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ЕДВАРД KAPДЕЉ 
ЗА МЛАДИТЕ 

Ако една млада револуционерна организаци-
ја сака успешно да ја извршува својата функ-
ција, таа не смее да се затвора во себе и во 
тешиот круг на таканаречените: „младински 
проблеми", туку мора да биде тесно поврзана 
со економските, самоуправните, политичките и 
други интереси и потреби на човекот на ра-
ботно место: во фабриката, во градот или на 
село. Интересите и потребите на младината, 
всушност н не се ништо друго, туку дел од ин-
тересите и потребите на работните луѓе. Ток-
му затоа нашето општество мора порешително 
да мм отвора одговорни места на младите лу-
ѓе во ошптественото управување. Младите лу-
ѓе кои преземаат такви одговорни функции, не 
смеат да заборават дека лошо ќе ги вршат тие 
функции, ако не се опираат и врз соработка на 
постарите борци за социјализам, на оние кои 
уште се наоѓаат на работните места, па и на 
други што се повлекле од нив, a се уште мо-
жат да му помагаат на општеството со своите 
знаења и искуства. 

Правилно е младиот човек да го внесува во 
општествениот развој сиот жар на својата мла-
дост и природно е постариот да ги внесува ис-
куствата и знаењата што ги здобил, бидејќи 
токму согледувањето, па дури и конфликтот ме-
ѓу нив најчесто расчистуваат најадектавни пати-
шта за општествен напредок. Како што е тоа 
во секое општество и во нашето таков конфликт 
заради многу прашања е неопходен. Но исто 
така е потребна и синтеза на тие две влијанија 
врз ошптествените настани. 

Можеме да сметаме дека само по тој пат 
нормално ќе се решаваат односите меѓу стари-
те и младите, значи по патот по кој непрекина 
то ќе се засилуваат методите и ќе се шират 
димензиите на демократското одлучување, врз 
база на договарање и спогодување, а и на пол-
на општествена одговорност на секој за сопст-
вениот труд и неговите резултати. 

Ако кажеле дека иднината е работа на дене 
шната и утрешната млада генерација, тоа е де-
неска помалку фраза отколку секогаш порано. 
Оваа генерација не само што во полва мера ја 
презема одговорноста, туку ќе ги носи и после-
диците на своите одлуки на оние крстопати кои 
означуваат долгорочни историски одлуки за 
социјалистичкото општество, за словенечкиот 
народ и за југословенската заедница на наро-
дите. Притоа е потребно, во прв ред, да се би-
де свесен дека иднината не зависи од нашитс 

желби кои од добро изработените програми. 
He треба да се заборави длабоката вистина што 
ја изрази Маркс, велејќи: „Подобро е еден че-
кор на практичен напредок, од дузина убави 
програми“. Но, токму тој еден чекор на прак 
тичен напредок е многу потешко да се направи, 
отколку дузина најубави програми. Затоа не е 
доволно само да се знае што сакаме, туку мора-
ме да знаеме и како, со какви средства, и кога 
можеме да ститнеме до поставената цел. 

Поради тоа живата револуционерна и вооп-
што социјалистичка практика која е во служба 
на интересите на работниот човек, не може да 
биде работа на политичка игра, на поигрува-
њето со празни зборови или пак на натпрева-
рот во демагогијата, туку мора да се опира — 
и секогаш се опираше — врз науката, знаењето 
и искуството. Значи, за да бидат младите соци 
јалистички борци навистина не само верни на 
интересите и потребите на работните луѓе од 
селото и градот и на својот народ и за да зна-
ат истовремено да се борат за нивната реали-
зација, односно за се поинтензивен развој на 
социјалистичките самоуправни, демократски и 
хуманистички односи меѓу луѓето, мораат да се 
борат упорно и за своите сопствени мислења, 
пред се за марксистичкото знаење кое е потре-
бно за социјалистичката општествена акција. 

При сето тоа исклучиво важна улога има ра-
ботата на организацијата на социјалистичката 
младина, односно на Сојузот на младината на 
Словенија и на Југославија. Нејзините упеси и 
нејзиниот придонес за развојот на социјалистич 
кото ошптество ќе биде дотолку поголем до 
колку пошироко и побрзо ќе успева да ги вклу 
чува младите луѓе во сите видови на ошптес-
твената одговорност и на одговорното опште-
ствено одлучување, почнувајќи од работничкиот 
свет и месната заедница, до активната соработ-
ка и договори со Сојузот на комунистите, Со-
цијалнстичкиот сојуз, синдикатите и со други 
општествени организации, како и со самоуправ-
ните и други ошптествеви органи. Зашто, како 
и сите, така и младиот човек може само во жи-
вотната практика, во работата и во одговорното 
колекткивно одлучување да се провери самиот 
себеси, своите идеи и иницијативи и исправно-
ста на своите ставови, а и реалните општестве-
ни можности и способности. Без таква опште 
ствена одговорност и без такво проверување во 
борбената практика, секое младинско движење 
би се загубило во морето на јалови зборови или 
на секташкиот аваитуризам“. 



СОЈУ3ОТ НА 
КОМУНИСТИТЕ 
И МЛАДИНАТА 

Во последно време се повеќе зачестија дис-
кусиите за односот на Сојузот на комунистите 
према младината и обратно. Тоа, секако, ќе 
помогне да се фундираат нови сознанија за 
проблемите на ова подрачје, а треба да се оче-
куваат и повидливи практични резултати во ед-
на конкретна идејна и политичка акција. Ова е 
значајно и интересно и поради фактот дека 
покренатиот проблем не е нов во нашиот опш-
тествен живот, но речиси секогаш порано недо-
стасуваше финалниот чекор: прецизност во ста-
вовите и политичка акција. 

Сигурно е дека сега, а често и порано, нема 
позначајни недоразбирања во глобалниот однос 
меѓу Сојузот на комунистите и младината. Одам-
на е зад нас времето кога младинската органи-
зација беше подмладок на Партијата. Демокра-
тизацијата на општествените односи, политиза-
цијата на работните луѓе и младината, како и 
зајакнатите демократски процеси внатре во обе-
те организации придонесоа во голема мера бор-
беното и идејното единство да се гради врз си-
гурни темели, врз секојдневната битка за ре-
шавање на бројните противречности во соција-
листичкиот самоуправен развиток на нашето оп-
штество. 

ПОД СТАКЛЕНО 3B0H0 
Меѓутоа, практиката исфрла на површина 

многу отворени прашања. Присутни се сеуште 
бројни рецидиви од старите односи и сфаќања. 
На пример, во практичниот однос не е до крај 
избиена битката за сфаќањето дека проблеми-
те на младината се проблеми и на општество-
то, и обратно. На младината сеуште се гледа 
како на издвоена херметичка структура. He е 
мал бројот на комунистите кои сметаат дека 
проблемите на младината се само „младински 
проблеми" и дека младината сама треба да ги 
решава, а комунистите во тоа треба само да и 
„помагаат". Има и сфаќања кои се резултат на 
недоследноста и конзервативизмот во глобални-
от третман на младината и нејзините проблеми. 
Некои на младината гледаат како на битие кое 
треба да се воспитува „под стаклено ѕвоно" од 
кое подоцна ќе произлезе активен и творечки 
субјект, способен да го води општеството на-
пред. 

Сето ова ја истакнува неопходноста за созда-
вање на уште пошироки претпоставки за поце-
лосно вклучување на младите во сите пори на 
општествено-економскиот и политичкиот живот 
и ангажирање на сите општествени сили и фак-
гори (од работната организација и комуната па 
нагоре), а во прв ред нз комунистите, во реша-
вањето на проблемите на младите. 

НАДМИНУВАЊЕ НА 

ПАТЕРНАЛАИЗМОТ 
Сојузот на комунистите, особено во базата, 

и натаму останува во положба да делува како 
надворешен фактор, да се однесува покрови-
телски и патерналистички спрема младината. 
Иако често таквиот начин на работа се објас-
вува со „грижа" да не се повреди автономија-
та на другите организации што ја опфаќаат 

младината и работат на нејзиното воспитување, 
во мнозинството случаи тој е продукт на спо-
рото изнаоѓање на нови посовремени облици на 
работата на Сојузот аа комунистите. Интереси-
рањето на СК за општествено-економската и 
политичката положба на младината во базата на 
општеството не ги надмина во голема мера вер-
балните декларации. Поради сето тоа, земено 
во целина, и покрај прилично јасните принци-
пиелни и општи ставови, проблемите на ова 
подрачје и натаму се наталожуваат или заостру-
ваат. 

Всушност, се работи за постоење на еден 
вакум меѓу општите ставови и практичната ак-
ција. Хиерархиската подреденост од порано е 
надмината со автономијата во односите меѓу 
Сојузот на комунистите и Сојузот на младината. 
Но, остана широк и недоволно исполнет прос-
тор за заедничка конкретна идејно-политичка ак-
ција не само во покренувањето и решавањето на 
проблемите на младите, туку и пошироко — во 
менувањето на постојните односи и во граде-
њето на новото. 

Една од присутните крајности е недоволниот 
интерес на организациите на Сојузот на кому-
нистите за проблемите на младите. Додуша, се-
га организациите и раководствата на СК не ја 
„поставуваат на дневен ред младинската орга-
низација“, но нивниот интерес главно се исцр-
пува во воопштени, апстрактни, критички забе-
лешки за положбата и проблемите на младите 
без изнаоѓање на социјално-економските фак-
тори и барање решенија. 

ПРИЕМОТ ВО СК - КАМПАЊА? 
По Десеттата седница на ЦК СКЈ во редо-

вите на СК стапија голем број млади луѓе. Ма-
совниот прилив на млади во СК е од несомне-
но огромно политичко значење. Co тоа се по-
кажа зголемениот интерес на младите за непо-
средно вклучување во политичкиот живот и за 
нивно влијание врз ошптествените текови, a пo-
широко отворените врати на СК за младата ге-
нерација значат наедно и шанса за негово ди-
намизирање, и освежување. Меѓутоа, во послед-
но време спласна приемот на млади луѓе во 
СК, така што — барем засега — може да се го-
вори за извесен кампањски карактер на прио-
дот и политиката на прием на нови членови на 
СК. Некои површни и недоволно целосни по-
казатели зборуваат и за извесна пасивност на 
новопримените млади членови на СК. Значи, 
сеуште се наоѓаме на стартот во решавањето на 
ова прашање. Во крајна линија, од натамошно-
го менување на структурата во СК и од акти-
визацијата на младите во СК во голема мера 
ќе зависи и темпото на преобразбата и динами-
зацијата на Сојузот на комунистите, односно 
неговата реорганизација и демократизација во 
целина. Свртеноста на СК кон младината и на 
младината кон СК треба постојано да се пот-
тикнува, што ќе внесе нови идејно и политички 
квалитети и позитивни продори на самоупра-
вувањето. 

Киро Зрмановски 



Основни пунктови 
на нацрт резолуцијата повод зд 

РАЗМИ-
САУВАЊЕ 

Поаѓајќи од сознанијата дека: 
1. Образованието и воспитанието во совреме-

ното ошптество претставува еден од основни-
те чинители во развитокот на личноста и опш-
тествната репродукција; 

2. Дека образовно — воспитната дејност е 
интегрален дел на севкупниот општествен труд 
кој своите задачи може успешно да ги извршу-
ва само во општествено — економските односи 
кои важат и за останатите свери на општестве-
ниот труд во самоуправното општество; 

3. Дека научно — техничката револуција ба-
рa се поголема поврзаност меѓу науката и тех-
нологијата, образованието и трудот; 

4. Дека стопанската и општествената рефор-
на изискува потемелни промени во областа на 
образованието и воспитувањето и бара ефикасно 
решавање на проблемите кои му пречат на ин-
тегралното поврзување на оние дејности со ос-
танатите области ва општествениот труд и тво-
рештво; 

5. Дека трансформацијата на образовно — 
воспитниот систем на самоуправни основи е не-
опходност одредена со карактерот на нашиот 
развиток, условена и овозможена со константни-
те менувања во сите свери на општествениот труд. 

6. Дека интензитетот на процесот на усовр-
шување и развиток на образованието и воспиту-
вањето зависи од непосредна и усогласена ак-
тивност на сите субјекти во општеството заин-
тересирани за условите и резултатите на таа 
дејност. 

Сојузната скупштина констатира: 
1. Дека граѓаните се носители и творци на 

политиката на образованието и воспитувањето 
како и на интеграцијата меѓу образованието и 
другите видови општествен труд; 

2. Дека е неопходно интензифицирање на 
поврзувањето меѓу работните од областа на об-
разованието со останатите работни луѓе за одлу-
чување за условите и резултатите на трудот и 
усовршување образовно — воспитната дејност. 

3. Дека мора да јакне учеството на студенти-
те и учениците во образовно — воспитниот про-
цес како поактивни субјекти на истиот; 

4. Средствата за образовно — воспитниот 
процес се обезбедуваат од доходите на здруже-
ните граѓани и работни луѓе во оквирите на 
своите работи организации, месни заедници, 

потесни општествено — политички заедници; 
5. Перманентно подобрување материјалната ос-

нова на образовно — воспитниот процес со цел: 
модернизација и зголемување ефикасноста на 
образозно — воспитната дејност; 

6. Солидарност на работните луѓе од целата 
земја за равномерен развиток на образовно — 
воспитната дејност во сите републики. 

7. Стипендирање на оние студенти и учени-
ци чии домашни материјални услови не им ово-
зможуваат нормално школување. 

8. Организирано проучување на резултатите 
на праксата, што ќе овозможи побрз развиток 
на образовно — воспитната дејност. 

— Дали револуцијата задоволува??? 
Во моментов во средиштето на нашето внима-
ние се наоѓа нацртот на резолуцијата за развој 
на воспитно — образовниот систем на самоуп-
равни основи. За да знаеме што треба да очеку-
ваме од неа, потребно е да напоменеме дека со 
нејзино усвојување престанува да важи Општиот 
закон за школство. Тоа е акт кој треба во суш-
тина да опфати многу прашања што во дру-
гите области се опфаќаат со основните закони, 
само на нов самоуправен начин, кога диску-
тираме за нацртот на резолуцијата, тогаш се 
почесто се присеќаваме на резолуцијата од 1960 
година, која во себе содржеше многу пореволу-
ционерни смерници за развој на образованието 
од тоа време. Нацртот на резолуцијата е текст 
во кој дури нема пропрецизно формулирање на 
единствените основи во системот на воспитува-
њето и образованието во целата земја, иако во 
неа е потребно да се изразат и специфичности-
те на поедини републики до границата на неоп-
ходното, со цел да се оневозможи било какво 
територијално затворање и ограничување. 
Во Нацртот на резолуцијата, иако подолго мо-
жеме да бараме нешто повеќе за ученичката 
самоуправа, тешко ќе можеме да најдеме неш 
то попрецизно за неа од една обопштена фор-
мулација: „Залагајќи се за таков правец на раз-
војот на општествено — економските односи во 
оваа област, за учениците и студентите ќе се 
создаваат услови во кои ќе можат да се проја-
ват како субјекти во образовно — воспитниот 
процес и самоуправните односи“. Се прашуваме 
дали еден ваков акт може да го пропушти ова 
за пгго најмногу се залагаме во нашиот систем 
на образование, во момент кога тоа прашање 
се повеќе се акцентира и се прават напори за 
изнаоѓање на нови форми на делување. Ние 
постојано бараме од учениците активно да се 
вклучат во процесот на образованието, да не 
претставуваат „објект" кој се гради и дотерува 
без нивно креативно учество во тој процес. Нам 

ница и ученици и наставници. Ние често го 
констатираме и бараме, но, ретко кога даваме 
конкретни предлози за реализација на истото. 
Во Резолуцијата треба да се најде и место за 
прашањето на талентираните ученици, нивно-
то селектирање и понатамошно дообразување. 
Резолуцијата треба да ја укине школарината ка-
ко услов за запишување во било кои училиш-
т а ; да зацрта континуиран тек на севкупното 
школување, вклучувајќи го тука и предшкол-
ското воспитување, за кое треба да се заложи 
да стане интегрален дел на воопитно — обра-
зовниот систем и по начинот на финансирањето. 
Co цел образованието и воспитувањето да ста-
не составен дел на единствениот процес на оп-
штествениот труд, резолуцијата треба да зацрта 
зајакнување на односите помегу стопанските ор-
ганизации и образованието како општествена 

дејност, кои особено се гледаат во начинот на 
финансирањето на образованието и неговата 
општествена валоризација. 
Неопходно е и конкретно одредување на идејни-
те позиции на образованите установи. Дали тие 
ќе се занимаваат само со образовна дејност или 
нормативно ќе се овозможи, a со самото тоа и 
поттикне нивно идејно — политичко ангажира-
ње? 
На крајот да поцртаме дека овој сојузен доку-
мент за образованието и воспитувањето мора да 
содржи одредени начела и барања кои имаат 
сила на основни акти на општеството во областа 
на образованието н воспитувањето и истовре-
мено од него треба да произлегуваат општите 
барања и орентации за понатамошното норма-
тивно регулирање на образованието. 
Практично, идниот сојузен документ не смее да 
остане само декларација за ставовите и концеп-
циите, туку мора истовремено да биде основен 
општествен акт и претпоставка за остварување 
на новите концепции на образованието и воспи-
тувањето, како и општ акт тој ќе упатува и обез 
бедува решавање на мноштвото натрупани проб-
леми за системот, организацијата и праксата на 
образованието и воспитувањето. 

Благородна Мингова 



КАКО 
ДА 
СЕ 

ПРЕСКОКНЕ 

МАТУРАТА? 

Можеби изгледа малку 

необично, на почетокот 

на годината да се зборува 

за матурата, но факт е дека 

се наоѓаме пред промена на 

досегашната матура, и дека ред би било таа да биде 

соопштена во право време a 

не пред самиот крај. 

Од онаа "страшна матура" со 

шест предмети,па до денешнава 

за која велат дека не е ника 

ков испит на зрелоста, е поми 

нат долг пат.Се виде во прак 

сата дека сегашниот матурски испит е навистина прелесен и 

несериозно е да се наречува 

испит на зрелоста.Уште повеќе 

што учениците најдоа 1001 на 

чин за да си ја “олеснат“ 

работата.Без оглед на кој фа 

Матурскиот испит,полека но сигурно стануваше обична формалност. 

Од новите предлози,кои сеуш 

те јавно не се разгледани,се 

пак може да се види дека 

тие представуваат само враќ 

ање на пола пат меѓу старото 

и новото.Имено сега нема да 

се полагаат шест предмети, 

ами група предмети .На пример 

ако ученикот избере физика 

тој ќе полага физика,матема 

тика,хемија,мајчин јазик и 

еден странски јазик по избор. 

Ваквата матура,секако е дос 

та потешка од сегашната. 

Се чини дека со неа ќе се 

прави обид хиперпродукцијата 

на кадри да се сосече во ко 

ренот.Мегутоа без оглед кол 

ку оваа матура,ќе представува 

чистилиште,прашање е колку 

таа ќе допринесе квантумот 

на знаењето на матурантот да 

биде зголемено. 
Таа страна на матурата,па и 

на целиот гимназиски систем 

изгледа дека се заборава. Нужна е по се изгледа,проме 

на на целиот систем на обра 

зование, а не само на негово 

T O финале,за да се постигне 

целта.Досегашните обиди,со 

т .н. десетолетка, наместо 

осмолетката, и потоа двогоди 

шна припрема за на факултет 

не е многу полуларна. 

Задниот збор секако треба 

да го даде стопанството и 

неговите потреби.Досега бол 

ката се тражеше само на фак 

ултетите, но ни се чини ред 

е да се побара и во образов 

нието од прв и втор степен! 

А.Руси 

култет ќе се оди,обично се 

земаа предмети кои во гимна 
зијата се предаваат една или 

две години. 



СТУДЕНТИ ! ! 
К А Д Е ПО 
Д О Ж Д О Т 

Школската година почна, реки од студенти 
се сливаат кон факултетите, насекаде врие, Ско-
пје навистина прилега на универзитетски мрав-
јалник. Оваа година на Универзитетот се запи-
шаа околу 7000 нови студенти. Од овој импозан-
тен број, околу 60% се од внатрешноста. Логич-
но ним им е потребно сместување. Околу овој 
проблем уште во текот на мај беше организиран 
состанок меѓу советот на студентскиот центар и 
Извршниот одбор на COM. Ha овој состанок се 
утврдени критериумите за прием на нови сту-
денти во капацитетите на центарот. 

На конкурсот се јавија вкупно 4.471 студент. 
Примени се 2.976 студенти, а одбиени се 1.459 
студенти. Според проценките околу 1.200 студен-
ти ги исполнуваат условите, но заради недоста-
токот на места не можат да бидат примени. Де-
лимичен излез од оваа ситуација е уфрлувањето 
на уште по едно легло во собите на постарите 
студенти. Co оваа мерка знатно ќе биде смален 
и онака лошиот комфор на студентите. 

Како една од мерките на студентскиот центар 
е и снизувањето на критериумот за примање 
бруцоши на ниво на минимални лични доходи, 
односно на 10.000 стари динари по член од се-
мејството. 

Дали студентите само треба да се сместат и 
со тоа се да биде решено? 

Дали студентите не треба да имаат еден по-
организиран живот и услови за поефикасно сту-
дирање? 

Дали не е дојдено времето да се обрне вни-
мание на студентите како на идни високообра-
зовни кадри, за интензивноста на наставата и 
нејзино подигнување на едно академско ниво. 

Дали е потребно да ги поставуваме сите овие 
прашања кога годинава го прославуваме двае-
сет годишниот јубилеј на нашиот Универзитет? 

Прашања кои се од фундаментално значење 
и предусловите за едно, барем, нормално сту-
дирање. 

Од сево ова произлегува, дека надлежните 
фактори на Универзитетот и студентскиот цен-
тар сосема неспремни ја дочекале новата учебна 
година. Во критериумите нема внесено ништо 
ново со оглед на тоа што ова е веќе втора школ-
ска година од како е стапена на снага препора-
ката на Извршниот совет на СРМ за неограни-
чен упис на нови студенти на некои од факул-
тетите. 

Од една страна имаме неограничен упис, а од 
друга страна, дел од новодојдените студенти е 
присилен да се врати дома. 

Постои ли некакво планирање на кадри кај 
нас има ли некаква врска стопанството со Уни-
верзитетот? Стопанската реформа ни е стално в 
уста тукуречи секој втор збор. 

Дали Универзитетот не се наоѓа или би тре-
бало да се најде во центарот на таа реформа? 
Секојдневно лелекаме во високообразовни кад-
ри кои ќе ни овозможат висока продуктивност 
и равноправно вклучување во мегународната по-
делба на трудот итн. итн. 

А, дали се достатпи условите што им се дава-
ат на тие наши идни кадри? 

Заедницата толку може, често може да чуе. 
Сообразете се со ситуацијата, ние сме заостана-
та република. 

Заедницата нема, а некој нејзини видни чле-
нови имаат баш позамашен стандард. 

Значи ли тоа дека универзитетот треба да 
претставува внатрешна резерва на заедницата? 

Есента полека си тече, птиците селици не на-
пуштија, си отидоа на јут, блазеси им, останаа 
чавките и студентите да ја поминат зимата по 
таваните. 

Вељковиќ Љубомир — Раф 

ЛОШИ УСЛОВИ -
СИТЕ ЗАДОВОЛНИ 

Еден од суштествените фактори за постиг-
нување добар успех во школувањето, бездруго 
се условите во кои живее и работи ученикот. 
Сфаќајќи го сето ова, деновиве посетивме еден 
од скопските интернати со единствена наме-
ра да видиме во какви услови живеат млади-
те ученици на средните училишта. 

Уште на почетокот веќе бевме разочарани. 
Интернатот е сместен во ниски приземни згра-
ди кои наметливо оддаваат впечаток дека 
оддамна не се допрени со човечка рака. Нис-
ките прозорци се окриени со густи жици, 
а одвадвор нивните горни делови се покри-
ени со дебел пласт прашина. Некои од надво-
решните прозорци се искршени. Целокупна-
та слика не беше нималку пријатна за неупа-
тените луѓе. 
— Зградата е дотраена — му рековме на у-
правникот со глас кој не ја криеше вашата 
горчина. 
— Да, разбирам — рече управникот Алексан-
дар Ристевски - меѓутоа ваквата состојба не-
ма да трае долго. Одобрени се 5.000.000 н, ди-
вари за изградба на нов дом во кој ќе бидат 
сместени 300 младинци (за кој сеуште не е 
изграден ниту проектот. 
Инсистираме да влеземе во собите. Патем, 
управникот ни објаснува дека во интернатот 
се сместени 260 младинци, претежно ученици 
во средните стручни училишта: „Здравко 
Цветковски", Музичкото училиште, Медицин-
скиот центар и. т. н. Влегуваме во зградата. 
Овде-онде распукани зидови и непријатна 
миризба. Управникот објасвува дека пред 
секоја нова школска година се молерисува. 
Влегуваме во првата соба. 10 наместени кре-
вети, а во аголот 10 шкафчиња, големи колку 
да се стави една спортска торбичка. Размис-
луваме. 10 во една соба. Многу. Некои нив-
ни врсници од градот имаат и сопствени гар-
сонери. Во соседната соба има неколку дотра-
ени школски клупи и 4-5 средношколци на-
веднати врз своите задачи. Ги прашуваме — 
како ви е овде? 
— Добро — велат кратко. 
— Дали можете нормалво да учите? 
— Да. 
— Имате ли некакви проблеми? 

— He, се е добро. 
Ги прашувавме и за културно-забавниот жи-
вот, за успехот, за храната и уште многу дру-
ги проблеми. Секогаш одговорите беа кратки 
и еднолични. Значи, задоволни се од сво-
јата положба. Беше задоволен и управникот 
Александар Ристевоки со своите 5.000.000 и 
ветувањето за новиот дом кој дури не е ни во 
проект. Само кај нас се јавуваа прашања на 
кои не бевме во состојба да одговориме. За-
рем неможеа порано да се добијат средства 
или, кога веќе се добиени, зарем неможе да 
се побрза со изградба на нов дом во кој мла-
дите средношколци ќе имаат барем приближ-
но исти услови за живеење и учење како и 
нивните другари кои постојано живеат во 
Скопје. 

Нино Ивановски 



СЛОБОДЕН 
УПИС 
HE или HE! 

И третата генерација на студенти веќе се 
запишува на Скопскиот уннверзитет без по-
лагање на никакви приемни испити или било 
какви форми иа селекција и веќе но кој знае 
кој пат се поставува прашањето за вредноста 
на слободниот упис како таков. 

Подолго време се водат полемики околу 
тоа дали слободниот упис е права форма пре-
ку која младите треба да стартуваат на фа-
култетите во Скопје, а тоа отанува особено 
по ова прашање актуелно кон крајот на септем-
вриската и октомвриската сесија. Мислењата и 
аргументите на многумина се судираат. Секој од 
заинтересираните ги изнесуваат фактите кои 
одат во прилог на истото или против. 

Меѓутоа, се чини дека аргументите изнесе-
ни против се пообјективни зошто, иако сло-
бодниот упис, отварајќи ги ширум вратите 
на факултетите дава можност поголем број 
заинтервсирани средношколци да се запишат 
на истите и со тоа повеќе млади стручњаци 
да излезат со дипломи в рака, сепак слобод-
ниот упис формира нови проблеми и негатив-
вости и уште повеќе ги потенцира старите 
болни точки на универзитетот. 

На факултетите во Скопје се запишува 
една огромна маса студенти која за неколку 
пати то надвисува бројот на студенти запи-
шани со селективни испити или слично. И за 
целата таа маса на студенти треба да се води 
грижа во неколку правци. Пред се, бидејќи 
поголемиот број студенти се од провинција, 
се поставува проблемот за сместување. A се 
знае дека студентските домови, бараки и слич-
ни простории за сместување на студентите од 
секогаш биле „слаба точка" на скопскиот уни-
верзитет. Овој проблем беше актуелен уште 
во времето кога над студентите беше вршена 
селекција и кога тие, се разбира, беа во дале-
ку помал број. Денес со овој голем број сту-
денти тој проблем ставуна уште повиден и 
поболен. Најактуелна слика во скопските сту-
дентски домови се студенти кои со торбици 
в раце чекаат да бидат сместени во ионака 
малиот број простории кои, патем речено, 
оо приказна за себе, 

Оовен тоа, со слободниот упис се отвара 
еден друг значаен проблем. Од вкупниот број 
студенти во втора година преминува еден 
минимум, со кое се поставува прашањето — 
што станува со студентите кои не успеале 
да ги положат сите испити или барем услов-
ниот број, а тоа е една огромна сума? 

За пример го земаме Правниот факултет 
во Скопје кој го држи рекордот пo бројот на 
примените студенти. Од минатогодишниот 
број на студенти кој изнесуваше некаде околу 
1200, во втора година со завршувањето на сеп-

темвриската сесија се запишани само околу 
90 студенти. Останатите дале или половина 
од испитите или ни толку. Останува уште но-
емвриската сесија. Но и тогаш големо пра-
шање е, дали вкупниот број на студенти 
запишани во втора година ќе биде поголем 
од 200. Остануваат околу 1000 студенти кои 
заедно со годинешнава генерација која брои 
1194 редовни и 215 вонредни, (значи вкупно 
1409), ќе бројат некаде околу 2409. А тоа е 
еден импозантен број. Слична е состојбата и 
на другите факултети. Очигледно е дека не-
што не оди. За ваквата положба имаат зна-
чење повеќе фактори. Дали се тоа професори-
те или пак недоволната подготвспоот уште 
од средните училишта или можеби токму тој 
слободен упис кој овозможува извесна се-
лекција со која можеби би се поправила по-
ложбата на факултетите. 

Кон овие проблеми се надоврзува, како ло-
гично продолжение и проблемот на незапосле-
носта. На големиот број студенти кои излегу-
ваат од факултетите ќе треба да им се најде 
запослување, а тоа во денешните услови е по-
веќе од минимално. Така ќе се создава една 
огромна армија на незапослени која ќе биде 
на терет на заедницата. 

Од сето погоре кажано се изведуваат из-, 
весни заклучоци кои не само што го допирнуваат 
не само слободниот упис и факултетите вооп-
што, туку и средните школи и начинот на по-
лагање на испитот на зрелоста. Од начинот 

-на изведувањето на наставата во многу за-
виси подготвеноста на идните академски гра-
ѓани, а и нивниот број. 

Факт е дека средношколците или поголем 
број од нив не се спремни за поголеми на-
пори кои ги чекаат на факултетите, а како 
такви тие нормално, неуспешно стартуваат. 

Ист е случајот и со матурските испити. Cе 
сметаше дека досегашниот начин не се пока-
жа успешен и дека треба да се менува. По се 
изгледа дека пo многу години дискусии овој 
проблем ќе биде решен со негово менување. 
Колку ќe биде успешна измената ќе покаже 
времето. 
Ванчо МУРАТОВСКИ 



ОД П О С Е Т А Т А 
НA ГИМНАЗИ-
ЈАТА 
„ГЕОРГИ 
ДИМИТРОВ“ 

Co цел за подобро запознавање и информи-
рање со работата и проблемите на младите и 
нивните младински активи Редакцијата на „Фо-
кус" одлучи целосно да ги претстави. Во прво 
време ќе ги посетуваме гимназиите и средните 
училишта, но тоа не значи дека младинските 
активи по фабриките и работните колективи ќе 
бидат запоставени. Ќе се трудиме преку отво-
рени разговори најдобро да се запознаеме со 
вистинската ситуација со работата, успесите, про 
блемите и се она што го чини животот на мла-
дите во средината која ја посетуваме. Поради 
објективност по некогаш и ќе конфронтираме 
мислења, но тоа само ќе придонесе за пореал-
но информнрање. 

Гимназијата „Георги Димитров" одлучивме 
да ја посетиме прва, поради многу нешта кои не 
интересира. Таа е најмлада гимназија во Скоп 
је, има најдобри услови за работа, а покажува 

еден од најслабите успеси, начувме, а сакавме 
да провериме дали се точни некои информации 
за односот професор — ученик, за работната 
облека и . . . 

Мислевме дека најдобро ќе биде преку еден 
заеднички разговор со учениците да се инфор-
мираме за положбата во гимназијата, мислења-
та на младите, нивниот живот. После тој разго-
вор, со добиените податоци (пофалби, критики, 

самокритики) го посетивме директорот и од 
него побаравме да ги потврди или побие доби-
ените факти, а и да даде свое мислење за она 
што нас не интересираше. 

Наоѓајќи полно разбирање и од директорот 
и од учениците ни беше овозможено да ја 
оствариме нашата цел. 

Во разговорот учествуваа следните ученици: 
Тања Попдучева, Попова Лилјана, Славковски 

Спасе, Зоран Савески, Лазаревски Руди, Лозан-
че Кире, Бужароски Димитрије, Велкова Соња, 
Д и м и т о в Зоран, Попова Горица, Данчо Чев-

рески, Томовска Виолета, Поповски Васко, Вла-
дичева Вера и Стојчева Снежана. 

ЗА УСПЕХОТ, ОЦЕНКИТЕ, ПРОФЕСОРИ-
ТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ . . . 

Вие сте ученици на гимназија која ги има 
најдобрите услови за работа: добар наставнички 
кадар, современа зграда, работни кабинети, 
спортски терени, парк за рекреација. Услови кои 
се блиски до идеалните, но вашиот успех е 
далеку од оној кој би требало да се очекува. 
Кои се причините за тоа? 

— Да го пробијам мразот. Па видете, ние 
сме гимназија со добар состав на учениците ин-
телектуалната и материјалната положба задо-
волува. Според мене причината и вината треба 
да се бара и кај професорите и кај учениците. 

— Одзивот на професорите кога учениците 
бараат помош од нив е никаков. Тие ќе ти од-
говорат со едно: „не сум платен за тоа“ и што 
после да се прави. 

— Мислам дека треба да сме и самокритич-
ни. Премногу сме индеферентни кон учењето. 
Некако како без големи желби да доаѓаме во 
гимназија. Учењето не ни е на прв план, несе-
риозно се однесуваме кон него. 

— Добро а што е на прв план? 
— Па она што доаѓа со годините — љубов, 

мода, музика, спорт и . . . 
— Точно, ученици ја праваат сама оваа си-

туација. 
— Бараме причини за слаб успех? Критери-

умите, добро да речеме дека се тие. Но неможе 
да се помага и да се подаруваат оцени на уче 
ници кои тоа не го заслужиле. Во нашата гим-
назија има голема миграција на ученидите. 
Доаѓаат, одат. 

— Кај нас се работи нешто построго. Во 
другите гимназии оценувањето е полабаво. Еден 
мој другар кај нас имаше 2 по математика a 
кога се пресели во друга гимназија, сега има 5 
и е еден од најдобрите. 

— Но грешката можеби е направена во оваа 
а не во таа гимназија? 

— Јас барам уште построг критериум. Нека 
се види навистина кои се добри а кои не се. 

— Но да се бара построг критериум неможе 
ако не се подобри и квалитетот на наставата? 

— Но дали ние учевниците сме заинтересира-ни за тоа? 

— А професорите? 
— Кога сме веќе кај нив, целта на професо-

рите е само да го предадат материјалот, да го 
исполнат наставниот план. He ги интересира тоа 
како ќе се совлада тоа предаденото, дали тоа ќе се научи и свати? 

— Повеќе бараат отколку што пружаат. 
— А некои воопшто и не пружаат. Добро, 

математика какво знаење ни пружа? 
— Што, цел час предава теорија без да ре-

шиме ниту една задача, а после дома решавај 
тешки задачи. Кај го има тоа? 

— Подобро да работиме задачи отколку 
цел час да учиме теорија. 

— Што се однесува до математиката ќе из-
леземе осакатени од оваа гимназија, дали трој- ца ја знаат? 

— Да се смириме малку. Ние имаме еден од 
најдобрите професорски кадри. Имаме повеќе 
млади професори кои имаат доволно стручно 
знаење но кои како педагози не се сјајни. 

— Колку педагози, можат да се избројат на 
прсти? 

— Па не сме деца за да ни требаат педа- гози 
— Тоа не е точно. 

— He интересира нешто за оценките: Колку 
тежи една петка? Или дали оцените се реално мерило на знаењето? 

— Оценката никогаш не е мерило на знае-
њето, во денешниве услови. Се случува оценките 
да се даваат на поверение. Мене ме дигна про-
фесорката на почетокот на годината и ми стави 

5, сега престанав да учам но бидејќи еднаш сум 
знаел, и да ме фати да незнам, ќe ми даде оцена или две повеќе. 

— И јас се слагам дека оценката не е нај-
реално мерило на знаењето. На пример, пред 
крајот на годината слабите ученици за да поп-
рават оцена учат многу повеќе од остана-
татите и ќе добијат една 2. А токму тогаш тие 
знаат многу повеќе од останатите ученици кои 
го завршиле класот со повисоки оцени. 

— Мислам дека ние учениците знаеме неш-
то повеќе од останатите ученици во другите 
гимназии но поради строгиот критериум имаме 
послаби оцени. 

— Па добро, што е тогаш мерило на заењето. 

— Добро а каков е односот меѓу професор 
и ученик? Дали имате конкретни примери? 

— Односот професор — ученик не постои. 
Тоа и пред малку се кажа по желба на учени-
ците се формираат полно кружоци но поради 
незаинтересираноста и отсуство на подршка од 
професорите тие не работат. 

— Кога професорот предава и праша што не 
е јасно, ученикот што побарал да му се објас-
нат некои работи го добива следанот одговор: 

„Зошто нр си пазел на час?" И што тогаш 
да правиш кога ќе те „закопаат"? 

— Секоја година ни се менуваат професори-
те. За четири години јас имав четири професо-
ри. И како тогаш да воспоставиш било какви 
односи со професорот кога тој те познава само 
една година. 

— Но да не генерализираме; сите професо-
ри не се „диви" кога учениците им се обраќаат. 
Co некои професори сме вопоставиле прија-
телски односи. 

— Што мислите за работната облека? Што 
претставува таа за вас? 

— Треба работна облека, таа е многу прак-
тична бидејќи не треба да мислам на облеку-
вање а и ученикот е попристоен. 

— Јас сум за работната облека, нека се знае 
дека сме ученици. Но и тука учениците почну-
ваат да тераат мода. За практичноста не треба 
да се збррува. 

— Ако не сакам нема да носам работва об-
лека никој неможе да ме натера. Би предло-
жил да се направат шкафчиња во кои ќе ги ос 
таваме работните облеки. Така тие ќе ни слу-
жат само во гимназијата, 

—Ќе ги искршат. Може ученикот да ја но-
си ва себе работната облека и по наставата. 
Ако нема работна облека ќе се придонесе за 
потенцирање на материјалните состојби на уче-
ниците бидејќи секој не може да се облече најмодерно. 



— Јас сум за скромност и за тоа сум за ра-
ботните облеки. Кога тие не постоеа, гимнази-
јата личеше на модна ревија. 

ЗА МЛАДИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА, 
ЗА ПОЛОЖБАТА НА МЛАДИТЕ ВО 
ОПШТЕСТВОТО 

— Би не интересирал каков е политичкиот 
живот на младите во гимназијата и надвор од 
неа. Дали младите си го нашле своето место во 
органите на самоуправувањето, дали можат да 
се афирмираат и ја покажат својата младешка 
активност. Какви се форми на работа на мла-
дите постојат во гимназијата, дали младите пo 
излегувањето од гимназијата ќе можат да се 
снајдат во животот. 

— Нашиот политички живот е слабо заста-
пен. Формално постои но суштински ни од да-
леку не ги задоволува нашите потреби. Слабо 
сме информирани и последица на тоа е и на-
шата слаба активност. 

— Мислам дека тоа е грешка на нашиот 
Средношколски комитет. Ако тој не е способен 
да најде форми на активност кои не интереси-
раат и неможе целосно да не претставува, то-
таш зашто да постои. 

— Но дали секогаш активноста мора да по-
текнува од раководствата? Реорганизацијата на 
Сојузот на младината се гледа и во тоа што се-
кој член треба да покажува самоиницијатива. 

— Младите се заинтересирани и со воодуше-
вување сакаат да работат во младинската орга-
низација на гимназијата. Но воодушевувањата 
спласнува веднаш пo изборите. Причона е си-
гурно и тоа што во Училишната заедница и во 
Младинскиот комитет се исти членови. 

— Тогаш каква е таа активност на младите 
кога во минатата година во Политичката шко-
ла се пријавија само 4 ученика. He сме ли пре-
многу пасивни? 

— Ние не сме аполитични. Секогаш сме го-
тови да ги браниме тековините на НОБ и да 
докажеме дека и ние сме способни да ги про-
должиме традициите на постарите. 

— Мислам дека премногу брзо сме забора-
виле што било пред дваесетина години. Причи-
ните се најразноразни. Од неактивноста на мла-
дите и нивните раководства до недоразбирање-
то со постарите. 

— Можностите на нашата организација се дис 
кутабилни. Често се случува меѓу нас младите 
од гимназијата да потекне иницијатива (за клу-
бот) но кога отидовме во Градскиот комитет 
напросто бевеме одбиени. Ист е случај и во 
гимназијата кога ние бараме игранки а дирек-
торот не ни ги дозволува. 

— Дали активноста на младите се состои са-
мо во игранки и формирање на клубови. Да-

ли ни е јасно дека ние нашата активност тре-
ба да ја покажеме на многу други поважни по-
лиња. 

— Какво е нашето познавање за општестве-
ните современи науки? 

Што знаеме за самоуправувањето, ние сме 
тие што ќе треба подоцна да самоуправуваме. 

— Минимално. Последица е секако лошо 
спроведените часови по социологија на кои 

не добиваме никакво знаење. Тоа не е случај 
само во оваа учебна година. Последица на ова 

е тоа што ние сме слабо заинтересирани за 
општествените науки. 

— Мислам дека од година на година, од гим 
назија навлегуваат се понеупатени генерации. 
Марксистички кружок не постои поради неза-
интересираност. Класните часови целосно се 
посветени за администрација и оправдување на 
изостаноци. 

— Но и ние младите не ги користиме наши-
те способности до крај. Сојузот на младината не 
е доводно респектиран во градот, го изгуби сво-
јот авторитет. Затоа треба да се бориме да ста-
не самостален. Токму затоа и не нр разбираат 
постарите. 

— He ретко се случува само затоа што си 
млад и имаш долга коса и мустаќи, постарите 
тврдат дека не чиниш. Најсвеж пример имаме 
од вашата гимназија кога една професорка му 
рече на ученикот „не те испрашувам затоа што 
имаш бакенбарди". 

— Кога способноствте на младите би се це-
неле тогаш ситуацијата обострано би се подо-
брила. Се е поврзано: работата на младинските 
раководства и активноста ва младите; ако ед-
ното нечини, нечини и другото. 

— Во Комитетот, в гимназискиот и градски-
от, постојано наоѓаме одбивање. Младинската 
организација да се одликува по дела, а не пo 
заклучоци. 

Разговорот сигурно ќе тече уште долго вре-
ме. Поради временска ограниченост мораше да 
прекинеме. Свесни сме дека ни оддалеку не рас-
чистивме и не се доискажавме, туку само исфр-
ливме мислења и погледи на младите од гим-
назијата „Георги Димитров". Сигурно дека и пo 
лно работи не најдоа место во овој разговор, 
но затоа за нив ќе има место во вашиот вес-
ник подоцна. Би сакале да покренеме една по-
лемика од повеќето професори и ученици за 
да се добие комплетна претстава за положба-
та на гимназијата. 

Додека престојуваме во гимназијата „Геор-
ги Димитров", го посетивме и директорот на 
ова училиште. Притоа му поставивме неколку 
прашања. Еве што ни рече во отворениот раз-
говор директорот Диме Јакимовски: 

„ФОКУС": Другар директор, преставете ја 
гимназијата „Георги Димитров". 

— Ова училиште е основано во учебната 
1964/65 година. Како помош од бугарската вла-
да и народ. 

Во моментов брои 920 ученика кои се рас-
поредени во 27 класови. Наставата ја изведува-
ат 38 наставника со висока и виша наобразба. 

Нивниот просечен работен стаж изнесува 10 
години. Co осумте кабинети, пространата фис-
културна сала и надворешните спортски објекти 
се завршува прилогот за „Георги Димитров" Тоа 
се се на се, можните услови за изведување на нас 
тавата. „Фокус" : како резултат ва овие услови, 
со што ќе се пофалите. Дали со предпоследно-
то место во републиката пo постигнатиот ус-
пех? 

— Знам дека ова прашање е иницирано од 
необјективното пишување на „Вечер“. Тие на-
правиа сензација незнаејќи ја правата состојба 
на работата. Ние не сме, ниту ќе дозволиме да 
бидеме на така ниско место во Македонија. 

„Фокус": колку извесува средниот успех на 
учениците? 

— Нашиот среден успех се движи околу 2,72 
и ние со него не се фалиме. Уште помалку сме 

задоволни со петтото место меѓу скопските гим 
назии. Зад нас гимназиите во Ѓорче Петров, Дра 
чево, како и гимназијата „Орце Николов". 

„Фокус": Кои се причините за лошиот пос-
тигнат успех? 

— Средниот успех изразен во бројка е мно-
гу релативен одраз на состојбата во гимнази-
јата. Пред се, причините за овие 2,72 ги бараме 
во строгиот критериум на оценување што наста-
вниците го имаат заземено уште при оснивање-
то на гимназијата. Ние од учениците бараме 
квалитетно знаење. Затоа и се случува во едно 
одделение да повторуваат и по 14 ученика. Ток-
му врз база ва високиот процент повторувачи 
„Вечер" ја изведе хипотезата за најслаба гим-
вазија во Македонија. 

„Фокус": Дали големиот број на повторувачи 
не зборува и за неспособноста на наставниците 
да ги објаснат методските единици? 

— Во заблуда сте. Нашиот наставнички ка-
дар е на едно многу квалитетно ниво. 

„Фокус": Како ги објаснувате ученичките 
протести на адреса на наставникот по матема-
тика Александар Китановски. Учениците велат: 
„Тој незнае да ја објасни наставната материја"? 

— На овој наставвик му недостасува педа-
гошки такт, поточно нема наставно искуство. Тој 
навистива поседува знаење, меѓутоа потребно е 
одредено време за да се здобие со потребната 
рутина. 

„Фокус": Дали за тоа време учениците мора-
ат да „трпат"? 

— Нека учениците седнат да вежбаат и ако 
веќе сакаат да им се помогне, не смеат да доз-
волуваат наставникот по математика (Драга 

Прчкова) на закажаната дополнктелна настава 
да ги очекува а тие да не доаѓаат. 

„Фокус": Како да вежбаат задачи кога не им 
е објаснето наставното градиво? 

— Честопати под таков изговор учениците 
ги кријат своите слаби основи од математика. 

„Фокус": Зошто одделни наставвици под из-
говор „не сме платени за тоа", не сакаат да ги 

одржуваат вон наставвите активности, секци-
ите, кружоците? 

— Минатата година наставничкиот совет го 
одби мојот предлог да му се плати на настав-
никот пo математика, за изведената дополнител-
на настава. 

„Фокус: Зошто . . . ? 
Затоа што наставниците требаше да одво-

јат од своите лични доходи. По која логика, на 
работникот во фабриката да му се плаќа вон ра-
ботно време извршената работа, а на наставни-
кот не. Што мислете, зар не е можно наставни-
кот по физика или математика сеедно, своето 
слободно време да го користи за давање часови 
на слабите ученици и притоа добива одреден 



надоместок во пари? Само ентузијазмот може 
денеска наставникот да го принуди своето сло-
бодно време го посвети на своите ученици. 

„Фокус": Другар директор, дали располагате 
со доволно материјални средства? 

— Добивме 17.000.000, а потрошивме 20.000. 
000. За да го покриеме овој дефицит во матери-
јалните трошоци принудени сме да одвојуваме 
од средствата наменети за лични доходи. Тоа 
е уште една наша „жртва" што ја правиме со 
личните доходи. . 

„Фокус": Како гледате на ученичкото само-
управување во училиштата? 

— Училишната заедница, носител на ова са-
моуправување, има свој Стутут. Учениците ка-
ко надворешни членови се инкорпорирани и во 
Советот на гимназијата. Тие редовно учествува-
ат на наставничките совети, меѓутоа не секогаш 
истапуваат од објективниот агол. 

„Фокус": Дали се присетувате на некој уче-
нички предлог во Советот на гимназијата кој 
се реализирал? 

— He. Bo моментов неможам тоа да го сто-
рам. Ми се чини дека не секогаш се доследни во 

она што го бараат од нас. Нне секогаш ја поз-
дравуваме позитивната и издржаната иниција-
тива. 

„Фокус": Зошто на учениците не им дозво-
лувате да организираат игранки? 

— Само зачестевнте силеџиски напади од над 
ворешни лица не спречуваат да издадеме таква 
дозвола. 

„Фокус": Дали навистина ги заклучувате над-
ворешните врати по отпочнувањето на часови-
те? 

— Тоа беше стара практика, што ме исклу-
чува и нова примена ако најдеме за потребно. 

На крајот од разговорот, споменувајќи му ја 
желбата да спроведеме анкета околу начинот на 
полагањето на завршните испити во средните 
училиишта, го замоливме да ви го изнесе својот 
став за ова прашање. 

Ветувајќи дека во еден од идните броеви на 
„Фокус" ќе даде поопширен писмен прилог 
директорот Диме Јакимовски ни го „нафрли" 
следното: 

„Мое мислење е да се укине матурата како 
непотребна. Матурата е еден вид бариера, а зна-
ењето не треба да се стекнува со бариери. Таа 
е еден излишен труд на учениците и професо-
рите. 

Многу поправилно би било наместо ангажи-
рањето на професорите околу матурските испи-
ти, тие својата активвост да ја вложат во опре-
мање на учениците кои се упатеви на поправен 
испит преку вонредни часови. Во тој случај поп-
равните испити би биле негде на крајот на јуни 
со тоа што и учениците кои полагаат и профе-
сорите ќе имаат компалетно слободно лето. Ова 
е особено важно за учениците кои полагаат, тоа 
се слаби ученици, а на нив одморот им е најпо-требен“. 

С. ЧОМОВСКИ 
А. ДИМИТРОВ 

ИНИЦИЈАТИВА... 
СТОП ДИСКУ-
СИЈAТA ПРО-
ДОЛЖУВА... 
СТОП 
Форми нa локална самоуправа 

Неодамна во Скопје беше одржана конферен-
ција на Сојузот на младината на градот. Цен-
трално место требаше да му се придаде на „Ан-
гажирањето на Сојузот на младината во развива-
њето на комуналната самоуправа". 
Кога велиме, т р е б а ш е, тогаш по некоја 
граматичка логика мислиме на она што морало 
да се стори, а не се сторило: младите од Скопје 
да го дадат својот прилог кон оваа, денеска мош-
не присутна, тема во животот на градот. 
Меѓутоа што се случи? 
He апсотрофирајќи на минималниот број на де-
легати кој дискутираа заради дискусија, не навле-
гувајќи во непотребноста на уводанот збор и не-
говата тотална тематска соопштеност, принуде-
ни сме да ја констатираме промашеноста на Кон-
ференцијата. 
Во фактот дека за прв пат се поставува една те-
ма, општествено-присутна меѓу младите луѓе за 
која тие треба да го кажат своето мислење, мо-
жеме да бараме единствено олеснителна окол-
ност за неуспехот на Конференцијата. Се наде-
ваме идната ќе биде поуспешна. 

Користејќи го просторот што „Фокус" го отста-
пува, сакаме да дескрибираме одредени опште-
ствено-политички феномени што се повеќе го 
најавуваат своето присуство во денешната кому-
нална самоуправа на градот. 
Прв феномен — месна заедница; 
,,Во новосоздадените услови кога Скопје прет-
ставува единствено општествено-политичка заед-
ница, за натамошниот развиток на комуналната 
самоуправа неопходно е да се афирмира . . . По-
литичка вредност на месната заедница" . . . 
Во контекстот на ова сознание се надоврзува из-
вештајот на Републичкиот координационен од-
бор за помагање на месните заедници, во која 
се потврдува премавнатоста на етапата на кон-
ституирање и афирмирање на месните заедници. 
Нека една ваква оценка е правилна, нека е точен 
фактот за 916-те вакви заедници во СРМ и покрај 
тоа што се сомневаме во исправното ангажирање 
на половина од нив . . . нека се биде така проза-
ично . . . нека, нека?! 
Тогаш, во каква форма и каде мораме да го 
изнаоѓаме ангажирањето на младиот човек во 
развивањето на комуналната самоуправа? 
На почетокот Должни сме да се дистанцираме од: 
— месната заедница како замена на поранеш-
ните општини, уште помалку како место каде 
ќе се решаваат семејни проблеми. 
Се сложуваме: 
— со организирање на средби со пратениците и 
одборницпте од месното подрачје, 
— со афирмација на месните заедници преку: 
совети на потрошувачи кои ќе зафаќаат и ре-
шаваат проблеми од асортиманот, квалитетот и 
целите на артиклите и услугите, 
— со формирање младински совет во соодветните 
месни заедници. 
— Младински совети?! 
Појавата на младински совет во рамки на мес-
ната заедница треба да биде и да се претвори 
во една масовна појава преку која ќе дојде до 



израз активноста на младинците во решавањето 
не само на сопствени, туку и на прашања од ин-
терес на градот. Тоа може да биде уште еден 
начин младиот човек стеснат со разни младин-
ски директиви, еднаш за секогаш со доброволно 
ангажирање да стори нешто во решавањето на 
комуналните прашања. Понатаму, инсистирањето 
да се формираат органи на младинците во мес-
ните заедници претставува можност за потполна 
децентрализација на активностите на младин-
ската организација. Само ако на младиот човек 
му се предочи дека неговата преокупираност во 
решавањето на проблемите на месната заедница 
значи едновремено и решавање на одделни соп-
ствени проблеми — формирање младински клу-
бови, изградување на спортски објекти, — мо-
жеме да го придобиеме делувањето на младине-
цот во рамките на локалната самоуправа. И уште 
нешто; месната заедница може да биде трибина 
од каде и преку која младиот човек користејќи 
го своето уставно начело на иницијатива ќе биде 
во состојба да остварува општествен надзор врз 
работата на своите претставнички тела, како и 
да дава одредени мислења за делувањето на оние 
работни организации за чие што работење е 
првенствено заинтересиран — (Во прв ред се 
мисли на Младинското туристичко биро, Фери-
јалното биро итн.). 
Сето ова ќе биде „дување во празно", ако не се 
обезбеди неопходна материјална основа за деј-
ствувањето на основните клетки на локалната 
самоуправа. Материјалните извори во практика 
претежно се изнаоѓаат во формите на самопри-
донес, фондовите и буџетите на општината. Број-
ката од 11 милијарди стари динари досега оства-
рени од кој 50% со партипација на граѓаните 
зборува за готовноста на жителите месната за-
едница да биде претворена во облик на само-
управување. 
Ваквите форми на обезбедување материјални из-
вори практикувани и од младинските совети во 
месните заедници не се наодмет. Но, сметаме 
дека одреден процент од младинската членарина 
би можела да биде посебен извор на материјал-
ни средства за младинските совети во месната 
заедница. 

ВТОР ФЕНОМЕН — СОБИРИ НА 
РАБОТНИ ЛУГЕ 

Иницијатива на работните луѓе во одлучувањето 
за интересни проблеми, потребно е менување на 
досегашниот однос кон институцијата, собир на 
работни луѓе. Есенцијалноста на оваа „институ-
ција мораме да ја бараме во можноста на само-
управното здоговорување меѓу работните луѓе и 
општината, околу формирањето на буџетските 
средства на комуната. Нема ништо полошо во 
едно самоуправно општество одколку ако дојде 
до елиминирано учество при распределбата на 
општинските средства на оние што во најголема 
мерка и ги создаваат тие средства. 
Во овој момент прашање кое треба да го прео-
купира младиот човек во развивањето на кому-
налната самоуправа е: 
— степенот на младинско ангажирање во разви-
вањето на веќе погоре споменатата „институција" 
— собир на работни луѓе. 
Самоуправното ангажирање на младите често е 
отежнато заради недоволното општо, општестве-
но-економско образование. 
Затоа и често пати на собирите на работните лу-
ѓе им се придава чисто локалистички карактер, 
се одлучува само за прашања од интерес на ра-

ботниците во матичната работна организација. 
Затоа, а тоа е многу пораширено меѓу младите 
луѓе, под овој самоуправен механизам во прак-
тиката се подразбира само еден институциона-
лизиран самоуправен орган — работна зедница 
на работни луѓе. 
Каде го гледаме квалитетното присуство на мла-
диот човек во развивањето на општинската са-
моуправа преку собирите на работните луѓе? 
Во: 
— надминување на локалистичкиот карактер на 
собирите на работни луѓе, 
„Во оваа смисла Сојузот на младината на Скопје 
и младите поети раководители се залагаат, по-
крај својата активност во работните организации, 
ангажирањето на работните луѓе многу повеќе 
да биде свртено и кон прашањата и проблемите 
на нашата општина и пошироките општествено-
политички организации" . . . 

ТРЕТ ФЕНОМЕН — СОБИРИ НА ИЗБИРАЧИ; 

Обединувањето на интересите на граѓаните и ра-
ботните луѓе на ниво на комуна недвосмислено 
пред СММ го поставува прашањето за такво 
ориентирање на политичката акција на младите 
со што ќе се напуштат тесните рамки на рас-
правање и одлучуваше само во работните орга-
низации. Како резултат на тоа, опортуно е вклу-
чувањето на младите во демократскиот живот на 
општината преку собирот на избирачи. 
Досегашната практика покажува; собирите на 
избирачи се свикувани скоро редовно само за 
оние прашања, за кои не може да се одлучи 
без нивно мислење. 
Меѓутоа, „во новосоздадениот статут на градот, 
конкретизирани се прашањата по кои Собра-
нието не може да одлучува без претходно кон-
султирање на граѓаните во собирите на избира-
чи". Тоа значи создавање нов метод на работа 
на Собранието, а како последица на тоа и мож-
ност младиот и динамичен човек да дојде до 
израз. 
Co создавањето на вакви методи за работа, Со-
бранието мора да отклони одредени недостатоци 
што се промакнуваа во поранешната практика. 
Стадува збор за: 
— Неквалитетни подготовки на собирите на из-
бирачи, 
— недоволно информирање на граѓаните за на-
мерата што ја поставил свикувачот на овој собир, 
— неприфаќање на сугестиите, мислењата и 
предлозите на граѓаните за нерешените и проб-
лематични прашааа, 
— свикување на собирите на избирачи заради 
поен на активност од страна на одборникот, пра-
теникот, ССРН или по иницијатива на Собра-
нието. 
He се присетувам, а би се радувал ако не сум во 
право, ниту на еден собир на млади избирачи 
на кој се решаваат и даваат предлози за реша-
вање на одредени проблеми од животот на мла-
диот човек во комуната. 
Додека го пишувам ова некако сам по себе ми 
се наметнува еден предлог. Еве на што мислам: 
Во одредени периоди, никако стихијско, извод-
ливо е свикување на собир на избирачи на кој 
младите луѓе од општината ќе ги поставуваат на 
дневен ред своите проблеми. На овој собир мо-
раат да присуствуваат како претставниците на 
младинците во претставничките тела, така и од-
говорните фактори решавање на поставените 
прашања. Сиге сугестии и предлози од овој сос-
танок мораат да бидат разгледувани во отштин-

ските органи. Co ваков еден собир ќе станат јас-
ни две релации; 
— прво: што превземаат општинските органи за 
решавање на проблемите, 
— второ: колку е возможно реализирањето на 
желбите на младите луѓе. Co други зборови, на 
пример да се рече отворено има или нема мате-
ријалви средства за младински клубови? 

Сашо Чомовскл 



Одамна ja минавме онаа фаза од нашиот соци-
јалистички развиток кога општествената заедни-
ца живееше со паролата „сите од ист казан". 
Денес таа иста парола е анатемисана како нај-
црн облик на демагогија што „само допринесу-
ва за забавување на прогресот". 
Секојдневно се прашувам дали воошпто неко-
гаш ќе ја надминеме оваа фаза од преодниот 
период во кој голем број луѓе се залагаат за 
проширување да основите на социјалисткиот 
развиток во поскромни размери, а истовремено 
својот приватен социјалистички стандард го до-
ведуваат до ниво на комунистичкиот (или по-
точно —- капиталнстичкиот.) В ред, ја почитувам 
вистината дека на оние „горе" и на сите оние 
што сносат одговорност поголема од просечна-
га, за вршење на одговорните должности благо-
пријатните услови им се неопходни. Меѓутоа, 
веднаш да се дообјаснам. 
Се мора да има свои граници! И оној што ги 
минува тие, по механички, економски а и етич-
ки лимити, а истовремено се залага за некаков 
социјализам е најцрн демагот. Зашто? Затоа што 
ние сеуште се наоѓаме на такво ниво на еко-
номскиот прогрес во кој секое поостро индиви-
дуално отскокнување апсолутно не претставува 
реален одраз на денешната состојба. Токму во 
тој контекст може да се назре апослутниот ан-
тагонизам во југословенското општество кој пред 
се е поттикнат од имотните противности и си-
те останати што аналогно се надоврзуваат на 
нив. 
Кога некои, како на пример, претседателот на 
Градскиот синдикален совет се залага „за ста-
нови за плиток џеб", никако неможам да из-
бегнам од алузијата на капиталистичкото фи-
лантропско милосрдие. 
Тешко е да се замисли и сфати од каде луѓето 
денес, кога се има предвид нивото на нашиот 
стопански развиток, може да инвестираат повеќе 
десетици милиони стари динари за изградба на 
вила, (Ова е најблагиот термин. Во повеќе слу-
чаи се употребува зборот палата). Инвестира-
њето толкава сума средства за изградба приват-
на кука, одскокнува од ова што може да се 
нарече југословенски социјалистички просек. 
Или да се послужам со еден друг пример од 
животот и работата на младинската организа-
ција. Познато е дека младинските раководства 
се залагаат за проширување на материјалната 
база на учениците и младите трудбеници, а тоа 
сепак во едни рамки што ги дозволува сегашно-
то ниво на нашиот економски развиток. Дотука 
се е в ред. Мегутоа, на другата страна од ме-
далот може да се види следното: Младинското 
раководство на еден свој некогашен функцуио-
нер, кој што му овозможува стипендија од ни 
малку ни повеќе, илјада и петстотини нови ди-
нари месечно. Ова за мене е уште по црн, ако 
сакате, најцрн вид демагогија. Затоа кога млади 
луѓе стануваат демагози, тогаш навистина не 
знам што може социјализмот понатаму да оче-
кува од нив. 

нувајќи ми дека во капитализмот буржуите ре-
лативно не ги користеле така сладострано пло-
довите извојувави со буржоаските револуции. 
Денес, пo раскошен живот и по импозантни ар-
хитектонски остварувања можат да се видат на 
Женевското езеро в други монденски собира-
лишта на „кремот“ на капиталистичкото опште-
ство. А сепак, сите се за социјализам. До кога? 
За нашиот социјализам опасна е паролата „си 
те од ист казан", а заради неа се превидува — 
свесно и несвесно — оваа нова демагогија, што 
прикриена зад плаштот на самоуправниот соци-
јализам ги разоружа неговите темели. 
Најтрагично во сиот овој контекст е што опш-
теството и органите на власта не преземаат ре-
чиси ништо, дури малку и го овозможуваат рас-
пламтувањето на овој специфичен облик на кон-
тра-револуција. 

Владимир Шопов 

ЗА 
НОВАТ 
А 
ДЕМАГ 
ОГИЈА 



ПИСМО НА 
ЕДЕН ЧИТA-
TEЛ ДО PE-
ДАКЦИЈАТА 
HA ФОКУС 

Драги другари, 

Решението за повлекување од понатамошна 
дистрибуција на 8-от број на „Фокус", многу ме 
изненади, а во исто време предизвика револт 
во мене. Мислам, дека нема да згрешам ако ре-
чам дека го делам мислењето на многу млади 
луѓе кои стојат на исто становиште. Сето ова 
го заклучив на основа на разговорите што ги 
водевме а и ќе ги водиме понатаму, доколку се 
продолжи и понатаму со вакви (не)обични ре-
шенија и ако тие преминат во секојдневна прак-
тика. 

Во образложението за оваа постапка беше 
речено дека постои „идејно-политичко застрану-
вање на Фокус". 

Понатаму се зборува за наводно „негирање 
на постигањата и ангажирањето на учесниците 
во НОБ", во повоениот социјалистички развиток 
на Југославија. 

Бев еден од (не)среќниците, кои имаа мож-
ност да дојдат до осмиот број на Фокус, и во 
ниеден момент, не видов можност Фокус да из-
врши негативно идејно влијание врз мене, би-
дејќи написот „Концет за сатирична пушка" 
сосема јасно ги потврдува (уште еднаш) нега-
тивните појави кои се случуваат во нашето са-
моуправно социјалистичко општество, а кои по-
јави во никој случај немаат социјалистички ка-
рактер. 

Значи, за некакво вулагризирање на овие 
настани, нема ни збор, ами напротив низното 
истакнување може да послужи за што побрзо 
и поуспешно решавање на аномалиите во на-
шето општество. 

Познато е дека одсекогаш постоел и ќе по-
стои т.н. судир на младите и старите. Во овој 
судир, секако дека младиот човек игра подре-
дена улога, бидејќи истиот има многу малку 
можности неговиот глас да излезе на површи-
на. Всушност. неговиот глас требе да биде при-
лог кон активното политичко ангажирање во 
ошптествениот живот на кој му припаѓа и има 
полно право да земе учество. 

Денеска, кога проблемот на младиот човек, 
неговото вклучување во производството, е акту-
елен, добро познатата „фраза": Светот останува 
на младите, звучи застарено и банално. Кон оваа 
фраза можеме со право да ја додадеме и оваа: 
„Слободата останува на младите, а работните 
места и понатаму ги држат старите". 

He другари, на овој начин не можеме да го 
избегнеме решавањето на овој проблем. Да се 
обидеме заеднички да ги согледаме нашите спо-

собности за рамноправно учество во изградбата 
на нашата земја. 

Зарем вие, нашите постари учители и роди-
тели, немате доверба во нас, кои со право доа-
ѓаме да ве замениме. 

Или пак можеби големите акции на млади-
те, како што е изградбата на насипот крај Са-
ва во Загреб и изградбата на Нов Белград, не 
се доволна гаранција дека активно учествуваме 
во нашата стварност и дека во неа не чекориме 
со затворени очи. 

Ако пак мислите дека сепак и ние вредиме, 
тогаш одстапете од досегашната практика да 
гледате со голема доза скептицизам на нашите 
напори и убедувања дека во никој случај не сме 
за евентуално одстранување од сцената на која 
се одигрува нашиот општествен развиток. 

Дозволете и ние да се бориме за нашите 
идеали, кои сте ги имале и вие и за кои сте 
се бореле и избориле. 

Но при тоа, немојте да заборавите дека на-
шите идеали не се (само) Битлсите и поп-му-
зиката, туку во нив видно место завземаат се-
риозни нешта, како што е борбата на храбриот 
виетнамски народ а исто така, настојувањата на 
човекот во борбата за откривање и решавање 
на тајните во науката и техниката. 

Во тој случај, бидете уверени дека конфлик-
тот мегу нас и вас ќе биде избегнат и нема 
повеќе да постои. Многупати сме биле самокри-
тични, а и критики од вас сме примале. Нико-
гаш не сме ги затворале очите пред вистината. 

А вие? Кога се обидовме да ви укажеме на 
штетноста на некои постапки, одговоривте со 
забрана на нашиот весник преку кој ви ги упа-
тивме критиките. Дали тоа е во согласност со 
демократските принципи кои требе да постојат 
во едно социјалистичко ошптество? Или пак го 
избравте најлесниот начин за отфрлање на на-
шите настојувања да ви укажеме на некои греш-
ки? 

Би сакал, другари, сите овие прашања да не 
останат реторски, туку некој од одговорните 
другари да се обиде да даде одговор на нив. 

Се надевам дека ова мое писмо нема да за-
врши во кош, ами ќе биде објавено. 

И ако тоа и се случи останувам понатаму 
ваш верен читател, 

Чупевски Владимир 
Ученик во гим. „Ц. Димов", 

Скопје 



ДBE 
БРИГАДИРСКИ 
Г Е Н Е Р А Ц И И 

Караван на бригадири. Четири илјади пле-
менити срца. Четири илјади луѓе кои на свој 
начин на кој го помагале развитокот на соци-
јализмот. Тие се бригадири и нив ги соедину-
ва делото кое го граделе тие четири илјади 
чивта раце. 

Оваа средба е замислена така да се срет-
нат повеќе генерации на тие градители. И гле-
даме во иста група младинци н младинки, ра-
ботници и работнички, средношколци и сред-
вошколки и покрај нив луѓе кои би можеле да 
им бидат татковци, мајки, а некогаш биле исто 
— бригадири. 

Денес ги раскажуваат нивните сеќавања. 
Утре кога ќе ги видат местата на кои се во-
дела битката со времето за кубици, километри 
пат или пруга — тоа ќе биде филм чија про-
екција никнува од дното на нивните големи ср-
ца. Да, тоа се навистина големи човечки, хума-
ни, херојски срца. За секој од овие епитети сто-
ат дела, подвизи, херојства, хуманизам и на си-
тe нив гледајќи го Железник, „Нови Београд", 
„Јабланица" пругата „Брчко Бановиќи" — им 
се восхитуваме. 

На тие исти места денес ги евоцираат сво-
ите доживувања. Тие откриваат еден живот кој 
единствено може да се нарече како бригадир-
ски. Но социјализмот кој го граделе во раз-
лични етапи на разни генерации им давал и 
подруги услови. 

Акцијата секогаш ќе биде еден поим во од-
нос на целите кои треба да се реализираат, но 
условите кои владееле тогаш и сега ги гледаме 
во искажувањата на „старите" и „младите" бри-
гадири. 

— Лесно вие денес работите. Шест часови на 
ден, во услови кои се дури и подобри од до-
машните, зборуваат постарите гледајќи ја но-
вата населба на младинската работна акција „Но-
ви Београд". 

Истите тие ни раскажуваа на лице место во 
Брчко за изведувањето на акцијата пред пове-
ќе од две децении. 

— Тоа беше време кога акцијата се состое-
ше само во работа. Ни да се помисли за ком-
фор, а како кога ги удиравме темелкте на но-
вата индустрија, кога зборот нема бееш на-
секаде во никаде поистоветен со неможе. И 
ете, оваа пруга пред нac ја градевме ние гене-
рацијата која секаде па и овде жртвуваше од 
себе и ја предадовме дваесетина дена пред од-
редениот рок. 

Евоцирајќи ги овие спомени се гледаше де-
ка во себе е поттикнат и од она што го виде 
вчера во „Нов Београд", од резултатите кој му 

беа пред очи таму, од пожртвувањето и залага-
њето на една млада генерација на која денес 
не и стои товарот на иднината за да би јури-
шала на нови работни подвизи, туку идеали ко-
ја таа ги изгради за времето на овие две де-
цении. И кога утре ќе ги види насипите на Са-
ва тој само ќе го потврди она што кратко но со 
далеку повеќе признание го искаже и денес: 

— И вие сте исти! Го рече тоа горд затоа 
што беше свесен дека големината на делото ќе 
остане секогаш иста затоа што во него е вгра-
дена истата младост, пожртвуваност. 

Резултатот е ист и на него ќе се гордеат и 
стимулираат и генерациите кој денес градат и 
овие на кои им припаѓа иднината. Двете гене-
рации и кој знае уште колку меѓу нив се под-
еднакво заслужни за тоа. 

Љубомир Мартиновски 
Ученик, Гим. „Цветан Димов" 

С к о п ј е 

Н А М Е С Т О 
З Е Л Е Н И Л О 
- „ТРН“ 

Често поминувам по улицата „Рузвелтова", 
Широка улица, модерна, од двете страни голе-
ми стамбени згради со огромен број станови. 
Тоа е всушноот почетокот на населбата „Кар-
пош". Нешто што забележувам во последно 
време, постојано ме тера да размислуваи за 
многу работи во врска со изградбата на на-
шиот град со урбанизацијата и изградбата 
на ЕВТИНИ станови. 

Всушност, се работи за една нова модерна 
куќа (нема да кажам вила иако е тоа заради 
тоа што сум алергичен на тој збор) која 
е изградена помеѓу две станбени згради во 
„Карпош" во близина на раскрсницата „Руз-
велтова и „Партизанска". 

Токму на тој простор помеѓу две згради, 
каде што реално би се очекувала локација на 
едно мало паркче со цвеќе, односно, една зе-
лена површина, нашите искусни урбанисти 
дозволиле да се изгради една таква модерна 
куќа. Новоградбата е еден луксузен проект со 
просторни соби, балкони обложени со дрво, 
подземни гаражи, двор со зеленило и сето тоа 
оградено со висока железна ограда. Овој про-
ект е за секаде, само не за в град, особено 
меѓу стамбени згради. 

Се прашувам дали надлежните органи со 
издавањето на дозвола за изградба на една 
таква градба, заборавиле дека се работи за 
населба, за максимално искористување на 
просторот со зелени површини, за естетиката 
и вклопување на новите објекти во старите. 

Затоа можам слободно да речам дека таа 
новоизградена куќа е всушност еден остер трн 
што ги боде очите на обичните минувачи, 
а да не зборувам за околните жители во на-
селбата. Меѓутоа, урбанистите го кажале сво-
јот збор. Да се надеваме дека нема да биде и 
последен. 

Љ. Арсовски 



испити 
Фебруари, април, јуни, септември и воемврм. 

Секој месец испитна сесија. Секоја сесија носи 
грижи, радости, разочарувања и проблеми за 
студентите. Некои ги полагаат своите први испи-
ти, некои последните во годината, некои го завр-
шуваат факултетот. 

Просторија, (кабинет), со големина од 4X4 
метра, со мебел што се оостон од: работва иаса 
на професорот, една витрина и масичка со три 
стола. Тука се одржуваат испити. За слушате-
лите има место само за стоење. 

Испитот е закажан во 8 часот. Веќе помина 
8, а професорот го нема. Тие што полагаат не-
стрпливо чекаат. Конечно, доаѓа. Додека тој вр-
ши вообичаена прозивка на кандидатите што 
полагаат, кабинетот се исполнува до последното 
место за стоење. Првите тројца студенти што од-
говараат, ги влечат прашањата. За момент молк, 
а потоа пак тихо зборување. Професорот го пие 
своето прво кафе и си запалува цигара. Студен-
тите шго полагаат, интензивно размислуваат, по-
требна им е тишина за да се концентрираат. Вра-
тата се отвора и два студенти се обидуваат не-
како да си обезбедат место за слушање. Во исто 
време три студентки излегуваат. И така за це-
лото време вратата се отвора, се затвора, студен-
тите влегуваат и излегуваат, додека нивните ко-
леги размислуваат, одговараат, прават концепти. 
Надвор група младинци играат фудбал. Под про-
зорецот неколку работници ја чистат н косат 
тревата и гласно си разговараат. 

Во тој коктел од најразлични шумови и раз-
говори, студентите одговараат, размислуваат, се 
обидуваат да се концентрираат. 

Оценките сс запишгуваат во индексите. Многу-
мина не се задоволни, некои сметаат дека добро 
помннале. 

Меѓутоа прашање колку е оценката реална. 
колку е оценката адекватна на одговорите, на 
знаењата на студентот. Прашање е дали може да 
се апстрахира ситуацијата и условите на испи-
тувањето, а што е најважно, психичката состој-
ба на студентот што одговара. 

Арсовски Љупчо 

и тоа е кри 
тички стов 
„ . . . она што денес се случува со студентите, ба-
рем со еден голем дел од нив во светот — кон-
фузијата во нивните барања, нереалноста на нив-
ните заклучоци, од каде, како и кога да се поч-
не да се бара и што . . ." 

Да почнам конвенционално, и да објаснам 
дека овој цитат е истргнат од еден напис во вес-
никот ,,Нова Македонија". Над насловот беше 
напишан зборот: Телевизија. Дали е потребно 
воопшто да се изнесува некаква критика за тоа 
што си дозволил еден таков реномиран весник 
на своите страници, да допушти напис во кој се 
изнесува еден нереален, наполно личен, опорту-
нистички став. Се работи за став кој не служи 
никому, ами служи единствено да се пополни 
празна страна. Ова го велам затоа што вака ка-
рикирано мислење кое исклучува секакво студи-
озно гледање на работата, не може да биде, изне-
сено во вид на став на еден новинар или воопшто 
во ставовите на една редакција или списание. 

Можеби премногу спонтано ги изнесов оние 
критички зборови за написот, бидејќи револтот 
за изнесување на една таква невистина, такво 
заклучување за нешто што е едно многу поком-
плексно прашање како што е прашањето за она 
што се случува меѓу студентите, беше навистина 
голем. 

Дали една емисија која во својот наслов вели 
дека сака да објасни што сакаат студентите, мо-
же да му послужи на некој новинар само како 
уште еден доказ, да заклучи дека студентите не-
маат јасни ставови за она што сакаат и од кого 
сакаат. — Во многу моменти во времето кога се 
актуелизира поимот студент, навистина се нема-
ше најјасна претстава што всушност претставува 
тој поим и сите елементи кои ги носи со себе. 
Но од времето кога тој беше актуелезиран, а и 
се уште, се имаше можност секој да биде сведок 
на такви моменти и такви ставови во врска со 
студентите и од самите нив, така што сега со 
голема резерва би можело да се постави некакво 
прашање во врска со тоа, дека сеуште е нејасно 
(како потполна вистина) што сакаат студентите. 
Во тој смисол новинарот Ц. Станоевски и заклу-
чува дека сеуште не било јасно што тие сакаат, 
нивните барања биле нереални итн. 

He можам ништо повеќе да речам, освен уш-
те еднаш да подвлечам дека навистина е голема 
смелост, личното непознавање на работите, неин-
формираност, итн. да си обезбедува место на 
страниците на „Нова Македонија" ! 

П. Манчевски 

ПУЧ 
Низ главниот град на СРМ кружат гласови 
дека се подготвува завера против Претседате-
лот на скопската студентска организација 
— Борче Брсаковски. Наводно. нма повеќе 
причини кои го потхраниле тоа незадовол-
отво: неговата недораснатост за функцијата — 
претседател, извесни манифестации на пол-
тронство, мртвило во организацијата, биро-
кратски тенденции итн. 

КРИТИКА 
Младата англиска социјалистка Дајан Галоп 
во еден неврзан разговор со неколку наши 
младинци и младинки рече егзалтирано дека 
има појави во нашиот социјализам кои не и 
се допаѓаат. Имено, како објаснение: Галоп 
ни расправаше за поканата што ја добила од 
една овдешна пријателка за: попладневен чај 
во „олимписката населба" на Водно. 

ВПЕЧАТОЦИ 
Пред извесно време, пo петнаесетодневниот 
престој во Македонија, од Скопје заминаа 
група англиски студенти. Тие беа воодуше-
вени од нашата земја, од нашиот народ и се 
чудеа и лутеа на себеси што досега ни малку 
не прочитале за нашата земја. 
„Прекрасна земја". повторуваат тие. „Госто-
примлив народ". Да, за разлика од нивниот... 

ДИВИ-ПИТОМИ ГРАДБИ 
Во последно време се преземаат остри мерки 
против дивите градби. Co исклучоци! Еден 
инспектор, наводно, изјавил дека за „жива 
глава" не би отишол да изврши контрола на 
викенд-куќичките лоцирани крај Треска, во 
близината на Матка. Наводно, еднаш веќе бил 
и сопетвеницигге го убедувале дека би можел 
да ја изгуби службата, ако ревносно продолжи 
да си ја в р ш и работата. 



Новатз левица која е настаната вo сегашниот 
познат период ва капитализмот, не е никаков 
преоден феномен ,туку претставува израз на дла-
боката социјална, политичка и духовна криза. 
Младите бунтовници наслутуваат дека зад маг-
лата на просперитетот се припремаат катастро-
фи: не само атомска војна, туку и потполна 
дехуманизација, Многумина од нив бегаат во 
вештачки рај. Меѓутоа, другите водат еден вид 
на герилска војна припремајќи ја на тој начин 
тоталната револуција. Искуството им покажа де-
ка економските и политичките промени не се 
достатни и, дека е потребна културна револу-
ција за човекот потполво да се ослободи од за-
старените норми и табуи. — втора реинкарна-
ција на човекот. 
Новата левица сеуште во голема мера е хаотич-
на, недефивирана и преполна со инфантилни не -
достатоци. Но сепак, таа е снагата која денес пот-
тикнува на напредок. Кога ние се одлучувавме за 
левица, ситуацијата беше далеку помалку ком-
плицирана. Противречноста меѓу производните 
снаги и производните односи сеуште беше прет-
ставена во пролетарјатот. Работничката класа бе-
ше неоспорно историски субјект на револуцио-
нерните потреби и револуционерните нужности. 
Советскиот Сојуз, првата и единствена земја во 
која работничката класа го отфрли капитализ-
мот, и покрај политичките деформации, беше во-
дечката снага во меѓународното работничко дви-
жење. Општата светска економска криза и фа-
шизмот заедно, како да го предскажуваа крајот 
на капитализмот и наговестуваа обединување на 
сите прогресивни снаги заради спасување на све-
тот од варварство. 
Денес ситуацијата е сосема поинаква. Огромнмот 
развој на производните снаги во високоразвие-
ното капиталистичко индустриско општатество, 
преобразување на структурата на работничката 
класа, револуционерниот подем на третиот свет, 
политиката на сила на Советскиот Сојуз, созда-
вањето на многу различни форми на некапита-
листичко општество, што доведе до спор меѓу 
Советскиот Сојуз и Народна Република Кина, 
како и спорот меѓу Советските сили и чехосло-
вачккот народ — сето тоа имаше за последица, 
пред се, две работи: 
1. Брз пораст на реалните, но и лажни, потреби 

и нивното парцијално задоволување, 
2. Се поголема противречност помеѓу постојната 
сегашност и неиспитаните можности. 
Првата работа доведе до се поголема интегра-
ција на масите во постојниот систем кој е на 
власт (создавајќи на тој начнн „среќна свест", 
како што вели Херберт Маркузе), и до еден ре-

фо рми сти чки став. 
Втората карактеристика на сегашната ситуација 
доведе до се поголеми бунтови против фрустра-
цијата, до борба за остварување ва неиспитаните 
можности, до сознание дека е неопходна тотална 
револуција. На тој начин се дојде до формирање 
на револуционерен став. 
Сеуште е релевантно ова што Маркс го откри: 
дека противречноста меѓу новите производни сна-
ги и застарените производни односи е одлучувачки мотор на општествениот развиток. Меѓу-

тоа, интелектуалните и духовните снаги сега 
станаа далеку поважни од материјалните како 
инцијатори на промените. 
За несреќа, новата левица во капиталистичките 
индустриски земји не ги сфати случките во Че-
хословачка, подбивно отфрлувајќи го револуци-
онерниот хуманизам како ревизионизам. Иако не 
препорачува воена интервенција, ваквиот став 
индиректно ја оправдува. Оваа блага демократска 
револуција, која се развива од некапиталистич-
ките системи на производство, од производство 
кое не е револуционизирано и која преоѓа непо-
средно во системот на демократија заснован на 
директно учество во работничките совети, нужно 
мора да биде критикувана. 
Во Чехословачка, се поголемата борба за открк-
вање ва нови патшпта ја започнаа интелектуал-
ците, а потоа нив почна да им дава поддршка и 
дел од партискиот апарат. Недовербата, меѓутоа, 
се појави во знатниот дел на работничката кла-
са се додека потполно не созреа сојузништвото 
меѓу работннчката класа и интелектуалците — 
ова што беше и останува без преседан во недос-
тижното мајско движење во Франција. 
Се почна со движење за реформа, но кога маси-
те на индустриските работници почнаа да земаат 
се поголемо учество во ова движење со се пого-
лем ентузијазам и се поголема свест, изгледаше 
дека е на видик една друга револуција чија со-
држина пред се беше јасно одредени елементи 
на директна демократија и преобразба на чо-
вечите односи. Луѓето се дигааа од состојба на 
зачмаена апатија и егоистична борба за личен 
профит во име на солидарност и интерес на општествените цели - тие навистина стекнаа права 

социјалистичка свест. Во овие месеци на демо-
кратска револуција Чесите и Словаците навистина најдоа среќа. 

Потполно се согласувам со новата левица кога во американскиот империјализам го гледа глав-

ниот непријател, а во советското партиско рако-
водство оној кој што на американскиот импери 
јализам му ја прави најголемата можна услуга 
со такви акции каква што беше инвазијата од 

ПИСМО НА ЕРНЕСТ ФИШЕР ДО НОВАТА ЛЕВИЦА 



21 август 1968. Таквите акции од една социјалис-
тичка земја не само да ги јакнат снагите на им-
перијализмот давајќи му аргументи за антико-
мунистичка хајка, туку ги оттуѓуваат милионите 
луѓе во светот кои се разочараве со капитализ-
мот и кои се готови да се борат против него. 
Таквите акции најмногу ги уништија шансите за 
европски социјализам за долг период. 
Широките маси на работните луѓе во високо 
развиените европски индустриски земји не са-
каат социјализам на кој модел би бил оној од 
Москва илк оној од Пекинг. Настаните во Чехо-
словачка во 1968 година пред инвазијата содр-

жеа многу особини кои одговараа на желбите на европскиот работник и интелектуалец. Овие настани пред инвазијата не требаше да бидат 

никаков модел, туку повеќе одраз на една генерација чии антикапиталистички чувства не мо-

жеа да бидат задоволени во редовите на старата 
левица, генерација која повторно не сакаше да 
отпочне со застарени програми и статути. Беше 
потребна потполна зрелост и самоодредување. 
Можеби се приближуваме кон тотална катастро-
фа; да би се спротивставила на оваа можност, 
тоталната револуција на чудно хаотичен начин 
се припрема самата. Co неа ќе бидат уништени 
сите табуи и ништо што ќе биде наследено 
нема да биде во вредност — било да е добро 
или зло. 
Кој може да очекува од младата генерација да 
признае било какви вредности како реални кога 
на неа убијците на виетнамскиот народ и се 
претставуваат како бранители на слободата, ко-
га окупацијата на Чехословачка и се претставу-
ва како братска помош, кога империјализмот и 
се претставува како помош на земјите во развој. 
Кога новата левица зборува со толкаво возбуду-
вање и одушевување за културната револуција, 
тoa не значи дека се бара само промена на од-
носите во производстаото, поделба на моќта, потполна промена на општествената структура, туку се бара и потполна промена на начинот на 

нашето живеење и, поодредено, самоодлучување како право на сите луѓе. Но веднаш се наметну-

ва и едно друго прашање. He се ли бореа и сите 
други револуции токму за вакви цели? А каков 
е резултатот... 
Cera знаеме подобро од било кога порано дека 
ни една револуција не ја остварува целта за која 
се борела, не ги остварува идеалите со кои била 
започната, сега знаеме подобро од било кога досега дека секогаш по револуцијата следува разочарување. 

Секогаш кога револуционерното малцинство ус- певало да ги инспирира масите на акција, соочении сме со проблемите на спонтаност и организација. Во својата теорија на револуцијата, ле-
нин ја потценува спонтаноста. Анти-авторитативните анархисти, од своја страна пак, ја преценуваат спонтаноста. 

Кога во име на една револуционерна дисципли-
на, партијата го претвора принципот на биро-
кратски централизам во закон, револуцијата са-
ма во себе носи семе на идната доминација на 
партискиот апарат. Револуционерното движење 
мора да биде свесно заради ова и мора да ја 
користи иницијативата на сопствена спонтаност 
за самото себе да се организира. I 
И покрај тоа, секое револуционерно движење 
достигнува точка кога повеќе не може да им-
провизира, кога власта мора да се централизира 
за да му се олесни борбата против реакцијата 
на раководството, за да се приграби власта ко-
нечно во цврсти раце, Мегутоа, тука е всушност 
централниот проблем, кој е тој што треба да ја 
земе власта во свои раце? Дали е тоа народот 
од улица, како што тврдат повеќето од анархис-
тите? Но, дали широките маси се способни да 
создадат нов ред, ред кој нема да се претвори 
во авторитарна репресија? Колку долго ќе бидат 
способни за акција и до која точка ќе успеваат 
да не се интегрираат и да не дозволат други, 
делегати, да ги претставуваат? Како може непо-
средната демократија да се направи мерлива со 
раководните органи, со функциите и институци-
ите? Како може непосредната демократија да опстане, а преку ноќ да не се претвори во институционализирани органи? Цврст и доследен систем врз база на демократски совети изгледа 

дека е н а ј д о б р о т о решение. 
Постои нешто што би сакал да го кажам на си-
те оние кои се против плурализмот во новите општествени услови и на сите бранители на еднопартискиот систем. Концентрацијата на власт 

во рацете на една партија неизбежно води во де-
формација на било кој демократски систем и 
доведува до доминација на апаратот на власта. 
Парламентите можат да се развиваат само под 
еден услов: ако е можна вистинска опозиција 
и кога партиите не се конвенционални политич-
ки партии кои само меѓусебно се борат за успех. 
Пропаѓањето на старите партии, партиите од 
стар тип, не само што е нужно, туху е нешто 
што треба да сакаме пред се поради интегрира-
носта на овие партии во буржоаско-капиталис-

тичкото друштво, интегрираност која, иако се-
уште недоволно уочлива и јасна треба што по-
рано да се изнесе на видело. 
Новата левица дава квалитативно на чисто сво-
ите квалитативни барања за повеќе пари, повеќе 
слободно време, повеќе општествена законитост, 
повеќе потрошни добра, за повеќе досада и по-

пријатно отуѓување. 
Мислам дека една од најбитните работи е да се 
разгледа ситуацијата во која се наоѓаат партии-
те и организациите на старата левица. Оваа ана-
лиза мора да биде спроведена со најголема мож-
на ревносност. Сосем е можно многу работи од 
старата левица да можат да се преобразат: пред 
се нивната структура може да измени, како 
што тоа го направи италијанската Комунистичка партија, или би можеле да се развијат прогре-

сивни групи во рамките на овие партии, групи 
кои ќе се обединат со револуционерното движе-
ње. Ваквата левица мора да биде крајно елас-
тична во своите обиди да создаде цврст сојуз 
меѓу сите различни типови на организации и 
групи, со тоа што би се спасило се што може од 
старите организации. 
Никако не мислам да давам совет кој никој не 
ми го барал; само сакам да ја предупредам но-
вата левица на опасноста од сопствена изолаци-
ја. Јас не сум за толеранција на сите облици на 
репресии, ниту сметам дека треба да се биде 
толерантен спрема хипокризијата и самозадовол- ниот империјализам. 
Меѓутоа, ние во левицата не смееме да бидеме 

парализирани со нетолеранцијата, мораме да се откажеме од сите погрешни идеи за монолитност на левицата, за да се искоба единството на сите нови елементи во самата борба, за да можат да се исковаат борбените снаги од сите леви елементи. 

Се додека постои остра спротивност на економско поле меѓу старите индустриски зермји и третиот свет, и се додека оваа спротивност го дели светот на богати, од еднастрана, и на сиромашни, од другастрана, ќе постои доминација на човек над човеч, а власта ќе биде злоупотребувана. Оваа можност е ИНХЕРЕНТНА на секој облик на власт. 

Само единствена борба на сите леви снаги може да го обедини светот во сета негова комплексност. Само овој обединет свет, свет со разбудена свест за сопствената човечност, дава основа да се верува дека резултатите на идните револуции нема да бидат така разочарувачки како што беше случај досега, дека конечно власта ќе биде уништена како таква, а нема само да премине од една рака во друга. 



МЕДИОКРИ 
ТЕТСКА 
психолог 
ИЈА 

Како актуелизирана опасност за аксиома-
тично поставеното гесло: „Животот како бор-
ба!", е секако профилот и психологијата на 
современиот медиокритет. Неговотo сознание и 
свеста за споменатото гесло, кај него раѓаат 
желба за поедноставување на животната борба, 
тој ја одбира улогата на „Влекач" во општестве-
ните односи, ја облекува маската на хипокризи-
јата, се определува за политика на мал отпор 
или компромиси. Компромисот, демагогијата, ли-
цемерието, инсинуациите, се елементи на него-
вата формула и тактика — по секоја цена да 
се има место и улога во општеството — без раз-
лика на заслугите квалификациите и способнос-
тите. Сето тоа еманира од неговата природа од 
неговата психологија и се јавува како иманен-
тен квалификатив на неговите амбиции, Широ-
ка е лепезата на моделите на тој тип кој по по-
треба се ..рафинираат", „модифицираат", ,,адап-
тараат", честопати гонети од макијавелистичкиот 
нагон на самоодржувањето. Една од формите 
на манифестирање е и полиморфниот опортуни-
зам чии симптоми на перфиден начин се дефи-
нираат во рамките на опортуното и опортуни-
тетот, како алиби за „луцидноста" на медио-
критетскиот дух и псхиологија кои во основа 
се блеф и чаршиски трик. Процесот на раз-
витокот на овој тип најчесто се јавува во две 
варијанти или поточно во две фази. Би можело 
да се каже дека тоа се и повеќе стадиуми кои 
резултираат по пат на сукцесија. Во почетокот 
идната фантазија на медиокритетот (во најчест 
случај обоен со провинцијален дух и малогра-
ѓанштина) и заслепеноста од новата средина или 
шансата за позиција во неа и успехот, несвесно 
го обликуваат неговиот карактер и стилот со 
еден „ителектуален" потенцијал кој не гаранти-
ра ништо повеќе од просек. Амбициите на не-
судениот медиокритет, на стартот се секако да-
леку над просекот. гонети од слепата желба за 
илузорен успех и задоволување на суетата. Но, 
последователно доаѓа до соочување со сопстве-
ните, вистински способности, се достигнува ре-
алниот максимум, а не имагинарниот. Во овој 
период на самосвест и внатрешен дијалог за ви-
стинските способности кога се открива правиот 
интелектуален потенцијал, се конципираат не-
свесниот отпор и тврдоглавоста на идниот ме-
диокритет. Онаа почетна и во природата на 
човекот карактеристична неизвесност за сушти-
ната и капиталот на моќта, кај него, во стадиу-
мот на самосвест се претвора во извесност. Од 
моментот на спознавање на сопствената мегало-
манија (трагедија), тој ја програмира новата так-
тика со која не се предава. Натамошниот раз-
вој оди по слепа инерција од првобитното и ве-

штачки предизвикува несвесност. Тоа е кулми-
нација кога медиокритетот од објективната са-
мосвест за вистинските способности, се претвора 
во игнорант, не само во однос на нив туку и 
кон се што доаѓа како опасност да ја поремети 
лажната самозадоволност и субјективизираната 
илузија за „квалитетот" кој е плод на една по-
реметеност. 

Својствата на медиокритетската психологија 
постојано доаѓаат до израз во секојдневието 
како еманација на една потсвест, на една суш-
тина (појавата е суштинска, а суштината се по-
јавува). Претставниците на оваа медиократија 
(термин кој би ја означувал, заради поголемото 
присуство на нејзините експоненти, особено на 
водечки пунктови). Во комплексот на опште-
ството на разни нивоа и преку своите професио-
нални застапници експлицираат и манифести-
раат: просечност, метафизика, половичност, ав-
тархичност, а тие се единствени и ортодоксни 
заштитници на девизата: „средината е злато". 

Зад параванот - професионален политичар 
— често се кријат демагозите, политичките ко-
кетери и позери, кариеристите, конформистите 
и сл. Тоа се политички камелеони, скриена опас-
ност, чија перфидност и хипокризија се секо-
гаш готови да се камуфлираат во контексот на 
современите општествени струења во кои се за-
гушуваат потребите за императивни и нови фор-
ми и содржини. Медиокритетската психологија 
се јавува како кочница и го стерилизира поли-
гичкиот прогрес. Еден нов квалитет во сето ова 
се современата супер бирократија, политичката 
елита, која спие на ловориките на исконската 
револуција и од својот политички и материјален 
Олимп „дели" упатства за продолжување на ре-
волуционерната идеја. Нивната специфичност е 
во тривијалноста на баналното идејно жонгли-
рање и потклекнувањето пред стандардот на 
животот пливајќи во водите на фриволноста. Ис-
товремено најиронично е тоа што тие се толку 
вешти во маневрите и ескиважите, секогаш 
спремни да го осудуваат она што се тие самите. 
Co цел за одржување на позициите, медиокрите-
тите се солидаризираат и го зголемуваат бро-
јот на „истомисленици" станувајќи затворен 
круг. 



Bo сверата на науката, меѓу таканаречената 
техничка интелигенција медиокритството се от-
крива во неспособноста за рационализирање во-
ведување иновации во техничкиот, технолошки-
от и научниот процес, изнаоѓајќи оправдување 
во слабите услови и комплексот од научната 
инфериорност пред водечките земји во светот. 
Има појави и на незаинтересираност како ре-
зултат на „недоволен стимул", спиење на дипло-
мата, бојкот и уценување со бекство. Тоа е из-
раз на типична научна недоследност и неодго-
ворност израз на дефетизам и злоупотреба на 
општествената доверба во неговата техничка ин-
телигенција. 

На полето на културата во нејзиниот ком-
плекс, на релација уметник — публика, креатор 
и консумент, медиокритетството има свој одраз 
во псеудопроизводот (уметничко дело, оствару-
вање итн.). Во атмосвера на немилосрдно ата-
кување и обезвреднување на духот се создаваат 
„културни" продукти што треба да ги задоволат 
законите на економскиот, а не уметничкиот мо-
мент и стануваат дел од стоковниот промет, 
жртва на пазарот и култот на современата ци-
вилизација — парите. Ваквите предавници на 
културата, со кичот и сурогатот се залажуваат 
себе си и околината, деградирајќи го уметнич-
кото со својот стерилен и до вулагарност сим-
плифициран стил. Квантитетот го занемарува 
квалитетот, во чиј масовен вртлог се создава 
конфузна претстава за вистинските потреби и 
можности на една национална средина. He се 
многу далеку вообразените „корифеи" кои од 
очигледните создавачи на кичот и шундот, се 
поопасни заради својата „убеденост" дека прет-
ставуваат „ноев ковчег" за националната кул-
тура и дека се нејзина авангарда, која се гри-
жи за нејзината судбина. Секој продукт од стра-

на дури и со незнатни квалитети бива ингнори-
ран, а да не стане збор за вистинскиот квалитет 
што тие свесно го занемаруваат бидејќи не по-
текнува и не е во рамките на критериумот и 
нормите што тие ги поставиле. Културните ме-
диокритети се користат со моќта која ни ја 
овозможува монополот што го присвоиле, кон-
зервирајјќи го новото и квалитетното во свои 
калупи и шаблони и откако ќe го сведат на 
своето ниво „великодушно" му даваат виза за 
афирмација. 

За кого, поточно, од кој ошптествен дел се 
регрутираат медиокритетите. Пред се тие имаат 
симптоми на една несигурност што ги дикти-
раат правилата на играта со предомисла. Тие 
често пати свесно прибегнуваат во заборав на 
тоа што се, избирајќи една потсвесна катарза ис-
полнета со декадентниот и исфорсиран стандард 
што го избориле, а кој не е во сообразност со 
стварните општествени услови и сили. Оваа пси-
хологија на своевиден егзистенцијален страв и 
е својствена на малограѓанштината. Таа е при 
сутна во секој систем, па според тоа на неа не 
е имун ни социјалистичкиот поредок, каде фи-
гурира како чир во неговите рамки. И малогра-
ганштината во социјализмот боледува од бол-
ките на класичната малограѓанштина на запад-
пите системи и општества. Токму затоа нејзи-

ното поврзување со медиокритетството како 
централна инкарнација, зборува за покомплекс 
но сознавање на нејзината опасност и можеби 
појавата на еден, веќе споменатиот, општествен 
феномен (медиократија). 

Благоја Куновски — Доре 



заеднички 
именител: 
младост 

Последните денови на август во главниот 
град на Белгија, Брисел се одржа голем собир 
на младинските организации на голем број зем-
ји од светот. Во врска со тоа, што претставуваше 
тој собир и што значеше за младинските орга-
низации, водевме еден кус разговор со еден член 
на делегацијата на Сојузот на младината на Ју-
гославија. Тоа е другарката Мирјана Ивановска, 
претседател на новоформираната комисија за 
меѓународна соработка при Претседателството 
на Конференцијата на Сојузот на младината на 
Македонија. 

„Фокус": Најпрво, што всушност се одржува-
ше во Брисел? 

Ивановска: На крајот на август, во Брисел се 
одржа редовна конференција на светската мла-
динска асоцијација, Светското собрание на мла-
дината. Оваа асоцијација ги обединува нацио-
налните младински комитети, кои од своја стра-
на претставуваат обедивување на евентуалните 
разни младински групации и фракции во одре-
дени земји. Тие национални комитети всушност 
ги опфаќаат разните младински струи со кои се 
поделени младите. Ваквата конференција се одр-
жува секоја трета година. 

„Фокус": Дали тоа собрание во однос на 
земјите учеснички беше репрезентативво свет-

ско собрание? 
Ивановска: Во потполност тоа неможе да се 

рече, бидејќи оваа конференција беше на една 
од двете младински асоцијации кои што посто-
јат во светот (се знае дека младинските органи-
зации имаат две општи асоцијации). Покрај ова 
светско собрание на младината кое е под влија-
ние и директно внимание на западните земји и 
воглавно спроведува политика на зададенте зем-
ји, постои и друг сојуз, а тоа е Светската феде-
рација на демократската младина во кој главен 
збор водат источните социјалистички земји. На 
оваа конференција присуствуваа претставници 
околу шеесет и шест членови и уште многу 
претствници на земји кои беа посматрачи. Во 
таа група на посматрачи се наоѓаше и делегаци-
јата на СМЈ. 

„Фокус": Кон што конкретно беше насочена 
работата на конференцијата? 

Ивановска: Прво, како и нормално се смени 
старото раководство и се избра ново раковод-
ство. Понатаму: се утврдија и одредени смерни-
ци за понатамошната работа на оваа асоцијаци-
ја. Голем напредок во нејзината работа. ќе прет-
ставуваат поизразитите демократски форми на 
делување, поголемата еластичност во однос на 
одредени земји со кои, на пример, раководство-
то на осицјацијата идеолошки најдобро не се 
сложува. Голем поен во однос на еден прогреси-
вен став на оваа конференција беше еднодушна-
та осуда на агресијата на САД врз Виетнам, што 
до досегашната работа на овој Сојуз скоро не-
можеше да се замисли. 

„Фокус": Дали младинските организации 
спроведуваат некоја самостојна политика, поли-
тика која подиректно ќе ги изразува стремежи-
те на младите од одредени земји? 

Ивановска: И покрај тоа што секој младин-
ски национален комитет во својата работа и ми-
слење се смета за потполно самостоен во однос 
на државната политика, може многу реално да 
се оцени дека воглавно - националните комите 
ти официјално ја реализираат политиката на 
одредената држава. Всушност тие национални 
комитети и затоа постојат, покрај низата струи 
на младинските организации, во светот и тие да 
ја реализираат, во своите рамки, дотичната др-
жавна политика. 

„Фокус": Гледајќи го студентското движење 
во светот како една појава за која може да се 
рече дека веќе постои, дали во тој смисол може 
да се зборува и за некакво младинско движење 
во рамките на светот? 

Ивановска: За такво нешто сеуште неможе да 
се мисли ниту зборува. Младинските организа-
ции во најголем случај како што реков, преку 
својата политика ја изразуваат всушност поли-
тиката на дотичната држава, кои политики како 
што покажува стварноста се најразлично идео-
лошки обоени, припаѓаат кон разни системи, та-
ка да една општа согласност, една општа пој-
довна основа, тешко може да се најде. И на 
оваа конференција меѓу другите теми беше пос-
тавена и темата „младината во движење", мла-
динското движење беше поставено како фено-
мент. Но, од причините кои веќе ги реков, не-
можеше да се навлезе во суштината на оваа ра-
бота, дискусиите воглавном се задржаа на повр-
шината од работата. Различните ставови се оп-
равдуваат со објективни причини, така да тоа 
беше причина да не се донесе став од заеднич-
ко мислење. 

„Фокус": Дали во програмата за понатамош-
ната работа на светското собрание на младите 
се изнесени и работи од наш поконкретен ин-
терес? 

Ивановска: Програмата воглавном ја одбеле-
жува поголемата соработка меѓу националните 
комитети, поголема соработка и со социјалис-
тичките земји одвосно нивните младински орга-
низации. Како досега така и понатаму, работата 
ќе базира на конкретни акции како на пример 
акцијата за помош на гладните во светот, одржу-
вање на семинари под најразлични теми, собири 
за контакти меѓу младинските организации итн. 

„Фокус“: На крајот Вашиот индивидуален 
впечаток од редовната конферевција на Светско-
то собрание на младите? 

Ивановска: Посебно ме импресионира и из-
ненади големиот углед кој го ужива нашата 
земја меѓу младината во светот. Социјалистичка 
земја која го нашла и одредила својот пат на 
развиток. Делегатите кои претставуваат младин-
ски организации на африкански земји, посебно 
пофални зборови имаа за нашиот самоуправен 
систем. Воопшто, можноста за меѓународни кон-
такти и соработка на младинските организации 
од светот се голема добивка на ваквите други 
собири. 

„Фокус": Благодариме. 
Разговорот го водел: Панче Манчевски 





ВЕСТ БРОЈ ЕДЕН 

Пред извесно време од Прага чувме една 
фрапантна вест: Забранет е Сојузот ва студен-
тите на Чехословачка. 

„Ова е една од мерките на консолидација 
и чистење на земјата од опортунистичките, дес-
ничарските, антисоцијалистичките и АНТИСО-
ВЕТСКИТЕ елементи". 

Како што е познато, од редовите на студен-
тите се издвојуваа најогорчените поборници на 
појануарскиот курс и најголемите противници 
на августовската инвазија. 

ВЕСТ БРОЈ ДВА 

На неодамнешната прослава на 25-годишнината 
на Н. Р. Бугарија, на свечената седница на ЦК 
БКП, претставникот на народната младина на 
Чехословачка, Харенчев, обрнувајќи им се на 
младинските делегации на земјите на Варшав-

скиот договор, з а м о л и з а и з в и в у в а њ е 
за неприликите што на нивните земји и младин-
ски организации им ги создадоа настаните од 
1968 во ЧССР како и за тешкотиите што ги со-
здаде чехословачката делегација на IX Светски 
фестивал на младите и студентите во Софија. 
Тој исто така се заблагодари за се што е сто-
рено за неговата земја и изјави дека е уверен 
дека со неговото мислење и став се слага це-
дата прогресивна младина на Чехословачка. 

ВЕСТ БРОЈ ТРИ 

Претставниците на младината на Словачката 
Република се собраа на заеднички состанок во 
Братислава и избраа Привремен комитет на Ле-
нинскиот сојуз на младината. Ова е нова орга-
низација и Припремниот комитет има за задача 
да поднесе нацрт на статутот и молба до На-
ционалниот фронт за да го прифати. Органи-
зацијата треба да ги замени досегашните мла-
дински организации во Чехословачка. Ваква ор-
ганизација веќе постои во Чешката Република. 
Во соопштението што го издаде Припремниот 
комитет, меѓу другото, се вели: 
„Сегашната политичка ситуација во земјата ба-
ра ва територвјата на Словачката Социјалистич-
ка Република да се формира единствена мла-
динска организација која ќе обезбеди активно 
учество на младината во политичкиот живот. Ко-
га ќе стане комунистичка авангарда ан млади-
ната. Ленинскиот сојуз на младината ќе се ра-
ководи од принципите на марксизмот-лениниз-
мот и пролетерскиот интернационализам. Тој ќе ги продолжи добрите традиции на чехословач-
киот Сојуз на комунистичката младина и чехо-
словачкиот Сојуз на младината. Ленински-
от сојуз на младината сака да ги развие контак-
тите во областа на политиката, културата и спор-
тот со младината на СССР и другите земји на 
социјалистичкиот лагер, како и со прогресив-
ната младина од целиот свет! 

СТУДЕНТСКИ 
НЕМИРИ 

ВО ЈАПАН 
Смртта на тројцата студенти за последните 
две недели дава една нова димензија на се по-
голема насилна борба за власт на јапонските 
универзитети. 
Оружјето станува се покомплицирано, а так-
тиката се учи од револуционерите. Истовреме-
но, органите на власт заземаат построг курс 
спрема нередите. Резултат на сето тоа е зго-
лемувањето на уличните борби, со се поголе-
ми апсења и жртви. Ни еден Јапонец не се 
смета способен да ги согледа кулминатвните 
последици. 
Насилијата се последица на различни при-
чини — локални незадоволства, измешани со 
левичарските спротивставувања на присни 
врски меѓу Јапонија и САД, како и борбите 
меѓу раководствата на одделни студентски гру-
пи. 
Нови организации се шират и во десно и во 
лево, а со секој судир се поставуваат исти пра-
шања: кои се фракциите или супфракциите 
што се борат: Дали е тоа битка против поли-
цијата, или меѓу самите студенти? Што е 
предмет на сите незадоволства? 
Како последици во минатата година се јави 
смалувањето, ограничувањето на наставата 
за многуте илјади н е а н г а ж р а н и студенти, 
а како резултат на немирите затворање на 
голем број училници. 
Неодамна еден студент од дваесет години во 
Кјото подлегна на опекотините што ги задо-
бил пред десет дена во судирот со полици-
јата, кога дошло и до фрлање на шишиња 
со запалива смеса. Истотака пред два дена во-
дачот на едва ултралева група умре во една 
од токиските болници од повредите на глава. 
Тој бил жртва на крвавиот студентски судир 
што избувнал околу раководењето на акци-
ите на универзитетот, во врска со некои спор-
ни прашања. 
Овој 23-годишен студент по социологија рако-
водел со една ќелија на таканаречената црве-
ва армија, група која револуцијата во урба-
ните средини сака да ја спроведе насилно. 
Во Охмијо, северозападно од Токијо, на 18. 
септември подлегна на повредите еден сту-
дент кој од вториот спрат на локалниот уни-
верзитет бил исфрлен низ прозор. Полиција-
та соопштила дека била во прашање битка 
за револуционерно раководење меѓу студен-
тите. Во борбата што се развива на универзи-
тетите прашања кои доминираат се: 
— Левичарско спротивставување на американ-
ско-јапонскиот уговор за безбедност, што тре-
ба да се обнови идната година. Потоа присус-
твото на американските воени бази во Јапо-
нија и непрестаната американска присут-
ност на некогашното јапонско острово Оки-
нава. 

— Барањата за реформа на администрацијата 
на универзитетите. 
— Спротивставувањето на неодамна усвоениот 

закон со кој на владата и се даваат широки 
овластувања за борба против вемирите на 
универзитетите. Најчувствително е секако 
прашањето на леснотијата со која полицијата 
може сега да влезе и ги заземе терените на 
универзитетите за да ги отстрани нарушува-
чите на редот и мирот. Доволен е само пови-
кот на универзитетските власти или врз ос-
нова на дискреционото право на министерот за 
просвета а полицијата веднаш да интервени-
ра. 
Насилбените акции најчесто се одвиваат во 
круг — студентите во знак на протест ги за-
земаат факултетските згради, полицијата на-
валува и ги исфрлува надвор, потоа активнос-
тите од околните универитети започнуваат 
кампања и воведуваат марш на окупираниот 
универзитет и повторно го заземаат. 
Студентите формираа Сеуниверзитетски коми-
тет за заедничка борба, но овој напор, под 
заедничка фирма, ослабен е со низата разли-
чити политички гледишта. 
Немирите траат толку долго, што студентите 
веќе во прилична мерка ја губат подршката и 
симпатиите на јавноста кои порано ги има-
ле — родителите велат дека нивните деца 
неможат да учат додека една група активис-
ти создаваат збрка и неред. 
Некогаш полицијата не можела да им се 
спротиви на студентнте а притоа да не пре-
дизвика незадоволство и револт кај јавноста. 
Полицајците биле многу благи во обидите да 

се „расправаат" со бунтовниците и редови-
то го извлекувала подебелиот крај. Во јануа-
ри, при нападот на Токискиот универзитет ка-
де студентите биле утврдени цела една година 
полицијата на удар одговарала со удар. Тоа 
била многу крвава битка и како резултат на 
оваа акција многу студентски водачи и ден 
денес се наоѓаат в затвор. 
По оваа конфронтација немирите биле сплас-
вати. Но, не за долго. Последниве недели 
повторно добиваат во интензитет, во овој пат 
наидуваат на снажен отпор од страна на по-
лицијата. Против нив се почесто се употребу-
ва солзавец и ватрогасни шмркови, а полици-
јата носи пендреци и штитови — и сето тоа 
не предизвикува негодување на јавноста. 
Но, студентите со шлемови исто така „напре-
дуваа". Арсеналот од мотки и камења е до-
полнет со железни шипки и смртоносно им-
провизирани гранати — „Молотовљев кок-
тел". Прирачници за изработка на едноставни 
гранати најслободно се растураат пo уни-
верзитетите. Во студентските кругови обико-
лува следниот виц: „Пијте многу кока-кола. 
Можеби овој пијалок е на американските 
империјалисти, но од шишињата се прават 
одлични „Молотовљеви коктели". 
Во битките со полицијата често пати се упо-
требуваат такви „коктели" од гранати. Сту-
дентите неколку такви гранати фрлиле на 
авионот на министерот за надворешни работи 
Кичи Аичија кога минатвот месец тргнувал на 
пат околу светот, а полицијата покасно нашла 
тетите за да осуети нови неприлики. Одтаму 
Секојдневно полицијата провалува на факул-
такви гранати на стотици околу аеродромот. 
заминува со купишта студентско оружје. 





EUGYNON 

ОРАЛЕН КОНТРАЦЕПТИВ EUGYNON е најновото и досега најсовршено средство од групата на орални контрацептивни средства 

EUGYNON содржи најмала количина хормони употребени досега во препарати од овој вид 

EUGYNON после обемни клинички испитувања покажа: 
- апсолутна сигурност и доверба 
- едиствено дозирање кај сите индикации 
- средство што треба да се одбере за орална контрацепција 

EUGYNON се зема 21 дена со пауза од 7 дена меѓу секој циклус.Секое пакување има 21 дражеја си календар на употреба 

Произведува Аликалпид — Скопје 

ANTIBON 

КОНТРАЦЕПТИВ 
АНТИБОН е локално контрацептивно средство 

погодно за употреба во сите случаи кога 
лекарот препорачува одбегнување на бре-
меноста. 

АНТИБОН има сигурно дејство 
Едноставна употреба кај сите жени 
не ја дразни слузокожата 
ниту ја валка обдеката I 

АНТИВОН вагмнални таблетки не е токсичен, a 
и овозможува сигурва ефикасна заштита, 
бидејќи ги уништува сперматозовдите за 
неколку секунди. Заштитното дејство поч-
нува после неколку минути и трае до Два 
часа. 
Произведува „Алкалоид" — Скопје 



филмско 
време 
(II) 
Целта на првиот дел од НЗАПИСОВ е теоретски да 
ги расветли клучните времиња, задржувајќи се 
на техничхиот момент на градење на филмско-
то дејствие преку содржината иа кадрот, преку 
мизансценот, покретот на камерата, објективи-
те, ракусите итн. Можеби некои читатели, кои 
се поверзирани во филмот и неговата техника 
нема да откријат ништо ново во првиот дел, a 
тоа е нормално затоа што карактерот на мате-
ријата и термините во теоретскиот приказ се од 
интернационално значеке т.е. основа на филм-
ската техника. Затоа нека не бараат ништо по-
веќе, отколку средување на веќе познатото, би-
дејќи првиот дел е повеќе наменет на поширо-
киот слој на читатели, млади луѓе кои можеби 
досега не се сретнале со тие термини или не-
маат чиста претстава за нив и за филмското 
време. За разлика од теоретскиот дел вториов 
ќе биде отворен приказ и наменет за секој чи-
тател. Во овој дел практично ќе бидат илустри-
рани филмските времиња со конкретни приме-
ри од познати фклмови. 

Belie беше речено дека сегашното продол-
жено време е најчесто во филмот, кое е надгра-
дено од останатите видови. Фактот дека огро-
мен дел од секој филм е прикажан во тоа вре-
ме зборува за драматуршкото водење т.е. екс-
плицирање на драмскиот тек преку сегашното 
време. Оттука конкретни естетски и синеастич-
ки ефекти не се својствени за тоа време како 
што е случај со другите. Постојат безброј дета-
љи од филмското дејствие кои камерата со сво-
јот покрет илм преку содржината на кадрот 
ги објаснува. Многу од нив имаат наративно 
значење, затоа потребно е за да се осети нара-
цијата, гледачот будно да го прати развојот на 
дејствието „читајќи" секој покрет, ракурс, план 
и друго. 

ВО ЗАБРЗАНОТО ВРЕМЕ најчесто се постиг-
нува драмската и филмската тензија, ексалаци-

јата на темпото до кулМинација. Еден од по-
добрите примери лежи во кинотечката амери-
канска верзија на филмот „Ана Каренина" со 
Грета Габро. Co забрзано менување и решетира-
ње на два кадра во тој филм доста инвентивно 
е прикажано самоубиството ва Ана: Кратки кад-
рови, детаљи од свирката на локомотивата и 
крупни планови на Ана, се редат наизменично 
три пати, потврдувајќи ја драматачноста на мо-
ментот. Седмиот кадар е општ план на возот 
со што напнатото дејство е прекинато и исто-
времено самоубиството. Забрзаното време се 
постигвува доста ефектно со паралелната монта-
жа, каде паралелното време со монтажниот ри-
там се трансформира и забрзува. Примери за 
такво користење на паралелната монтажа сре-
ќаваме во класичниот филм : „Крстарицата По-
темкин"; потоа во филмот „Точно на пладне", 
„Мостот на реката Квеј" и други. Забрзано вре-
ме се добива и со драмскиот приказ преку ди-
јалозите и глумата. Адекватен прнмер за тоа е 
филмот на Мајк Николс „Кој се плаши од Вир-
џинија Вулф": Невротичниот интелектуален пар 
(Тејлор, Бартон) води меѓусобна „војна" на ис-
требување на нервите и трпението. Нивннте гос-
ти се повод за продолжување на нивната „вој-
на". Вирџинија го провоцира својот маж, него-
вото трпение се губи тој е совладан од нерво-
зата и полека се оддалечува. Го следиме него-
виот израз а во OFF одекнуваат зборовите на 
веговата жена. Тој од шпаизот зема пушка, нап-
натоста расте и се добива впечаток дека има 
намера за убиство. Тој доаѓа во салонот, ја впе-
рува пушката во Вирџинија, вриснувајки за ти-
шина. Запрепастеноста предизвикува тишина и 
тој во еден миг пука и од пушката наместо ис-
трел излетува чадор.Иронијата апсурдноста на 
катарзата која ја преживува овој тандем е очи-
гледна со тоа што сериозната увертира кулми-
нира во саркастичен виц. Во истиот филм срет-
нуваме забрзување со зум објективот. На же-
ната, на младиот професор, (Сенди Денис), од 
премногу пиење и се слошува, таа енергично се 
подига и во следниот кадар камерата ја „лови" 
и забрзува со зум наназад. 

УСПОРЕНОТО ВРЕМЕ најефективно се пос-
титнува со успорена проекција. Co тоа се задр-
жува дејствието и се пролонгира неговото нор-
мално траење и драматичноста. Такви успорени 
секвенци среќаваме во филмовите : „Човекот од 
заложницата" на С. Ламет, „Поинт Бленк" на 
Бурмен, „Бони и Клајд" на А. Пен и др. 

Почетната секвенца од филмот „Човекот од 
заложницата" е успорена и ја прикажува идила-
та на среќниот семеен жнвот на Назермен. Во 
„Поинт Бленк", изневерениот Волкер, кој се све-
ти за измамата, полн со бес упаднува во станот 
на неверниот другар. Следниот кадар е успорен 
и по него се реди целата секвенца. Во неа го 
гледаме афектираниот израз на Волкер кој го 
испразнува револверот во празната посотела. 
Тоа е неговото лудило кое со успореноста уште 
повеќе го задржува и потенцира неговиот бес. 
Извонредна функција има успорениот приказ на 
смртта на — Бони и Клајд во истоимениот 
филм. Во оваа антологиска секвенца незаборав-
но е наговестено инстиктивното „сомневање" на 
Бони и Клајд, прикажано со кратки наизменич-
ни кадрови на мегусебно погледаување. Успоре-
ната проекција го прикажува лебдеењето на тру-

повите кои се вијат изрпреплетени од стотици кур-
шуми. Сочуството со несреќениот пap, жртва на 
друштвото, расте. 

ПАРАЛЕЛНОТО BPEME се постигнува со на-
изменичната монтажа. Вонредни примери се 
веМе спомнатите филмови: „Мостот на реката 
Квеј" на Д. Лин и „Точно на пладне" на Ф. Ци-
неман. Кулминацијата, на напнатото очвкување 
за мштрање на мостот се постигнува паралелно 
на треи пункта : Акцијата на енглеските коман-
доси, доаѓањето на возот и присуствота на ен-
глескиот командат, полу лудиот Николсон, на 
мосотт. 

Една о днајефектните паралелни монтажи е 
оваа од вестернот „Точио на пладне". Тоа е сек-
венцата кога шернфот (Гари Купер) останува 
осамен. Во тој филм на извовреден начин е ек-
сплоатирано времето. оТа е типичен пример ка-
де што филмското време се поистоветува со се-
којдневното, оноа време кое истовремено вла-
дее и во кино салата. Возот со водачот на бан-
дата, треба да пристигне за еден час и 15 мину-
ти. Оттогаш започнува траењето на филмот" и 
тој „живее" со тоа време. Обидите за помош, 
остануваат попусти, го гледаме шерифот како 
немоќно ја очекува пресметката. Паралелно и 
наизменично се редат кадрови од крчмата, од 
неговите пријатели, од хотелската соба, од него-
вата жена, од станицата каде што се одметници-
те и кадрови од пругата каде што се очекува до-
аѓањето на возот. Тоа редеве на кадрови е во 
два наврати и се прекинува со писокот на локо-
мотивата. 

Најексплоатиран меѓу режисерите е Flash
back-ox (минатото време). Тоа се најчесто рет-
роспективи, сеќавања или реминисцендии и 
слично. Неговото користење естетски ги надгра-
дува следниве филмови: „Тежок е животот на 
долгопругашот" од Р. Ричарсон, „Човекот од за-
ложницата" од С. Ламет, „Ладнокрвно" од Р. 
Брукс и филмот „Спортски живот", Во првиот 
филм младиот деликвент (Том Куртни) во трка-
та организирана помеѓу младите деликвентм, при 
самиот крај, во која води, добива асоцијации и 
се сеќава на настаните што ги доживеал во ми-
натото. Гледаме што најмиогу се врежало во не-
говиот живот: кадрови од бедното детство, умн-
рањето на мајкаму, авантурите со другарите, 
идилата со една девојка и други. Минатото се 
испреплетува со сегашното време, другарите и 
шефот на домот (М. Редгрејв), го бодрат да по-
беди, но тој е фрустриран од минатото кое го 
освладува и тој не ја завршува трката. Сличен е 
случајот со рагбистот во филмот „Спортски жи-
вот". Тој на еден меч ги крши забите и од очај-
иите болки добива асоцијации за своето минато. 
Сол Назермен во филмот „Човекот од заложни-
цата" е асоциран, од црната блудница, која се 
соблекува пред него, на концентрациониот ло-
гор во кој како евреин бил однесен со неговата 
жена каде таа служи за логорска забава на гер-
манските офицери. Во филмот „Ладнокрвно" 
еден од злосторите, Дик, додека се на пат да го 
извршат морбидното злосторство и кога го но-
сат на бесилка се сеќава на несреќното детство, 
на својот татко, на мајка му со што се сугери-
раат и објаснуваат корените и потеклото на не-
говата моќ за ладнокрвсн убиец. 
а !о, годТрднрдно 

Б. К. Доре 
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ПВРЕМЕ 
БЕЗ BOЈHA 
РЕЖИјА - БРАНКО ГАПО 

Веќе стана банална, поделбата на филмовите 
од југословевската кинематографија на црни и 
бели. Ова не само што не е точво туку и при-
мената на овој термив го компромитира секој 
оној што го користи, откривајќи го неѓовиот 
површен приод кон дефинирањето, со што a 
приори се етикетираат темите на филмовите. 
Ако веке се чувствува потреба за оценка или 
поделба тогаш по логично би било да се прак-
тикува поделбата на бели и СМЕЛИ филмови. 
Особено ивтересва е замената на црните со 
смели. Зошто би биле смели а не црни? — Пред 
се и исклучиво заради својата ангажираност ко-
|а за да се потврди и оправда се гради со макси-
мален реализам и објективно перцепираае на 
современата стварност. Оваа категорија на фил-
мови завлегува во невралгичните пори на напш-
от социјализам и токму нивното интересирање 
да се разоткријат слабостите и „незгодните" не-
што ги прават смели. Демагозите и хипокритите 
се еклони да ги наречуваат тенденциозии оцрну-
вања на нашата стварност. Но нивните автори 
документирано и конструктивно покажуваат де-
ка оваа стварност т.е. самоуправниот социјали-
зам не е идила и чист сон туку општество кое 
во истовремено и првиот естетски и синеастич-
погрешни заклучоци и идеи. Co еден збор сме-
лите филмови го подвргнуваат, на рендгенски 
преглед, социјалистичкото општество со макси-
мален синеастички реализам во чија постапка 
не се дозволени компромиси. 

Во таа категорија спаѓа и филмот „Време без 
војна" на Гапо. Посебно интересна за македон-
ската кинематографија е појавата на овој филм. 
Можеби немаше да направам онаков увод ако 
филмот „Време без војна", со поли интензитет 
и вредност, не се вклопуваше во споменатата 
категорија. Можеме комотио и без претерување 
да ковстатираме дека тоа е првиот смел филм, 
во истовремено и првиот естетски и синеастич-
ки филм од македонската продукција што е на 
нивото на југословенскиот филмски стандард. 
Фактот дека на овогодишниот фестивал во Пу-
ла, беше вбројуван меѓу десете најдобри е уште 
една потврда за квалитетите што ги поседува. 

Тематски фклмот „Време без војна" е лоци-
ран на една релација што во општествените рам-
ки, особено во Македонија претрпеа судбоносни 
измени. Суштинската релација, суштинската те-
ма е револуционервата идеа и нејзивште резул-
тати девес во неразвиеното. село. И тоа, идеата 
на Прометехте на револуцијата и обезвреднува-
в»ето на истата преку корупцијата, бирократија-
та, и недоволоата политичка зрелост и дослед-

ност. Такви резултати во денешни услови, се 
разбира негативни, се гледаат во нашето село. 
Селото кое како да е осудено да изумре, селото 
кое драстично заостанува во социјалистичкиот 
развиток и е ставено на периферијата, на мар-
гините на настаните. Овоа интересирање на ав-
торите (сценаристот и режисерот) за овој акутен 
ошптествен проблем доаѓа во момент кога, осо-
бено во нашата република, се поставува праша-
њето што понатаму со пасивните краеви, со 
селата од тие краеви. Но филмот не останува ва 
овој пункт, туку својот заплет го гради на пове-
ќе планови, како што се: градот и селото секој 
засебно и поврзани, последиците од конфликтот 
помеѓу старите револуционери и љубовта меѓу 
младите. 

Младиот гратски човек Фидан, заинтригира-
но, завлегува во сплетот на настаните од поста-
рите. Тука се создава уште една релација во 
драматуршката фактура на филмот, која постиг-
нува поефектни димензии. Тој млад човек е соо-
чен и со проблемите на градот, т.е. со пробле-
мите на работниците во градот. Тој дознава за 
слорот, за заблудите н погрешките на постарите 
и се обидува, помалку тврдоглаво, да поститве 
нешто мимо тие сознанија, во прво време несве-
сен дека „темелот" е трул и дека реперкусиите 
се големи, поради што тој е хендикепиран, кон-
фузен и не ушева во својот сизифов потфат. Тој 
ја согледува својата а и целата иронија што 
завладеала на некои полиња на општествениот 
живот. 

Филмот, режијата се кормстж со флешбекот, 
поврзувајќи го минатото и современата ствар-
ност, поврзувајќи ги пост револуциоверните за-
неси и ентузијазмот на луѓето, времето на ко-
лективизацијата и времето на распаѓањето на 
селото во материјален и духовен смисол. Тука 
секако значајни се и флешбековите од настани-
те во стакларата. Режијата посебно е обогатена 
со драстичните контрастирааа и потенцирања на 
иронијата. Во монтажните преоди се постигнува 
судир кој не е наивев затоа што е очигледев, 
туку напротив, ефектно го забрзува пронизмот и 
гротескноста. Тоа е постигнато преку метафо-
рите, ков се особено снажни во: говорот снимен 
на магнетофовската лента што оди во (оф) до-
дека Фидан и Благуна шетаат во напуштената 
селска ткаачница, потоа слично ва тоа „пови-
кот" на мутавецот Макре преку разгласот, 
штрајкот на работниците во стакларата, ехото 
ва буфот што го слуша Фидан, оргијата ва ко-
румпираните револуционери, и на крајот пале-
њето на волната. Покрај тоа, вредност на фил-
мот е монтажата со што брзо се менуваат кад-
ровите в дејстнието, и сме одедааш присутни на 
повеќе места. Така е постигаат допадлив тек а и 
претпазливо градење и обликување на ликовите. 
Би се рекло дека ова е прв филм што го разре-
шува проблемот на театралвоста и во мизансце-
вот и во глумата на македонските глумци, што 
поради неумеењето на режисерите, во предход-. 
ните филмовв, беше очигледно. Сега не само 
сважни централни личности, туку за прв пат се 
создаваат епизодни како што се, попот и мута-
вецот во довадлива креација ва Ш. Ангеловски 
м Д. Гешовски. За трвте главни улоги одговорил 
е секако глумата ва С. Димитријевиќ кој е во 
улога од неговиот фах позват од филмовите 
кај Ватрослав Мимица, потоа Дарко Дамески кој 
покажува уште еднаш дека е најтипичен филм-
ски глумец меѓу македонските, а Неда Аарнериќ 

оствари досета своја најдобра улога. Товот и фи-
зиономијата на филмот визуелно беа запазени и 
оформени од камерата на Љ. Петковски. Што се 
однесува до режисерот Гаво, тој останува досле-
ден на својата документаристичка преокупација 
што е особена за неговите краткометралжни до-
кументарци, како што се: „Луѓе под Сува Пла-
нина", „Граница", Летоa господово" и послед-
ниот ,По пат одам за пат прашам". И би се 
рекло дека Гапо е окупирав со западно маке-
донските краеви, села. Неговвот последеи доку-
мевтарец ,По пат одам за пат прашам" како 
да го навестува долгометражниот игран филм 
„Време без војва". He може да се превебрегне 
очигледноста дека режисерот ја искористува 
можноста со филмот „Време без војна" да ра-
зоткрие нешто што веќе поодамна требаше да 
има место во македовскиот филм. Така во ре-
публичката кинематографија најпосле се преоѓа 
од плитките во подлабоките води. Потребно е 
да се спомене дека раѓањето на овој филм е 
дело на ФРЗ од Скопје. Co тоа е потврдено и 
оправдана основната цел на работните заедвици: 
слободно и без стеги да се развиваат идеите на 
авторите а што е најважно, да се минира моно-
полот на продуцевтските куќи. Првенецот на 
ФРЗ радува и ме би било пожелно уште на по-
четокот да биде лебедова песва, во поглед на 
естетските и опшптествените квалитети, што ќе 
треба во иднина да се покажуваат. Co тоа овој 
филм и политиката на ФРЗ ги обврзуваат след-
вите автори кои ќе создаваат филмови под па-
тронажа ва ФРЗ. 

КУНОСКИ БЛАГОЈА — ДОРЕ 



БАСНА 
ЗА 
ГОЛЕ 
МИОТ 
КАЗАН 

Ha едон зајак, еднаш, случајно му се испуш- . 
ти следниов крик: 
„Да го урнеме лавот — деспот крвопијач!" 
Шумските зверки се окуражија од хероизмот 
на Зајакот и извика: 
„Да го уриеме лавот — деопот крвомераклија". 
Зајакот додаде: 
„Ќе изградиме нова заедница на равноправ-
ни шумски зверки која ќе се заснива на след-
ните принципи (зајаците се познати по сво-
јата принципиелност, јадат само зелка, зеле-
на салата, моркови, т. е. зарзават): 
Прво: Сите ќе јадеме од ист казан. Се согласу-
вате ли?" 
„Се согласуваме", викаа зверките. А меѓу нив 
најгласни беа волкот, лисицата и мечката. 
Второ, продолжи Зајакот — водач: „Ке воспос-
тавиме братство и единство". 
Трето:? Ќе оневозможиме секакво богатење, 
кражби и експлоатација на малите, зверки од 
големите. 
Четврто: Ќe ја уништиме безработицата. He 
ќе дозволиме нашите кадри, за кој Зверојатот 
толку многу издвојувал, да одат во други 
ѕверски републики. 
Петто: Ќе го ослободиме трудот. 
Долу лавот, викна зајакот... Долу тиранија-
та... Да живее слободата на печатот". 
Зверовите прифатија громогласно: 
„Долу лавот. Да живее хуманиот и демо-
кратски зверојат.." 
Лавот падна. Сите адути беа на спротивната 
страна. Обично, со гол поп во треф, итрата се . 
губи. 
Зверовите славеа победа. Волкот на трпезата 
донесе четири чифта јагниња — цицалчиља. 
Лисицата ја задоволи трпезата со три пара 
кокошки. Мечката обезбеди десерт. 
Зајакот даде интервју за печатот. 
„Нашата идеја победи. Да живее светскиот 
звероизам — единствената алтернатива на свет 
окиот зверојат. Да живее зверската дезнократи-
ја". 
(Луѓето со љубопитност ја набљудува оваа 
прослава на зверовите и се насмевнуваа) 
Тогаш Зајакот ги повика сите зверки — ка-
занџии и им рече: 
„Вие ќе направите еден голем казан. Од него 
ќе јаде сиот наш зверојат. 
Вие знаете, од сега во вашето зверско општес-
тво сите се едважви и пред заковот и пред тр-
пезата. 
По победничката гозба најдобрите зверкн — 
казанџики се фатија за работа. Работеа дено-
ноќно со нечуен елан. Во почетовзот се чнве-
ше дека ќе успеат. Но, подоцва се уверија де-
ка немаат сили за толку голем потфат. Сос-
тавија делегацкја и ја исиратија пред звер-
окото собравие, 
„Другари зверови, „почна да образложува 
шефот ва делегацијата, „Изградбата на еден 
казан од кои би јаделе сите зверки на нашето 
славно зверско општество е невозможно од 
технички причини..." 
„Вред", го превзша Зајакот. „Направете по-
веќе помали казани". 
„Но, другар Зајак; Мошне е поекономично да 
направиме онолку чинии колку што има зве-
рови". 
„Одлична идеја", извика мечката. 
„Фенаменален предлог", воздивва волкот и 
падна во беосознание од возбуда. 

„Сметам дека предлогот може да се прифати 
рече Зајакот, а пo него и зверското собрание 
во хор. 
По извесно време повторно искрснаа пробле-
ми. Казанџиите испратија делегација од Вели-
киот Зајак. 
„Другар Зајак, ние работиме со невиден елан, 
но вена доволно од истиот материјал за сите 
чинии. Затоа ќе мораме еден дел од нив да 
изработиме од бронза, друг дел од сребро, a 
трет дел од злато..." 
„Па, тоа и не е така лоша идеја" рече Вели-
киот Зајак. 
„Одлична идеја", извикаа волкот, мечката и 
лисицата. 
И така започна величенствената изградба на 
звероизмот и зверската демократија во зем-
јата на највеличествената зверка: Зајакот I и 
последен... 

Владимир Шопов 



КОНЦЕРТ ЗА САТИРИЧНА ПУШКА 

коко 
станавте 
револуци 
онер 

Решивте да станете револуционер зашто не 
можевте да се одлучвте на кој факултет да се 

Тој ден кога демонстрациите почнаа ви бе-
ше здодевво. 
Им сте се приклучивме на демонстрантите 
зашто сте задоцниле во кино. 

He сте имале каде да одите тоа попладне. 
Стe извисиле на состанокот со девојката. 
Дождот ви го пореметил планот за викенд. 
He ви знаевте дека сте демонстрант. 
Кога милиционерите ги навртеа шмрковите 

кон вас вие се соблековте мислејќи дека сте 
на групно бањање. 

Дека сте демонстрант дознавте откако се 
видовте на телевизија. 

Тогаш ви беше жал што не сте можеле да 
им јавите на родителите да ве гледаат. 

Веднаш им се пофаливте на своите роднм-

Кога ве затворија, им запретивте на мили-
ционерите да ве пуштат, зашто татко ви е 
угледна личност. 

После затворот дома ве чекаше топол туш 

На мааста ви беше поставен бифтек и тор-
та 
Мајкави ги раскажуваше вашите подви-

зи по комшклукот. 
Во знак на солидарност ви подарија фијат 
1300. 
Таткови, горд од вас, ви даде авионска 

карта за Дубровник, со платев пансион во хо-
тел „Ексцелзмор" за да се одморите. 

Дома, пред огледало, ја вежбавте позата, 
ако сочувај боже, ве ставеа под бесилка. 

Го вежбавте чекорот со кој би на 
стрелање. 

По сто пати ја пробавте сцената на својата 
славна смрт. . 

Ги извадивте парите од штедна книшка 
и си купивте биограф. 

Сонувавте да станете водач н ја читавте 
брошурата „Водич низ градот". 

Сонувавте да станеге херој. 
Се сликавте. 
Ги обиколувате парковите барајќи место за 

вашата биста. 
Од таткови баравте да ви резервира место 

во историскиот музеј. 
Откако чувте за „Комитска" ракија при-

готвена по вкусот на комитите исчекувате да 
прават ракија по ваш вкус. 

На денот кога станавте револуционер пра-
вите жур и евоцирате спомени. 

Секој ден ја прашувате жена ви кога ќe се 
породи за да им ги раскажувате на децата ва-
шите јуначки подвизи! 

Додека чекате, тоа го правите во детски 
градинки. 

Барате возедување на традиционални де-
монстрации. 

Овојата кола ја обележавте за да ќе згре-
шите кога, како револуционер ги палите ко-
лите на буржуите! 

РУСОМИР БОГДАНОВСКИ 

Што ќе ми сексуален при-
рачник кога добро ги сле-
дам настаните во Чехо-
словачка? 

ДОСТА ЗБОРУВАТЕ, КАЖЕТЕ 
НЕШТО! 

Ма каков полтрон, тој 
е целTр0H. 

На левата кривина поу-
баво е да загикеш. 

КУЛТУРАТА НА ЕДЕН НАРОД 
СЕ ГЛЕДА И ПО ЧИСТОТАТА 

НЕГОВТЕ КЛОЗЕТИ! 

Што дека имаме долги 
јазици кога рацете ни се 

куси. 

СO ГОДИНИТЕ ДОАЃА ПА-
МЕТОТ! Затоа пазете кому 
и ведите дека е теле, а 
кому деко е вoл. 



БРAНКО КАРАКАШ 

СЕ ПЛОВИ 
И сиот свет е пловен 
со безброј пристаништа 
и вечниот татнеж 
на крвавата морска пена 
ги голта и мами 
изгубените бродови. о 
Зошто, пристаништата отпловија, 
И чувовите 
и планетите 
и облаците 
и галебите 
и се сонува 
и се плови. 
И моите мисли пловат, 
но дали некаде 
Ќе се сретнат 
сите бродови на светот 
сите чунови 
сите ѕвезди 
сите мориња 
и во едеа снажен ритам 
заедно да запловат? 

ДВЕ СТЕБЛА 
Денес долго гледав 
покрај една нива 
две стебла што 
тука растеа дружно. 
Од иста земја 
жилите ги појат 
и под иста ладовина 
стада трева пасат. 
Едното витко, снажно 
како да пркоси 
себичво ги раширило 
гранките свои, 
а другото жолто 
се ниша немоќно 
и спокојио го чека 
на смртта своја денот. 
Се прашувам сега; 
зашто таа неправда 
сите дрвја 
да не бидат исти, 
едното голо 
како сенка бледа 
а другото со лисја 
зелени се кити. 

НА ЗЛОБНИЦИТЕ 
О, кога би можел 
да ископам јама 
подлабока од длабочините 
на грбот морнарски, 
па во неа еднаш 
да ги закопам сите луѓе 
со кои владеат 
злоба и пороци. 

ДОАГА ГОЛЕМА 
МЕЛ0ДИЈА 

Хорот на војниците борци 
кои на мајките им искорнаа срца 
пее на небесите песна 
и ги закопаа некаде 
во врелиот песок ва Синај 
за судбивата на борецот 
кој во десантот на Суец 
изгуби една нога. 
Доаѓа голема мелодија 
и продира во сите празнини 
иа ушвите школски 
што ја презираат смртта 
заплискувајќи го 
со акордм ва смирување 
започиатото умирање. 
Долга голема ваезда од пепел 
прети бојата ва цвекето 
да ја обои со густа сивквз. 

ЛУЃЕТО УМИРААТ 
BO БЕЛИНА 

Во затворев круг од вазабевв жици 
векаде ва Кипар или Алжир 
децата играат безгрижво 
Нивните мајки заминале во белините 
да побараат бел леб 
зашто децата изгладнеле 
а млекото добило вкус на барут 
и боја на избледена крв. 
Девес е празник. . . 
А луѓето празнуваат во белината 
и девојките носат 
бели шамии на глава. 
Се се капи во белина 
Минува мала колона 
и носи бел ковчег 
Очите нна легионарот леко пловат по неа. 
Очите на легионарот леко пловат во неа. 
Тажно се насмевнуваат 
и мавтаат со изморевите трепки. 
Мрак е. 
Девојките ги одврзуваат белите шамии, 
Децата сеуште безбрижно играат. 
Тие се сите од игра 
и сонуваат бел леб, млеко 
и утро што пристига во белина. 

(превод од хрватско-српски: Владимир Шопов) 



МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЌ 

CO ДЕНОВИ ТOA TPAE 
Bo име на своите повисоки идеали 
Госпоѓата Бирократија на својата пудлица 
име Слобода и дала. 
И сега ва ремен 
Ја води пo улица. 

Co денови тоа трае. На очиглед на светот 
Бирократијата Слободата ја шета. 

Co помош на ремевот Слободата доброволно 
сфаќа 

Колку кога требе да се умилкува. 

Слободата умна звае и некои игри 
Пудлицата има изврсен педигре. 

ВЛАДИМИР ШОПОВ 
СМРДИ HЕШТО ВО 
ДРЖВАТА ДАНСКА 
Полека и тихо 
Незабележливо, 
Водејќи дволична игра 
И недолична, 
За комунисти недопуштиво, 
За марксисти бедно, 
За социјалисти лицемерно, 
Бегате! 
Бетате од котлините, 
Бегате кон олимпите 
Бегате од магли, 
Љубите чист воздух, 
Бетате од чад, 
Од смрдежот на градската каналнзација, 
Бегате од правот, 
Од некомфореите станови 
Каде што живее работниот народ. 
Сте се забрефтале во бегањето 
и ги заборавате идеите, 
како само вам да ви смрдат говната 
од канализацијата 
во врелите летни денови. 
Народот е долу. 
Вие сте горе, 
За да се знае и формално кој кого јава 

СРБО Г0РГЕВИЌ 

Сопственик сум на ;ила во Сутоморе 
На петособен став во Белград — 
Мм вели ќелагио борец од илјадачетнрвесег-

ипрвата, 
Сега мнлионер по занимаае и над мене се 

наткрилува 
Екслеримеетжге свои со социјализмот за добивка 

добра да ги изведува. 

Пред војната апссп сум и мачев, 
Во Аушвиц со гасови сум труен, и кај 
Сутјеска со Сава обрачот го кршев 
Додека бомбите трештеа по крвавиот кжнжм. 
И во какво пророштво сега да верувам, 
Ја вкусив земјата кога се затресе. 
Go страотен тресок кога се цепеше небото 
И брдата ги помрдна со еилна закаиа, 
А гробовите ги испреврте како прашина 
Go снежен вик од небото. И нека крвавите pane 

на убиЈците се исчистат со краиа од зајак, 
Co скокаве во креветот на астматичннот 

Каматата во баваса расте како стомак на носилка 
Додеха љубовни погледи си испраќаме 
Нозете под маса намерно ги удираме 
И притоа со насмевка се извинуваме. Пингвивот, 
Старо нишало, некогарп морски капетан во цар-

ството на итиците, 
Што ви се повлонуваше пред кинескиот ѕид 
Гледа како својата ладуфка во Париз, шуајјм 

• * го Молвер, 
Маржва Влади, со прстите го глади. 




