
на најстариот универзитет во Ев-
ропа, Универзитетот во Болоња, 
повеќе од 400 ректори на нај-
познатите европски универ зите-
ти го потпишаа документот поз-
нат по  насловот MAGNA CHARTA 
UNIVERSITATUM. Настанот се од-
ви ваше на прекрасниот плоштад 
Маѓоре, во центарот на Болоња и 
беше во духот на старата ев роп-
ска универзитетска традиција, 
ко ја ни оддалеку не е само фор-
мална. Во оваа Повелба, на дос-
тоинствен и доблесен начин, се 
потсетува на основните прин ци-
пи на универзитетското дејству-
вање и тоа неколку години пред 
формалното укинување на гра-
ниците меѓу одделни европски 
др  жави врзани во Европската 
унија. Ете, најстарите европски 
универзитети во свечениот чин 
сакаа уште еднаш свечено да нè 
потсетат кои се основните цели 
на образованието како процес, 
уш  те еднаш да ја нагласат нео-
туѓивата автономија на универ-
зитетот, неговата света слобода, 
неговата независност од било 
каков политички авторитет или 
економска сила и моќ. Кога денес 
се читаат нејзините светли стра-
ници, се добива впечаток како 
навистина сè да е направено за 
некој да не се дрзне и да се ос-
мели да постапува поинаку, уни-
верзитетот да го употребува ка-
ко политичка цел, да го користи 
вулгарно и во спротивност на 
светлите принципи, кои така јас-
но се искажани и убаво се пот пи-
шани од ректорите на доблесната 
церемонија. Magna Charta потоа 
беше потпишана и од страна на 
Универзитетот "Свети Кирил и 
Методиј" во Скопје, ја потпишаа 
речиси сите универзитети на За-
падниот Балкан, како и двата 
универзитета во Бугарија. Денес 
Magna Charta е достапна на сите 
јазици од земјите-потписнички, 
значи ја има и на албански, на 
бугарски, на македонски и на си-
те други јазици од овој уни вер-
зитетски регион. Влегувајќи во 
семејството универзитети-пот  пис-
нички на Повелбата, автоматски 
значи и почитување на нејзините 
свети принципи.
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ОГРОМНИОТ ПРИТИСОК НА ДИПЛОМИРАНИ ДОКТОРИ ОД ИС
ТОЧНИОТ И ОД ЗАПАДНИОТ СОСЕД ВО ПОСЛЕДНИВЕ НЕКОЛКУ 
ГОДИНИ ПОВЕЌЕ ОД НАШИОТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, НЕ СА
МО ШТО ПРЕДИЗВИКУВА ХАОС НА БЕРЗАТА НА ЛЕКАРСКИОТ ТРУД 
ВО ДРЖАВАВА, ТУКУ МНОГУ ПОВЕЌЕ СТАНУВА ОРУДИЕ ЗА ПО ЛИ
ТИЧКА ПРЕСМЕТКА. ОСВЕН ТОА, СПОРЕД НЕКОЈА СТУПИДНА СПО
ГОДБА, СИТЕ ДИПЛОМИ ДОНЕСЕНИ ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И 
ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБВРЗУВАЧКА НОС
ТРИФИКАЦИЈА ПРЕД ТЕЛАТА НА ФАКУЛТЕТИТЕ, ТУКУ СЕ НОС ТРИ
ФИЦИРААТ АВТОМАТСКИ, ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗО ВА
НИЕ. НАВИСТИНА НИКОЈ НЕМА НАМЕРА ДА ГО КРИТИКУВА ЧЕС
НИОТ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ТРУД, КОЈ СИГУРНО ПОСТОИ КАЈ ДВАТА 
НАШИ СОСЕДА, НО ЗАРЕМ ОВА НЕ ИЗГЛЕДА АПСУРДНО? СО ДРУГИ 
ЗБОРОВИ, МОЖЕТЕ ДА ДИПЛОМИРАТЕ НА ХАРВАРД, КЕМБРИЏ ИЛИ 
ОКСФОРД, СОРБОНА ИЛИ НА БАРСЕЛОНА, НО ДОЛЖНИ СТЕ ВА
ШАТА ДИПЛОМА ДА ЈА НОСТРИФИЦИРАТЕ УРЕДНО. ОД ТОА, КАК
ВА ЛИ СРЕЌА, ПОШТЕДЕНИ СТЕ АКО СТУДИИТЕ СТЕ ГИ ЗАВРШИЛЕ 
ВО ВЕЛИКО ТРНОВО ИЛИ ВО ТИРАНА.

И сега, до овде навистина сè е в ред. 
Соочувањето со овој краток, но суш тес т-
вен текст и сосема површната анализа 
на суровата реалност во која послед ни-
ве 15 години живее подрачјето на Запа-
ден Балкан потврдува дека, и покрај ста-
вените потписи, универзитетскиот жи-
вот во регионот ниту оддалеку не од го-
вара на спомнатите принципи. Не само 
што универзитетот како институција мно-
гу често се употребува како средство на 
политичката моќ и како начин за доби-
вање политички поени, туку станува по-
веќе од очигледно дека одделни инсти-
туции не само што не се прогресивни и 
не му служат на општеството, туку се оп-
фатени со политиканство и со корупција, 

како специјалност на транзиционите опш -
тества на овој дел од Европа. Денес уни-
верзитетските професори во регионот 
водат политички партии, некои од нив 
се и лидери, а други се членови на нај-
високите партиски тела. Можно ли е тие 

да бидат независни во нивното уни вер-
зитетско дејствување од своите пар тис-
ки, идеолошки и други определби! Не 
беше така многу оддамна кога севкуп-
ното учење на општествените науки бе-
ше базирано врз идеолошки основи. 
Марксизмот, ленинизмот, самоуправу-
вањето беа темелни учења на ова опш-
тество според прифатена догматска идео -

лошка матрица. Генерации беа еду цира-
ни на истиот начин на историски про ма-
шен концепт. Треба ли да имаме илузии 
дека партиската определба нема да има 
влијание врз независноста на процесот 
на учење, научната вистина, светлата 
традиција позната на овие простори! 
Освен тоа, на сите нас, чија работа е 
поврзана за Универзитетот, ни е јасно 
дека денес е можно да се купи диплома, 
особено кај источниот и западниот ни 
сосед и тоа во сите облици, онаа додип-
ломска и онаа последипломска сè до 
докторат на науки. До пред некое време 
ги знаевме и цените. Потписникот има-
ше можност да испитува студент регу-
ларно префрлен од некој од бугарските 

универзитети со уреден документ за по-
ложени повеќе од половина испити, со 
уредни оценки, токму како што бидува, 
заверени, со печат и слично. Досега 
потписникот не видел такво незнаење, 
таква груба вулгаризација на нашиот 

труд, таква срамота. Зарем е потребна 
поочигледна, поотворена манифес таци-
ја на корупцијата? А потписот на По вел-
бата стои и ден денес, свечено, со мас-
тило, покрај официјалниот грб. Да не за-
боравиме, потписот е обврзувачки.

Огромниот притисок на дипломирани 
доктори од источниот и од западниот 
сосед во последниве неколку години 

(повеќе од нашиот Медицински факул-
тет), не само што предизвикува хаос на 
берзата на лекарскиот труд во државава, 
туку многу повеќе станува орудие за 
политичка пресметка. Освен тоа, според 
некоја ступидна спогодба, сите дипломи 
донесени од Република Албанија и од 
Ре публика Бугарија не подлежат на об-
врзувачка нострификација пред телата 
на факултетите, туку се нострифицираат 
автоматски, во Министерството за обра-
зование. Навистина никој нема намера 
да го критикува чесниот универзитетски 
труд, кој сигурно постои кај двата наши 
соседа, но зарем ова не изгледа ап сурд-
но? Со други зборови,  можете да дип-
ломирате на Харвард, Кембриџ или Окс-

форд, Сорбона или на Барселона, но 
должни сте вашата диплома да ја нос-
трифицирате уредно. Од тоа, каква ли 
среќа, поштедени сте ако студиите сте 
ги завршиле во Велико Трново или во 
Тирана. Автоматската нострификација, 
за апсурдот да биде поголем, не важи 
само за обичната диплома, туку и за ма-
гистерската и за докторската. Значењето 
на овие ноторни факти не треба по себ-
но да се потенцира, особено што според 
Рамковниот договор, кој сега се наоѓа 
во полна имплементација, автоматски 
се вработуваат албански високооб разо-
вани кадри и тоа на многу чувствителни 
места, вклучувајќи го и воспитно-обра-
зовниот процес. Сигурно е дека меѓу 
нашите албански сограѓани има исклу-
чителни кадри со огромен потенцијал, 
но опасноста од балканското поимање 
на универзитетската дејност, се надвис-
нува врз структурите на земјата во чув-
ствителниот период од нејзиниот раз вој.

За многу универзитети од регионот, за 
жал, потписот под свечената Повелба  е 
само формален. Сè уште сме далеку од 
основните принципи на Magna Charta 
Universitatum, сè уште премногу зависни 
од политичкиот фактор, далеку од вис-
тинската автономија, далеку од висо ки те 
принципи и цели. Кога еднаш навис тина 
ќе сфатиме дека Универзитетот е вис тин-
ски центар на културата, науката и уче-
њето и ништо друго освен тоа, и ништо 
друго надвор од тие благородни цели, 
тогаш и Европа ќе смета на нас. Дотогаш 
ни преостанува Балканската Magna Char-
ta, во која сме навикнати и која е според 
наша мерка. Неа не тре баше ниту офици-
јално да ја потпи шу ваме, тука сме свои 
на своето. До некое идно време.


