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ПОСЛЕ 
Долго подготвуваната, уште повеќе очекува-
ната седница на ЦК на СКМ за „активноста 
на младите во развитокот на самоуправните 
односи", претставува доминантен политички 
настан во Македонија кој го заслужува сето 
наше внимание. 
Кога денес, само неколку дена по завршува-
њето на проширениот пленум на ЦК, сакаме 
да зборуваме за новото што го донесе овој ор-
ган на Партијата, мораме да се задоволиме со 
паушални оценки. Тешко е, без да ја согле-
даме реализацијата на зборовите во дела, да 
судиме за значењето на овој пленум по тоа 
колку и во каков обем тој значи раскинување 
со старите сфаќања, како и за „новото" во 
релацијата на двата Сојуза: комунисти — мла 
дина. Ако сме стеснети со време и простор, не 
сме со импресни, од кои не отстапуваме во на-
тамошното искажување. Тоа уште повеќе што 
не можеме да бидеме задоволни со констата-
цијата што веднаш по седницата во некои 
гласила е поттурена како званичен коментар: 
„чекор напред во самоуправната положба на 
младите од нашата Република. . ." 

ТЕМА И П0ДГ0Т0ВКИ 
Неоспорно е дека самата седница е подгот-
вена на ниво. He и недостигаше ниту преци-
зен материјал, мошне категоричен и разра-
ботен со обемни показатели, а не може да ја 
оспориме и студиозноста во неговата изработ-
ка. Меѓутоа, чинам дека му недостасуваше 
една свежина, динамичност. И се некако сум 
под убедување дека тоа се должи на не така 
широките, во права смисла на зборот, консул-
тации со младината. He е младина се што е 
нејзино раководство. 

РАЗРАБОТКА 
Се поставува прашањето дали планираната 
работа и затвореноста на самиот состанок 
претставува најдобра можна алтернатива во 
заседавањето на пленумот. 
Очебијно е дека присуството на младината бе-
ше сведено на најтесните младински раковод-
ства (од градот и Републиката), „зајакнато" 
со младите претставници од Институтот за 
социолошки и политичко-правни истражува-
ња. Учеството на младите производители са-
мо можеше на овој пленум да му го додаде 
атрибутот — присутен во производствената 
реалност. 
Би било смешно и неискрено негирањето на 
одреден критички дух во мислењата, па дури 
и меѓу оние кои се „претплатени" на диску-
сија, како форма на своја општествено-поли -
тичка активност. 



ТРИНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА HA ЦЕНТРАЛНИОТ KOМИТЕТ HA СКМ 
Ако сме навикнале на фразите од устата на 
некои политичари, не можеме да се оттргне-
ме од непријатниот впечаток што со својата 
неотвореност во размислувањата го создадоа 
неколку луѓе кои и припаѓаат токму на моја-
та генерација. Малку дојде до израз отворе-
носта, бриткоста на младите иако овој собир 
со својата авторитетност внесува одредено 
страхопочитување. 

ШТО СТАНА П0ЈАСН0? 
Иако сум под притисок на илјадници зборови 
и обемни материјали, отвореноста и личниот 
став не ќе ми бидат туѓи. 
Седницата покажа дека односите кон млади-
ната мораат да се менуваат. Се поголемата 
политизација на младите, ангажираниот од-
нос во сите сфери на општеството налага ме-
нување на релацијата Сојуз на комунисти-
Сојуз на младина. 
Измина времето кога патернализмот беше ос-
новен однос во релацијата СК — CM. Денес, 
можеби не како рамноправна снага, меѓутоа 
како перспектива и на самиот Сојуз на кому-
нисти, младите со својата организација го на-
метнуваат својот критички ангажман во по-
литичкиот живот на нашата Република. Мис-
лам дека, што се однесува до младинската ор-
ганизација преовладуваа две дијаметрално 
спротивни мислења, но кои во сржта се све-
дуваа на исто становиште. Од една страна 
проблемот на запослување, на спроти него 
прашањата за образованието, социјалната не-
еднаквост и самоуправната вклученост. Се на 
се гледано низ окото на политичките после-
дици. 
Младите ќе бидат разочарани и тоа со право. 
За сето време само се констатираа одредени 
констелации на младите, веќе општопознати, 
а при тоа без никакви (или со две до три ис-
кажувања) конкретизации за иднината на мла 
дата генерација. Политичката обоеност на 
еден проблем, било од кој аспект да се раз-
гледува, бара, за да не дојде до разредување 
на „бојата", исклучителна практична конкре-
тизација. Тоа недостасуваше (оградувајќи се 
од заклучоците што допрва се подготвуваат). 

СКМ - CM - ВЗАЕМНОСТ 
ИЛИ КАМПАЊА 
Современите политички движења во светот, 
често криво интерпретирани и погрешно ло-
цирани, претставуваат нов квалитет во поли-
тичкиот живот на една земја. Цела вистина е, 
кој има зад себе наследник има и перспек-
тива во задржувањето на сопственото. Но, об-
ратната релација не е на одмет: само такво 
општество кое понудува реална политичка, во 
прв ред економска перспектива може да ја 

има с о себе младата генерација, 

Општо, дефиницијата на младите и нивната 
улога во поголем број земји во целокупната 
политичка раздвиженост, е одредена со мо-
ментните општествени задачи. Кога тие зада-
чи го достигнат обемот во кои старите сами 
не можат да издржат, се јавува потребата од 
активно вклучување на младите во политич-
киот живот. 
Историското искуство покажува дека ниту 
едно револуционерно движење не ќе проспе-
рира ако со работничката класа не ја има и 
младата генерација. Тоа досега повеќепати се 
осведочило. Меѓутоа, последните години тоа 
кај нас станува кампања, а не перманентна 
политичка пракса. 
He вракајќи се на народнослободителната вој-
на, да се потсетиме на пресните настани со 
пет години назад: 
Кога влеговме во вителот на реформата, ко-
га Ранковиќ беше сменет, кога Русите влегоа 
во ЧССР, младината беше во предните редо-
ви, дури и даваше одреден општествено-по-
литички белег на нашиот живот. Меѓу друго-
то настаните околу Чехословачка беа причина-
за широкиот прилив на млади во СК. 
Искуството јасно укажува дека од сега ната-
му, патерналистичкиот однос на СК спрема 
CM мора да се менува, овозможувајќи широ-
ко поле на самостојно делување, се разбира 
со ангажираност да критикува и нешто за што 

смета дека ова општество не одговорило. 
Пред прагот на новиот петгодишен план, мла 
дите реално очекуваат нивната иднина да би-
де зацртана. јасна, без секакви недоследности 
во развојните можности. На едно самоуправ-
но општество, потребно му е да има план и 
програма за развој на сите економски и де-
мократски односи. 
Повеќе млади очекуваат допрва остварување 
на своите цели, па и идеали. Она што како 
категорија ги одредува младите тоа е нивна-
та верба во иднината. 

ШТО ДА ИЗВЛЕЧЕ МЛАДИНАТА? 
Априорната револуционерност на младите не 
доаѓаше во прашање и на овој пленум, иако 
истапувањето на многу дискутанти од редо-
вите на младите го оспори во некоја мерка 
ваквото тврдење. Изгледа, без претераност, 
дека ваквото признание служи за мачкање 
очи на младите и нивно лулакање на брано-
вите на нивната револуционерност. Тоа мо-
же така лесно да го успие човека да не може 
за век и векова да се пробуди од тие лово-
рики. Ceгa е преку потребно, да се докаже 
она што на пленумот не се успеа: на млади-
те им се придава етапно значење. Ако наред-
ната година следуваат избори тогаш самос-
тојното делување, со сопствен проглас и це-
ли, можеби повеќе ќе „запали" отколку, ка-
пата што ни ја крои ССРН. 

КОЛКУ МЛАДИТЕ БЕА 
ИНФОРМИРАНИ ЗА НАСТАНОТ 
Ако младите се перспектива на ова општест-
во, нашите проблеми проблеми на Републи-
ката, тогаш зошто затаија средствата за јав-
но информирање (со исклучок на младински-
от печат) во известувањето на широките ма-
си? 
He е ниту претерано, ниту тенденциозно, ако 
речам дека овој пат РТС и „Нова Македони-
ја" потфрлија на ова поле. Отворено и без 
грижа на совеста мораме да ја констатираме 
беглата информираност на јавноста за пос-
ледната седница на ЦК на СКМ. 
Двата написа на Киро Поповски во „Нова 
Македонија" и цитираните дискусии, не се 
доволен израз на сета активност што млади-
ната ја покажува во последно време. Исто та-
ка, „Јас, ти, ние„ — младинска емисија на ТС 
не ја пратеше, ниту пак во Дневникот на Те-
левизија Скопје најде соодветен третман, она 
што се дискутираше на седницата. Ако Мате-
ја Матевски, Ахил Тунте и Драгољуб Буди-
мовски седат на седниците на ЦК, ако реали-
зираат политика на овој орган, тогаш со пол-
но право поставуваме прашање: 
Зошто го дискриминравте овој настан од так-
во значење за младите??? 



СКМ И АКТИВНОСТА НА МЛАДИТЕ ВО 
Бонка ДЕМИРЕВА: 

БЕЗ ИДЕАЛИЗАЦИЈА 
НА СТВАРНОСТА 

Нема ништо погибелно за општествениот 
развиток, во колку работните луѓе, младите 
луѓе во тој контекст, не се реаквизираат како 
самостојни одговорни и критички личности, 
со сопствена размисла за општествената реал-
ност и нејзините противречности, како осно-
вен предуслов тие во неа да го вткаат својот 
креативен придонес. Ваквата позиција на мла-
дите во општеството ќе се остварува поуспеш-
но во колку, во нејзиното воспитување се над-
мине практиката за идеализирано представу-
вање на нашата стварност. Во конкретната 
работа со младината, се чини дека е доста на-
гласен романтичарскиот однос кон остварено-
то, место да се зборува за сегашните и идеј-
ните цели на социјалистичкиот развиток, или 
пак, премногу сме окупирани со противречно-
стите на сегашниот миг, заборавајќи ги ета-
пите што сме ги минале и она што сме го ос-
твариле како темел за иднината. Претставата 
за безконфликтноста во општеството, кај мла-
дите луѓе се разбира при првиот судир со 
тешкотиите и пречките во општествениот раз-
виток и кај нив, место да делува, мобилиза-
торски создава чувство на апатија и револт. 
Или како што им велел Ленин на претстав-
ниците на младината, комунизмот не може да 
биде нешто научно, туку треба да биде нешто 
што сме го обмислиле. 

За младите луѓе од нашата Република како 
и на младоста воопшто особено е иманентна 
критичноста за она што се случува околу нив. 
За Сојузот на комунистите критиката од секо-
гаш била неопходен дел на општиот прогрес, 
па оттука и однос кон она што доаѓа од мла-
дите генерации. Тие како особено чувстви-
телно на болештините во општеството кри-
тички се однесуваат кон недоследностите во 
развитокот на самоуправните односи и биро-
кратско-технократското и егоистичко изигру-
вање на демократските форми и институции, 
кон недоследностите во спроведувањето на ре-
формата, стекнувањето на богатење кое не е 
резултат на адекватно вложениот труд кон 
спороста во, спроведувањето на прокламирано-
то-итн. Ваквата критичност кај младите е мо-
тивирана, пред се, од барањата од страна на 
Сојузот на комунистите и општеството во це-
лина да се преземат низа конкретни мерки 
да се чувствува постојана акционост на патот 
па остварувањето на прокламираните цели на 
општествениот развиток. 

Но, паралелно со ова во редовите на мла-
дината егзистира и една друга критичност која непосредно се подпира, често врз неразби-

рањето на некои фундаментални процеси во 
нашиот развиток и на придружните против-
речности и конфликти во него. Така на при-
мер, постојат сфаќања за неадекватноста од 
примената на стоково-паричните односи во 
нашето општество, или пак оние кои се заста-
пуваат со т.и. „младински авангардизам". Со-
јузот на комунистите мора да изградува кри-
тичен однос овие и други струења во редовите 
на младите, а спротивни на неговата плат-
форма. Неговата борба на овој план се раз-
бира, не може да биде моментен чин. Тоа е 
долготраен и сложен револуционерен процес 
и мора пред се да биде насочен кон опште-
ствените корени кои ваквите појави ги пре-
дизвикуваат. 

Славко МИЛОСАВЛЕВСКИ: 

МЛАДИНСКАТА КРИ-
ТИКА Е РЕЛЕВАНТНА 

Прво, мислам дека прашањето треба да се 
поврзе со еден општ принцип на нашата по-
литичка филозофија. Тоа е принципот дека 

еден систем се покажува во перспектива и во 
историска смисла, дотолку постабилен, докол-
ку е подемократски, а тоа значи доколку ус-
пеал да апсорбира секоја конструктивна кри-
тика што му е упатена нему, врз неговите 
недоследности или можни нови правци на 
неговото движење и неговиот развиток. Спо-
ред тоа нашиот политички систем очигледно 
станува дотолку подемократски, доколку ус-
пева навистина да ја апсорбира, да ја про-
никнува во себе целата критика што му се 
упатува и притоа немеханички да ја репроду-
кува во ваква или таква форма, туку да го 
одземе она што е конструктивно, а да го од-
бие она што е деструктивно и врз основа на 
таквото разлучување да конституира нови 
односи за натамошниот развиток. 
Во врска со ваквиот однос кон критиката и 
критичната свест мора да се има особено пред-
вид дека младинската критика или студент-
ската критика е посебно релевантна за вак-
виот позитивен развиток на еден политички 
систем којшто се заснова на демократски 
принципи и кој треба да одигра револуцио-
нерна улога не само во наши национални 
рамки, туку во интернационални рамки, во 
врска со натамошниот развиток на социјализ-
мот. Затоа младинската критика е дотолку 
порелевантна, бидејќи младината како дел на 
општеството е помалку оптоварена со секакви 
традиции, а во традициите секојпат има и по-
зитивни и негативни елементи. Меѓутоа, неоп-
товареноста на младите со секакви традиции 
е она што е позитивно и негативно на млади-
те како дел на општеството, како негова сво-
евидна свест и овозможува многу повеќе без 

предрасуди да гледа на целиот систем, а по-
тоа и на одделни негови одделни резултати. 
Заради една објективна положба младината е 
секако оној дел на општеството која што е 
иајмалку инфицирана со бирократска свест 
која секојпат се појавува како зид или како 
пречка во остварувањето на одделни позитив-
ни програмирања на нашиот развиток. 
Сигурно кон ова треба да се додаде и идеа-
лизмот и борбеноста на младите како посебен 
дел на општеството во посебна смисла. 
Младината секојпат е во ситуација да е по-
борбена, да настапува со поголем идеализам 
и романтизам, но не идеализам во филозоф-
ска смисла. Ова се секако не сите, меѓутоа 
некои од позначајните компоненти во врска со 
тоа зошто младинската критика е толку ре-
левантна. Затоа ние како авангардно партиско 
движење би морале секако во иднина можеби 
уште повеќе да направиме напор таа критика 
да ја апсорбираме и да ја вклучиме на некој 
начин во нашата политичка борба. 
Меѓутоа, секако би бил едностран, ако не би 
укажал и на некои фактори што влијаат врз 
релевантноста на младинската критика да би-
де донекаде дерелевантна или намалена. По-
стојат низа објективни фактори коишто при-
донесуваат оваа релевантност да биде помалку 
значајна. Јас овдека ќе ги спомнам само два 
од овие најелементарните. Станува збор прво 
за недоволната информираност на младите. 
Ние сигурно дека можеме да имаме поединци 
коишто се дури и повеќе информирани откол-
ку некои во Сојузот на комунистите. Меѓутоа, 
во целост младината е помалку информирана 
со оглед на тоа дека нејзиниот век на живее-
ње, нејзиното време во кое се здобива со раз-
ни информации коишто се релевантни за ана-
лиза на една политичка и социолошка струк-
тура е релативно кусо за да може таа да биде 
релативно секојпат наполно комплетно ин-
формирана за да може и информираноста да 
биде позитивен фактор во застапувањето на 
нејзината општествена и политичка критика. 

Томислав ЧОКРЕВСКИ: 

0ТВ0РЕНО 
РАЗМИСЛУВАЊЕ 

Повеќепати е направена политичка анализа 
за тоа што значеа студентските намери во на-
шите општествени односи. Има разни интер-
претации од оние што значат изворно додво-
рување на тој пробуден гигант во нашево 
општество за кој што толку многу не се воде-
ло сметка за потполно негирање од некои 
структури и луѓе кои што во сето тоа гледаат 
едно влијание на странските ветрови од дру-
гите земји надвор од Југославија, па од една 
конфузија во анализирањето на вистинските 
социјални, политички и други суштини заради 
што се појавиле тие извесни намери и дви-



Развивањето во самоуправните односи 
жења во последниве неколку години. Мислам 
дека некои аспекти на ова прашање беа апо-
строфирани во денешната дискусија. Меѓутоа, 
сакам да покренам едно прашање во врска со 
ова. 
Ако се анализираат идејните концепти и 
платформата на она што беше спомнато во 
тие студентски немири во разни центри на 
Југославија па и овде кај нас, иако студент-
ските бранувања беа во рамките на сите де-
мократски, и постојаните форми на организи-
рањето по студентската организација на Со-
јузот на комунистите на Универзитетот. Сепак, 
таа идејна платформа онаква каква што ја 
анализираме, всушност, целосно е конфузна 
почнувајќи од едно барање на студентите до 
другото барање каде што може да се види 
дека сите тие идеи што се покренати во сту-
дентското движење се еден механички збир 
на сите спротивставувања, едни на други. Или 
пак, со други зборови да кажам, идејната 
платформа, ако се гледа како концепт, како 
општествен концепт е толку пониска, одколку 
она што е кажано во Програмата на Сојузот 
на комунистите и што постои во комунистич-
кото движење, да не треба да се објаснува 
Затоа мислам дека отворено на студентите 
треба да им се каже дека во однос на идеите 
никаде не отидоа подалеку. Но, овдека за ме-
не е поинтересно едно друго прашање. Јас 
гледам дека веќе има еден жагор. Јас не ди-
скутирам против студентите. 
Се поставува едно многу интересно прашање 
зошто младата генерација од која ние секако 
не можеме да бараме еден филозофски кон-
цепт за светот и општеството да изгради во 
еден таков моментален немир и да го има за-
што сите прашања кои што се толку долго 
време присутни, зошто таа млада генерација 
ненајде свое место и легло и не сметаше дека 
во рамките на Сојузот на комунистите и дру-
гите општествено - политички организации мо-
же да најде разрешување и одговор на сите 
прашања. Мислам дека еден став на опште-
ствено - политичките организации, а тој став 
произлегува од ставот на целокупната поли-
тичка структура кај младите говори дека мла-
дата генерација е третирана како што беше 
овде споменато како недозреана за вклучува-
ње во општествено - политичките процеси, од 
една страна, а од друга страна младинската 
организација, тоа сакам да го подвлечам, мно-
гу силно да го подвлечам, младинската органи-
зација со голема мера се отуѓи од основните 
маси на младината, се отуѓи во таа смисла што 
раководството на таа младина беше еден осно-
вен емитатор на раководството на другите оп-
штествено-политички организации. Како да 
имаше еден процес на пренесување на стилот 
на поведението на она што значеше во едно 
свое време, еден стил на раководител, прене-
сување на менталитетот, заради што еден од 
раководствата на младината или студентската 
организација, всушност, заинтересирани во 
голема мера за својата лична кариера беа 
отуѓени од студентската и младинската маса. 
Затоа се дојде до една таква ситуација што 
доведе до немир и движење кои за голем број 
на луѓе беа и прилично шокантни. Меѓутоа, 
што се однесува до самиот акт на бунтување-
то ќе треба целиот респект да го имаме спре-

ма таквото поведение на младата генерација. 
Да го имаме тој респект затоа што младата, 
генерација како што јас гледам јасно кажа и 
стави до знаење дека на неа треба да се смета 
и дека во социјализмот во демократијата не 
може едно да се зборува, а друго да се прави. 
Секаде во светот каде што има еден расчекор 
меѓу идеите и практиката, младата генераци-
ја се воспитува во напреден систем не може 
да го прифати и да го сфати како свој мора-
лен систем тоа што значи едно да се говори, 
а друго да се работи. 

Хисен РАМАДАНИ: 

АВАНГАРДИЗМОТ 
НА МЛАДИТЕ ГОЛЕМ 
КАПИТАЛ 
3А 0ПШЕСТВ0Т0 

Понатаму, земете го прашањето на младата 
генерација и авангардизмот, потоа овие дис-
кусии во светот и кај нас што во врска со тоо 
се водат. Мислам, би погрешиле ако би барале 
Сојузот на комунистите да се заложи затоа 
да гуши било кои тенденции и авангардизам 
кај младата генерација. Мислам дека од една 
позитивна, поголема генерација каде што е 
присутен авангардизмот, каде што тој аван-
гардизам е составен дел на младата генера-
ција, тоа е и голем капитал за движење на 
општеството напред. Мислам дека таму, во 
општеството каде што дојде до тотално угу-
шување и оневозможување на овој авангар-
дизам, главно луѓето западнаа во апатија. Ту-
ка ние можеме да ги бараме причините што 
влијаат врз тоа таа генерација лошо да се 
ориентира, да поприми разни пороци итн. Спо-
ред тоа, фиктивна е секоја спротивност меѓу 
генерациите, ако таа се гледа како одраз на 
физичката состојба. Мислам, дека целиот овој 
сплет на прашања за кои денес говориме ука-
жува на еден рефлекс што по својата содр-
жина и по своите битија не се негативни и 
кои на општеството му стојат како капитал 
и по евидентно да бидат евидентни како по-
тенцијална сила можностите на младата ге-
нерација. 

ВЛАДО ПЕТКОВСКИ: 

БЕЗ ГЕНЕРАЛНИ 
ОЦЕНКИ 

Ке ја почнам мојава дискусија со една мо-
шне позната констатација, дека разговорите 
за младите последниве години се толку чести 
и на сите нивоа што се заканува о п а с н о с т се-

кој разговор на оваа тема да значи на извесен 
начин повторување на веќе познатите фрази 
Меѓутоа, сметам дека за една политичка ак-
ција посебно за Сојузот на комунистите е од 
особено значече, тргнувајќи од фундаментал-
ните движења во нашево општество, од она 
што се случува и што е одраз на тие движења 
врз самата општествено-политичка и економ-
ска позиција на младата генерација, да се 
произнесе за оваа проблематика. Факт е дека, 
станува се поочигледно дека потенцијалот, 
енергијата на младата генерација е важен 
елемент на општествениот прогрес. Младата 
генерација во современиот свет се по комп-
лексно, се поанагласено се бори за свое место 
во општеството, ја чувствува својата слабост, 
својата немоќ, ја чувствува својата сила, но 
и размислување за својата иднина. Затоа овие 
разговори за младите кои што се актуелни во 
последно време и во Сојузот на младината и 
во другите политички структури поаѓаат од 
становиште дека за едно општество е од осо-
бено значение каква е положбата на младата 
генерација во него. Одржувањето на овој пле-
нум на Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Македонија по повеќемесечни 
подготовки е уште еден позитивен елемент во 
политичката акција на Сојузот на комунисти-
те на Македонија. Сметам дека за една поли-
тичка партија каква што е нашата која што 
има одговорност за општествените движења, 
не е беззначајно каква е општествено-економ-
ската позиција на младата генерација. каква е 
нејзината мотивизираност за социјализмот, 
какви се нејзините преокупации и идните 
гледања. 

Залагајќи се да се стави на дневен ред 
прашањето за активноста на младината во са-
моуправните односи, Сојузот на комунистите 
на Македонија јасно покажа дека и придава 
големо значење на енергијата, на потенција-
лот на младите, на нивното место во опште-
ството, кое бурно се развива што за младите 
луѓе од Македонија е од посебно значение. Но, 
длабоко сум уверен дека и оваа денешна рас-
права е прилика и за самиот Сојуз на кому-
нистите да се осврне врз сопствената прак-
тика, врз своите ангажирања, успесите и сла-
бостите на својата политичка акција. Ова до-
толку повеќе што многу примери во практи-
ката говорат дека честопати за младата гене-
рација се даваат доста генерални оцени дека 
е лоша, односно дека е добра, дека знае без 
причини да се бунтува, да биде незадоволна, 
потоа дека честопати е индиферентна, или не-
дозволено пасивна. Меѓутоа, ваквите црно-бе-
ли оцени за младата генерација очигледно е 
дека не одговараат на стварност. Напротив, 
станува очигледно општественото битие на 
младата генерација е далеку побогато, далеку 
посложено, што не е ни за чудење ако се има 
предвид дека младиот човек живее во посло-
жени и побогати во општествена смисла одно-
си, сега отколку генерациите пред него. 



ЗА 
НЕЛИК 
В И Д Н О 
С Т А 

За неликвидноста, чие решавање е од ви-
тално значење за југословенското стопанство, 
во нашата јавност многу се говореше и пи-
шуваше во 1969 година, а особено кога Сојуз-
ната скупштина го донесе таканаречениот „па-
кет-мерки" за нејзиното решавање. Голем број 
најразлични анализи и безброј написи во пе-
чатот и другите сретства за информации овој 
проблем ѓо согледуваа на најразновидни на-
чини, како резултат на многу причини и пред 

ложува свои решенија. Се одеше до таму што 
поголем број од нив беа меѓусебни контра-
верзни. Најчесто неликвидноста беше едно-
страно третирање, па во тој домен беа и пред-
лагани решенија. Една права анализа не мо-
же да си дозволи неликвидноста да ја смета 
само како резултат на неправилната деловна 
политика на претприлатијата или како проб-
лем чии причини треба да се бараат во пос-
ледниве пет-шест години. Факторите кои ја 
определуваат ликвидноста на едно претпри-
јатие се многубрејни и нивното дејствување, 
нивниот обем, интензитет и правец најчесто 
се испреплетуваат и во даден момент тешко 
се согледуваат. За целосното разјаснување на 
проблемот на неликвидноста се потребни про-
сторни и временски услови далеку поголеми 
од овие што ни ги дава „Фокус". Затоа ќе се 
обидам најконцизно да ви ги претставам ос-
новните аспекти на ова прашање. 

Дефинирајќи ја ликвидноста на една ра-
ботна организација како способност време и 
без или што помали загуби да ги плати прис-
тигнатите обврски, веднаш нагласуваме дека 
пред се да ги бараме во обртните средства. 
Нo, пред да се впуштиме во објаснувањето на 
своевидниот феномен околу обртните сред-
ства, ќе треба да разјасниме уште некои мо-
менти. Неликвидноста, односно нејзиното ма-
нифестирање последниве години е условено 
пред се со степенот на развиток на нашето 
стопанство, или поточно со односот меѓу по-
нудата и потражувачката. Некогаш, т. е. по 
војната, па се до шеесеттите години побару-
вачката беше поголема од понудата па тогаш 
претпријатието немаше проблеми со пласма-
нот на произведената стока. Во пореформски-
те години претпријатието се најде во поинак-
ва ситуација. Релативната уравнотеженост ме-
ѓупобарувачката и понудата доведе многу 
претпријатија да се најдат со преполни мага-
цини, без можност за својата стока да добијат 
права парична вредност. Уште еден момент 
е мошне важен. Систематските мерки донесу-
вани во првиот период кои беа во врска со 
обртните средства не секогаш веднаш ги ма-
нифестираа своите недостатоци во стопанство-
то. Нивното невремено откривање, од своја 
страна ги хендикепираше претпријатијата во 
пореформските години. Но, да се вратиме на 
обртните средства. Неадекватното решавање 
на проблемот на обртните средства и неговото 
омаловажување, како и ненаоѓањето оптима-
лен износ и трајни извори на обртните сред-
ства лежат во основа на појавата на нелик-
видноста. Да ги објасниме поодделно сите 
овие фактори. Одредувањето оптимален из-
нос на обртните средства по ослободувањето 
се вршело на многу начини, најчесто сосема 
неадекватни. Да издвоиме некои од нив. Во 
1952 година висината на обртните средства е 
одредувана со математичка формула, кога пo 
четири месеци овој начин се покажа крајно 
непрактичен и беше отфрлен за на негово 

место да дојде методот со кој висината се од-
редуваше врз основа на висината во прет-
ходната година (1952!). Ситуацијата остана не-
сменета се до 1957 година, т. е. до воспоставу-
вањето на фондот на обртни средства и него-
вото претворање 1961 година во долгорочни 
кредити. Јасно се гледа дека грешката од 
1952 постојано се провлекува, што говори де-
ка оптималниот износ на обртните средства и 
изнаоѓањето трајни извори за нив никогаш 
во потполност не биле решени. Ни по 1961 го-
дина ништо битно не се измени. Иако беа до-
биени трајни обртни средства, тие беа недо-
волно високи. Кога ќе се додаде дека прет-
пријатијата беа должни фактички сами да 
влагаат во тајните обртни средства за да ги 
издигнат на, за нив потребната, висина и при-
тоа да плаќаат ануитети на долгорочните 
кедити и за нивниот износ да ги зголемуваат 
своите обртни сретства. Очигледно е дека се 
работи за потценување на оптималниот износ 
на обртните сретсва. Причините за ова се 
секако системски, т. е. за настанувањето на 
проблемот околу обртните сретства се нај-
малку криви претпријатијата. Наоѓајќи дека 
доделените обртни сретства не им се довол-
ни претпријатијата се свртија кон изнаоѓање 
други извори за нивно дополнување. Најчест 
извор за нивно надополнување беа кратко-
рочните кредити врз основа на продадената 
а ненаплатена стока со услов купувачот да 
не е краен потрошувач, потоа врз основа на 
залихите на стока и стока за извоз и репро-
дукционен материјал и други краткорочни 
потреби. Следи нов удар за стопанството. 
Имено 1967 година Народната банка од де-
ловните банки повлече 1700 милијарди нови 
динари и тоа осетно ги редуцираше изворите 
на краткорочните кредити. Ситуацијата де-
лумно беше поправена неколку месеци подо-
цна со изнаоѓање нови извори на креткоро-
чни кредити. Овде подебел крај извлекоа и 
високорентабилните и ликвидни претприја-
тија. Имено при недостигот на средства за 
краткорочни кредити за стопанството, делов-
ните банки земаа сретства таму каде што ќе 
ги најдеа, т. е. од ликвидните претпријатија! 
Основната цел со која беа повлечени срет-
ствата од делоните банки од страна на Наро-
дната банка, а тоа беше селективната кре-
дитна политика не се постигна. Деловните 
банки мораа да и ги вратат сретствата на 
Народната банка и наместо под удар на се-
лекцијата да дојдат правите (кои беа нели-
квидни, па деловните банки од нив неможеа 
да ги повлечат своите сретства), ликвидните 
претпријатија ни криви ни должни беа обе-
штетени. (Немајќи друг излез деловните 
банки за да и ги вратат сретствата на наро-
дната банка ги зема од ликвидните претпри-
јатија.) Да споменеме дека и пресметнување-
то на вкупниот приход врз основа на напла-
тената реализација и како резултат на тоа и 
меѓусебните потражувачки и неадекватното 

нивно решавање дадоа свој придонес во соз-
давање кашмарна ситуација. Да додадеме са-
мо уште дека денес меѓусебните потражувач-
ки на претпријатијата постојано се зголему-
ваат до фантастични висини и се шират со 
неслутени брзини. Кон системските и економ-
ско - политичките причини да ја приклучиме 
и инвестиционата политика. Некои ефекти на 
инвестиционата политика во голема мера по-
средно влијаат на ликвидноста. За што се ра-
боти? Пред се за неразмерното влагање во 



основните и обртните средства од општестве-
ните инвестициони фондови (да го илустрира-
ме ова со податокот: деловните сретства на 
стопанството за последниве неколку години 
според една оцена се состоеле од 65% основ-
ни и 35% обтрни,додека општествените ин-
вестициони влагања во 1968 година биле 96% 
во основни и 4°/о во обртни средства), троше-
ње на и онаканедоволните обртни средства 
во инвестиции и неплаќањето на инвестицио-
ните сметки. Овде деловната политика на 
претпријатието одиграла важна улога. Имено 
сите слободни обртни сретства најчесто се 
претопувале во основни, со што се намалува-
ле обртните средства за постојните капаците-
ти, a со зголемувањето на капацитетите си-
туацијата само се влошувала.) Пред да преј-
деме на деловната политика на претпријати-
јата како причина за неликвидноста да се за-
држиме на инфлационите движења и нивното 
влијание врз ликвидноста, односно врз обрт-
ните сретства. Ќе наведеме еден податок: Се-
кој динар кој претпријатието го внело во де-
ловниот фонд за обртни сретства од својата 
акумулација 1958 година, во 1966 година вре-
дел 69 пари ако се користел за купување ин-
дустриски, a 32 пари ако се користел за ку-
пување земјоделски производи. Значи инфла-
цијата од своја страна ги оневозможила прет 
пријатијата да ги збогатат обртните сретства. 
Деловната политика на претпријатијата, како 
што се гледа од горенаведените фактори, од-
играла мошне мала улога, но не и најзначај-
на, во создавање на неликвидноста. Претпри-
јатијата преку меѓусебните кредитирања, ин-
вестирањето обртни сретства во основни, и 
непридавањето важност на обртните сретства 
при инвестиционите вложувања и зголемува-
њето на номиналните лични доходи во пого-
лем процент од зголемувањето на животните 
трошоци, де факто сами себе си се оштету-
ваат доведувајки се во состојба на неликвид-
ност. 

Сведоци сме на резултатите на сите горе-
наведени причини. Неликвидноета е жариште 
на стопанската нестабилност. По некои изво-
ри во текот на 1969 година 90% од нашата 
индустрија на подолго или покусо време има-
ла блокирани жиро-сметки. Службата на оп-
штественото книговодство секојдневно откри-
ва претпријатија кои ги прекршуваат зако-
ните. Неможејќи да се снајдат на друг начин 
претпријатијата пронаоѓаат празнини во за-
коните или вешто ги изигруваат. Се почесто 
размената меѓу претпријатијата се сведува на 
натурална размена или, што е поретко, со го-
тови пари, избегнувајќи ги блокираните смет-
ки. Очигледно е дека во ваквите услови прет-
пријатијата повеќе мислат на тоа како ќе 
успеат да ги исполнат личните доходи на 
своите работници, отколку на деловната деј-
ност. Би можело слободно да се рече дека се-
та своја деловна досетливост тие ја трошат во 
изнаоѓање сретства за плати. Решавањето на 
проблемот на неликвидноста е мошне ком-
плексно и економско и политичко прашање. 
Во капитализмот тоа е лесно неликвидниот 
банкротира. Во нашето социјалистичко оп-
штество на ова решение сосема разбирливо 
не може ни да се помисли, кога се знае дека 
и најрентабилните — индустриските гиганти, 
основите на нашето стопанство не ретко биле 
неликвидни не заради свои грешки. Нелик-
видноста бара итно решавање и тоа импера-
тивно. Толерирањето на неликвидноста носи 

многу далекусежни последици. Денес кога го 
трасираме новиот среднорочен план мора да 
се заложиме за одстранување или што пого-
лемо ублажување ва неликвидноста, ако са-
каме на нашето стопаиство да му обезбедиме 
услови за динамичен и несметан развиток, a 
со тоа и јакнење на материЈалната оаза на са-
моуправувањето и на нашето општество. Ако 
сакаме во иднина да немаме проблеми со со-
цијалното осигурување, со школството, т. е. 
нивната материјална страна не треба да оче-
куваме неликвидноста да се реши со волшеб-
но стапче. 

Донесениот пакет-мерки за своја главна 
цел има да се воведе ред во финансиската 
дисциплина на стопанството. Но, ако се земе 
во предвид се досега кажаното, тоа е нафр-
лање врз последиците наместо врз причините. 

Појавата на неликвидноста како што ви-
довме претставува долготраен процес, а и неј-
зиното отклонување нема да биде можно пре-
ку ноќ, што не значи дека ќе ни требаат уште 
дваесет години да дојдеме во состојба кога 
стопанството Ќе ни биде ликвидно. Веднаш да 
нагласам дека пребрзото, да не речам кам-
пањското, решавање иа ироблемог, на а«лик-
видноста може да го доведе нашето стопан-
ство во многу потешки состојби. Сестраното 
согледување ва причините на неликвидноста 
ќе биде гаранција дека со нивно решавање 
ќе се најде трајно решение на овој проблем. 

За да не останам на суви фрази наместо 
предлози, за решавање на неликвидноста Ќе 
се обидам, врз освова ва утврдените причини. 
да предложам соодветни решенија. 

Треба да се појде од обртните средства. 
Нивното оптимално ниво треба реално да се 
одреди и запази без никакви скратувања. 
Треба преку соодветен начин да се најде и 
најпогодниот извор за нив. 

Второ: да се воведе ред во инвестициона-
та политика, било да се работи за ошптестве-
ните инвестиции или инвестициите на самите 
претпријатија. Инвестирањето во реални гра-
ници и поголемата грижа за обртните сред-
ства во овој домен се битен услов за откло-
нување ва неликвидноста. 

Трето: да му се врати на стопанството ба-
рем дел од извлечените средства од акумула-
цијата на стопанството. 

Четврто: еднаш за секогаш да се симне од 
дневен ред проблемот на нерентабилните прет 
пријатија. 

Петто: на дефицитот на трговскиот биланс 
да му се посвети соодветно внимание. 

И шестто: сите економско-политички мер-
ки да се донесуваат синхронизирано и не-
кампањски. 

Конкретизирањето на овие мои предлози 
е вон од границите на индивидуалното од ед-
на страна и овие предлози од друга страна 
сигурно се нецелосни и имаат пропусти. Ова 
укажува дека неликвидноста, како и мерките 
за нејзиното решавање треба да бидат пред-
мет на длабока стручна и колективна анали-
за. Неконтинуираноста со која за жал, се од-
ликува приодот кон ова прашање не ни вле-
ва оптимизам. Едно е сосема сигурно потребна 
е итна општествена акција, вистинска а не 
на хартии. 

И. РУСИ 



He 
случај 
но 

О К О Л У УНИВЕРЗИТЕТОТ 

Bo една земја не случајно наречена Југо-
славија има покрај сето друго и универзите-
ти, тоест, факултети. Во таа земја, во еден 
град не случајно наречен Скопје истотака има 
универзитет и во негов склоп најразлични фа-
култети. Тука, покрај другите е и Електро-
машинскиот факултет. Тоа е еден од „најмла-
дите" факултети во Скопје. Тој сеуште не е 
дроформен, па заради тоа и не е оформен 
смерот за „ниски струи". Но, можеби е подоб-
ро што тој и покрај големата заинтересира-
ност на студентите не се оформува, затоа што 
во тој случај факултетот би станал поголем 
циркус од што е денес. 

За оној што ќе дојде одново се е во совр-
шен ред. Студентите доаѓаат, плаќаат за при-
ем, се запишуваат, одат во предавалните (не-
што слично како во јавен WC), но оттука па 
се натаму е некако лабаво, расклимано и чо-
век пушта вода. 
Јасно дека се има свој развоен пат, но зарем 
може да се дозволи да се прави циркус од 
еден факултет и тоа пред неколку илјади сту-
денти. Јас не сум најпаметниот на светов, но 
не сум ни толку глупав, па да не го гледам и 
не го сфаќам сето она што се случува околу 
мене, 

Статутот постојано се менува и покрај тоа 
подоцна се случува во некои случаи да не 
биде почитуван затоа што е најдено дека не 
одговара на потребите. Статутот е мртва бук-
ва на хартија која секој си ја толкува на свој 
начин. Но, „најважно" и „најточно" е како го 
толкува деканот со својот, од ден на ден се 
позамислен и поневидлив наставнички совет. 
Општо, состаноците и ако не личат на миса на 
која попот на свој начин ја чита и толкува 
библијата, сепак и покрај острите дискусии 
заклучокот, (како божем мислење на сите или 
на поголемиот дел) го дава еден и ако никого 
не прашал. He секогаш, но често и болно. 
Колку што мојата нискост знае, факултетите 
се формираат не затоа Петре и Трјаче да ги 
запослиме, туку некој и да се занимава со 
научна работа и своите знаења и познавања 
ги пренесе на студентот. Значи, факултетот 
како установа и е наменет на науката и сту-
дентите. Кога на овој факултет скоро никој 
не се занимава со научна работа, зошто тогаш 
не е поголем квалитетот на втората намена? 

По се изгледа, поголемиот дел од професо-
рите немаат друга (занимавка), освен да ги 
држат предавањата (кои ги читаат од ливче 
или од стручната литература), или пак да 
комбинираат како испитот да изгледа поте-
жок. Сите испити, освен неколку на прва го-
дина, се полагаа и писмено и усмено (често и 
усмениот е пак писмен) и тие два дела толку 
се разликуваат така да студентот фактички 
полага два испита. А да не зборувам за збр-
ката околу распоредот на испитите, двата де-
ла толку се измешуваат еден со друг и сту-
дентите во испитната сесија полагаат секој 
втор ден. Меѓу другото, испитната сесија трае 
скоро цел месец. 
На факултетот се спрема нов статут и можеби 
тој ќе донесе некои измени што ќе дадат по-
добрување, затоа што сегашните резултати се 
познати и повеќе од поразувачки. Но, во оваа 
припрема на новиот статут се јавува уште 
една „чудна" работа. До пред некое време за 
неговото спремање не знаеше поголемиот дел 
од професорите, а за студентите и да не збо-
руваме. Оваа тајна сосем случајно и ненамер-
но беше откриена на еден од последните сос-
таноци на наставничкиот совет. He ми е јасно 
заради што е потребна сета таа таинственост 
во врска со новиот статут и кому тоа му слу-
жи и се надевам дека со него наскоро ќе 
бидат запознаени не само сите професори, ту-
ку и студентите за кои всушност најмногу е 
и наменет. 
Оваа ситуација многу ми личи на онаа на-
родна „Не цркнувај магаре, дури не никне 
тревата". 
Заради споеноста на двата факултета, Елек-
тро и Машинскиот, страдаат само студентите. 
Некој „одозгора" сметал дека така е подобро. 
(ова е изјава на неколку професори.) Исто та-
ка се добива впечаток дека поголемиот број од 
одлуките ги донесува некој „одозгора", а дури 
потоа за нив се „дискутира" на факултетот. 
Заради сето ова и на Електро и на Машин-
скиот отсек се слушаат предмети кои му при-

паѓаат на спротивниот отсек. Се разбира дека 
студентот со ова утре би требал да има пооп-
шти знаења, кога се гледа реално не е тешко 
да се сфати дека со ова се губи време кое би 
им било посветено на предметите од соответ-
ниот отсек, при што само би се добило во 
квалитет. 
Co укинувањето на примените испити на овој 
факултет, тој стана магнет за студентите кои 
дојдоа и од другите републики. Кога се увиде 
дека е неквалитетно и неможно изведување 
на наставата пред толкав број на студенти, се 
почна со поострување . на критериумот, прво 
преку вежбите и колоквиумите (кои на испит 
немаат никаква важност), а подоцна и со 
отежнување на критериумите на испитите. На 
„прекубројните" студенти од внатрешпоста и 
особено на оние од другите републики, почнаа 
да им се јавуваат проблеми околу кредитите, 
стипендиите и околу сместувањето, што по се 
судејќи го потшепнал пак некој „одозгора". 
Над се одозгора, новите студенти сеуште пре-
плашени и оставени сами на себе, во новата 
средина тешко успеваат да се организираат, 
а и кога ќе успеат, нивните одлуки и барања 
малку кој ги слуша и трезвено и непристрасно 
размислува за нив. 
На факултетот, во студентските редови, сите 
го исчекуваат новиот статут за кој и не се 
знае кога може да биде готов, макар и во нај-
прости црти. Впрочем, на оние кои што го 
припремаат, тој не им е никакво животно 
прашање. Важно, и покрај уочувањата на не-
гативностите на стариот статут, јавно е кажа-
но (изјава на новиот декан), дека нема да би-
дат уважувани никакви барања на студентите, 
бидејќи се ќе биде решено со новиот статут, 
Мислам дека увереноста дека се ќе биде ре-
шено е сепак преголема и претставува врвен 
оптимизам, кој засега им се припишува како 
лек на поголемиот број на студенти. 
Но, се прашувам: колку ќе помине додека не 
настапи тоа ветувано „време без проблеми" 
на овој факултет. 
Зачудува и пасивноста на студентите, жив-
кање од сесија до сесија и оставањето друг 
да ги решава нивните проблеми. Од таму и 
произлегуваат сите фактори што овозможу-
ваат со нив да се поигрува како со топче за 
пинг-понг. 
He повикувам на бунт, повикувам на сестрано 
и трезвено размислување и организираност на 
сите од факултетот (за жал ова не е само 
случај на овој факултет). 
За многу работи во оваа установа треба да се 
размислува и да се донесат нови одлуки од 
кои можеби многумина ќе бидат засегнати. 

Некои се бореле за слобода и еднаквост на 
личноста (јас не сум ј а имал таа можност, за 
жал), а денес самите работат против тоа. Тоа 
е основното што не чини и кочи се околу нас. 
Поради сево ова изгледа дека рацете ни се 
врзани и дека пред нас и меѓу нас сеуште стои 
голем и неразрушив бедем на нееднаквоста. 
А не наречуваат колеги!! 
Колеги, верувајте во посреќно утре, 
можеби некој ќе стане човек! 
Среќно. 



кон 
РЕФОРМАТА 
на високото 
ШКОЛСТВО 

Н И ЦРНО НИ БЕЛО 

Веќе долго време се зборува за реформата 
на Универзитетот. Во тек се и подготовките 
на предлог законот за високото школство, со 
што, се надеваме, ќе се подобрат односите на 
универзитетот и ќе се изврши реформа (не 
целосна, но барем делумична). Заедничката 
комисија за прашањата на високото школство 
во СРМ на републичкиот, Просветно-култур-
ниот и Стопански собор, чии делокруг на 
работа е високото школство, го одреди пла-
нот за својата понатамошна работа, во што 
влегуваат пораноутврдените комплекси: 

-односот општество-Универзитет 
-самоуправувањето во високошколските 

институции 

— организацијата и структурата на Уни-
верзитетот 

— режимот на студиите 
— осовременување на наставните содржи-
ни и местото на науката на Универзи-

тетот. 
— Финансирањето, создавањето на доход 

и распределбата 
— кадровски прашања 
— местото на студентите во животот на 

Универзитетот. 
Својата работа комисијата треба да ја завр-
ши до јуни 1970 год., со поднесување на пред-
лог-закон за измени и дополнување на За-
конот за високо школство, пред надлежните 
собори. 

Придржувајќи се на тенденциите на „ФО-
КУС“, сметаме за неопходно да ве информи-
раме за одвивањето на дискусиите околу 
предлог-законот за високото школство, а во-
едно и да покренеме една наша јавна диску-
сија околу истото. 

Како прв осврт ќе ви зборуваме за „ре-
жимот на студиите", кој се разработуваше на 
последната седница на комисијата за високо 
школство. 

РЕЖИМОТ НА СТУДИИТЕ 

Под терминот „режим на студиите" се 
подразбираат сите правила содржани во за-
конот за високото школство, статутите и 
правните акти, со кои се определуваат права-
та и должностите на студентите во однос на 
наставата и другите форми на наставно-вос-
питните дејности. 

Се смета дека режимот на студиите има 
мошне важна функција во поститнувањето на 
позитивни резултати во високото школство. 
Меѓутоа, такви резултати може да даде само 
оној режим на студии што се јавува како 
пропорционален со наставните планови, прог-
рами, со начините на изведување на настава-
та, со наставничкиот кадар, со наставните 
простории, со библиотеките, со учебните пома-
гала, со објективните и субјективните факто-
ри што се јавуваат кај студентите и со бројни 
други околности во кои живеат и работат ви-
сокошколските установи. Од сите тие аспекти 
се заклучува дека новиот закон за високо 
школство треба да содржи само начелни од-
редби за утврдување на правата и должнос-
тите на високошколските установи, а оддел-
ните диференцирања на истите да се остават 
на високошколските установи да направат во 
своите интерни статити. Затоа треба да се 
обрне поголемо внимание на измените на ста-
тутите што се веќе во тек на повеќе факул-
тети, за да не дојде во ситуација одново да 
бидеме незадоволни од нив. 

Во предлог - материјалот се инсистираше 
да се намалат непотребните административ-
ни мерки, како заверување и запишување на 
секој семестар, со цел да се намали огромна-
та административна работа, која често нема 
некое поинакво значење, освен чување на оп-

ределен традиционализам или добивање на 
некои незначителни статистички показатели. 
Во дискусијата по ова прашање се рече дека 
намалувањето на тие административни работи 
е можно ако студентите не го менуваат фа-
култетот од еден на друг Универзитет. 

Во новиот режим би требало да бидат зе-
мени во обзир и талентираните студенти, со 
што се обврзуваат високошколските институ-
ции во своите интерни статути да пропишат 
и посебен режим за проверување на нивното 
знаење надвор од поставените норми, доколку 
начините на изведување на наставата или со-
држината на наставните дисциплини тоа го 
дозволуваат. 

На крајот, законот за високо школство 
треба да содржи одредба со која се задолжу-
ваат високошколските установи да ги пред-
видат и рамките за преминување од една го-
дина во друга година на студиите. Во овие од-
редби би требало јасно да бидат определени 
условите за преминување од една година во 
друга година на студиите т. е. да се утврду-
ваат во статутите на високошколските уста-
нови, при што тие услови треба да бидат со-
образени со објективните и субјективните 
фактори што дејствуваат врз работата на учи 
лиштето и се рефлектираат врз успехот на 
студентите. 

Тоа беа клучните точки во рефератот из-
работени од страна на др. Иво Пухан, кој бе-
ше разгледуван преди извесно време. Паѓаат 
во очи неколку важни точки кои влегуваат 
во режимот на студирањето, а не се поместе-
ни во материјалот. Тоа се, по мое мислење, 
начинот на упис на високошколските уста-
нови и временското ограничување на трае-
њето на студиите т. е. колку долго нашето оп-
штество ќе инвестира во еден студент кој не-
редовно ги извршува своите обврски. 

Оставањето на овие прашања необработе-
ни мислам дека е пропуст кој треба да се ис-
прави, бидејќи тоа се прашања од голема оп-
штествена важност, а воедно и објективни 
фактори кои би влијаеле на останатите одред-
би на законот. 

Од начинот на уписот на студентите зави-
си и нивната квалификациона структура. Ако 
се врши селекција уште при приемот т. е. се 
полагаат, приемни испити за проверка на зна-
ењето, при што се врши селекција уште на 
почетокот, истата ќе биде помала понатака. 
Ако, пак, се дозволи слободен упис на секого, 
тогаш селекцијата ќе се врши за време на 
студирањето,. Ако се прифати ова решение, 
ќе треба да се одреди колку долго ќе се ин-
вестираат општествени средства во еден лош 
студент, т. е. колку долго може да траат сту-
диите. 

Мислам дека со ова ги опфативме клуч-
ните точки околу режимот иа студирањето. 
Ако некој не е согласен со мене или со изне-
сените работи, нека повели, страниците на 
„ФОКУС" се отворени на секого. 

Подготвил 
Пановски Златко 



»ФОКУС« 
Покренува ди 
јалог за 
културниот 
стандард 
на нашиот 
младинец 

Кога веќе успеавме да го фундираме самоуп-
равувањето како систем на оваа земја кој до-
сега мина низ повеќе етапи на трески, стаг-
нација, прогрес, а ако се бориме за таков сис 
тем во кој мнозинството ги управувало со зем 
јата водејќи ја кон комунизмот се поставува 
прашање кое во себе го крие клучот на на-
нашиот натамошен социјалистички развиток, 
Тоа прашање е: Каков иден самоуправувач и 
е потребен на заедницата? Дали на оваа за-
едница и е потребен крут Стручњак, тесно-
глед, кој што во процесот на репродукцијата 
би се вклучил како дел од машини или како 
машина. 
Дали на општеството му е потребен иден ши-
рокообразовен и културен управувач само за-
ради општествениот прогрес или индивидуал-
ниот прогрес и проширување на хоризонти-
те? Или, пак, овој однос е тесно дијалектич-
ки поврзан? Ако е веќе дијалектички повр-
зан, дали општеството треба сестраниот раз-
виток на личноста, а тука припаѓа и култур-
ниот развиток да му се препушти на стихиј-
ното делување на економските закони, па от-
тука и да го извлечеме заклучокот: кој е во 
можност нека се окултурува, а кој не е во 
можност да г о оправдуваме со термини како 
либерализацијата на стопанството во името на 
повисоките цели. 
Изворите на нашата култура се добро позна-
ти, меѓутоа, несомнено примарно место зазе-
ма училиштето, преку кое „сите" зачекоривме 
во бескрајната културна перспектива. Никој 
од нас не може да го заобиколи тој медиум 
за создавање на вистината за светот во кој 
битисуваме. Училиштето е тоа кое ие запоз-
нава дека секое тело потопено во течност го 
истиснува она количество на течност, колку 
што изнесува неговиот волумен; дека 
А 2 + Б 2 = С 2 ; дека бакарот во бакарниот оксид 
може да биде купро и купри, дека амебата 
има псеудоподи, а и некои други и тн. уште 
многу повеќе и помалку интересни познавања. 
Се прашуваме: на кој степен на застапеност 
се наоѓа културната наобразба, дали над С2,' 
под амебата или е во друштво со бакарниот 
оксид? 
Како и да е посматраме културната перспек-
тива, било од птичја перспектива, било под 
агол од 90°, останува фактот дека културни-
от стандард на нашиот младинец не задово-
лува. Дали се во прашање слаби стручни кад 
ри, несоодветна наставна програма, нејзина 

оптеретеност, турското ропство (до кога со 
него) или лутањето на младите кон имагинар-
ните висини за кои зборуваат постарите се 
дел од прашањата на кои иницираат овие ди-
јалози. 
Театарот. кината, телевизијата, галериите, 
библиотеките, „младински домови" се истота-
ка културни центри во кои на младиот му се 
сервира култура. Театарот за кој сметаме де-
ка требе да биде и најпосетен е културна ин-
ституција за која можам да речам дека е да-
леку од младите како во простор, така и во 
време. Замислете ја вашата ќерка како во 11 
часот чека автобус за населба Синѓелик или 
работник со скромни примања да земе карта 
од 400 динари плус 200 динари за автобус. 
Што од сево ова му се нуди на младиот ра-
ботник или синот средношколец. Оние од кои 
се земени пари за финансирање на уметноста 
(работниците), не добиваат за тоа ништо. Тие 
не купуваат книги затоа што се прескапи или 
можеби заради нешто друго; во секој случај 
тиражот од неколку стотини примероци и не 
е за нив наменет. Од слични причини тие не 
одат на сликарски изложби, концерти и друго. 
Меѓутоа, фак е дека постои и парично ефти-
ниот шунд, шунд во сите области на култу-
рата, шунд кој ги нагризува и така слабите 
културни позиции. Што е тоа што така ус-
пешно се инфилтриралр меѓу културата од 
една страна и оние што ја финансираат. Тоа 
е бирократијата која се грижи за распредел-
ба на тие пари за организација на културни-
от живот. Секако дека тие пари се лепат за 
нивните прсти, а мал дел и за културата. 
Структурата на таа бирократска машинерија 
е таква што освен мал број на бирократизи-
рани уметници се иаоѓа голем број на такана-
речени „културни пратеници" кои за култура 
и уметност немаат богзнае какви појмови. 
Можеби не е причина и наставниот програм, 
ниту лутењето на младите, ниту турското роп-
ство, можеби се виновни овие „културни" би-
рократи кои не креираат со добри шундови, 
кои ни градат младински домови и ни серви-
раат култура достојна за презир. 
Нека искажувањата на младинците, средно-
школци, младинците работници и нивните про 
фесорн ни даде една слика за културниот 
стандард на младите и проблемите околу соз-
давање на истиот. 

В, Шопов — В, Георгиев 



ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА НА-
РОДНИОТ МЕЛОС НО НЕ ВУЛГАРИЗА-
ЦИЈА 

МУЗИКАТА 
И ФИЛМОТ - ЗАЕДНО МЕГУ 
М Л А Д И Т Е 

Наредниот мелос пружа вонредни можности 
за негово транспонирање во други свери од 
музичката уметност. Тоа се сепак сеуште не-
достатно откриени континенти и покрај фак-
тот што обиди се редат мошне брзо. Имајќи 
во предвид дека народната музика или подоб-
ро, музиката на народот, кон новите стилови, 
воопшто кон севкупното музичко творештво 
на една национална целина се однесува како 
причина, како прабитие, тогаш неколку збора 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА 

По новата музичка историја на македонската 
музика речиси нема композитор кој не експе-
риментирал со народната музика во сопстве-
ното творештво. Но, нивниот приод кон ова 
богатство и суптилно подрачје е од секогаш 
мошне не вична, така што и резултатите се 
тажни. Едноставно нашите композитори пра-
вејки еклектички комбинации меѓу, на при-
мер, англиската хармонија и македонскиот 
ритам („Планино моја рудино") ја сведуваат 
експлоатацијата на народниот мелос многу 
блиску до границите на лаицизмот. На прво 

уво ваквите мелодии звучат мелодично но, 
на второ уво тие се кич и само к и ч . 
На македонските фестивали на забавна му-
зика се случуваат и апсурдности к о и во ни- кој случај не би смееле да се случат. Така 

композитори и аранжери од Хрватска, Сло-
венија или Србија аранжираат песни на ма-
кедонски композитори, наши македонски пес-
HИ . Ваквиот приод кон работите и штети на 
битта на автентичноста. Затоа сега. неколку 
мисли 

ЗА ВУЛГАРИЗАЦИЈАТА 

Do крајна линија сите досегашни експери-
менти со народната музика се сведуваа на им-
провизација, како ритмичка, така н хармони-
ска и текстуална. Се оди по онаа позната ли-
нија на помал отпор. Наместо да се испитува 
народното музичко творештво во неговата из-
ворност, се прават тривијални експерименти 
што ете не допринесуваат за проширување на 
нашите македонски музички хоризонти. Тоа 
е всушност она што го нарековме е лектичко 
комбинирање на западноевропскот и маке-
донското . . . Се вулгаризира музиката, се вул-
гаризира вкусот на оној вистински љубител 
на народното творештво кој дури и верува во 
модерни музички модификации и транскри-
бирања. Овде не смееме да забораваме и на 
комерцијалниот момент што ги м а в а компо-
зиторите во многу плитки води. Се појавува-
ат надрикомпозитори кои се нарекуваат ком-
позитори на народна музика (!!!) и кои не 
бегаат од правењето кич. 

Во последно време малку почнува да смрди и 
на присаство на политичка музика. Тоа е онаа 
музика која користи народни ритми и упорно 
ја потенцира македонската националност (на-
ционализам) инкорпорирајќи ја во нашата 
стратегија против бугарштината, грчкиот шо-
винизам, и великосрбизмот. 

ЗА БИТ АНСАМБЛИТЕ 

Изгледа дека тие имаат извонредни можности 
за приближување кон народниот мелос и 
транскрибирање со него. Оптимизмот често-
пати не е голем заради тешката малограѓан-
штина на многумина од нас, но шансите по-
стојат. Тука во прв ред припаѓа о н а што се 
нарекува инструментални можности. Специ-
фичноста на ритмот во народната музика ги 
прави перспективите и остварливи. 

ЗА ИДНИНАТА 

Co сигурност не може да се тврди ништо. Ме-
ѓутоа, од музичката академија наскоро изле-
гува првата генерација. А тоа влева надеж 
дека народниот изворен мелос ќе биде екс-
плоатиран со инвентивност и во интерес на 
нашата македонска музика. И дека ќе бидат 
осудени сите квазикомпонирања на народна 
музика. И дека ќе се престане со компонира-
ње копродукции, македонско-западноевропски. 

од разгоророт со Камилов Румен 

Деновиве, Музичката и Филмската младина 
на Македонија поведоа заедничка акција од ко-
ја навистина може да се очекуваат интересни ре-
зултати 

Се работи за музичко-филмски сеанси кои 
Ќе се одржуваат во младинските клубови и во 
некои средни училишта, на кои филмски про-
екции од едукативен карактер ќе бидат пропра-
тени со одбрана музика од творештвето на нај-
познатите светски композитори. 

Спрема програмата, сеансите ке бидат и ко-
ментирани од млади љубители и познавачи на 
музичката уметност, кои така уште повеќе ќе 
ги доближат овие уметнички дисциплини до мла 
дите. 

Филмот и музиката се медиуми на кои млади 
от дух реагира најнепосредно и искрено, се 
препушта на мислите и асоцијациите, ја доживу-
ва уметнсота непосредно, се зближува со тајни-
те на уметничкото стварање. Токму затоа, овие 
движења присталија кон ваков чекор, кој си-
гурно ќе резултира со убави и интересни вред-
ности. 

Да се гледа филмувана биографија на Шопен 
е секако интересно. Ако истовремено младите 
имаат можност и да ја слушаат Шопеновата 
музика, доживувањето ќе биде поатрактивно, a 
интересот помасовен. Секако, младите ќе мо-
жат на овие музичко-филмски сеанци да слуша-
ат и музика пo сопствен избор од одреден ком-
позитор, што истовремено ги проширува мож-
ностите за поблизок контакт со музиката. 

Сосем е извесно дека на младите ќе им се 
овозможи и следење на проекции за балетот и 
операта, зашто интересот на младината за умет-
ност е широк и неограничен. Затоа, не постои 
сомневање меѓу ентузијастите дека младите ќе 
одговорат на оваа акција со широк одзив, како, 
се работи за уметноста, квалитетните резултати 
се далеку позначајни од квантитетите. 

На крајот, сакам да забележам дека ваквите 
иницијативи треба да наидат на подршка и кај 
оштествено-политичките форми, зашто кон 
оваа акција, од која се очекува навистина мно-
гу, се помина без премногу подготвување околу 
конференциските маси, ами со неколку контак-
ти меѓу одговорните од Филмската и Музич-
ката младина. Во толку повеќе, што младински-
те клубови, за кои неодамна пишувавме дека се 
со анемични програми, ќе добијат нова форма 
за корисна активност. 

С. Јовковски 



»ЧОВЕКОТ 
МОЖЕ ДА БИДЕ 
УНИШТЕН, 
НО НИКОГАШ 
П0РАЗЕН« 

ЕРНЕСТ ХЕМИНГВЕЈ 

Зборовите што како мото се наведени на 
почетокот на овој напис за Ернест Хе-
мингвеј, суштествено ја изразуваат не-
говата животна филозофија длабоко 
проткаена во неговите романи, новели, 
раскази и репортажи. 

Ернест Хемингвеј како уметник се одреди, 
догради, доврши. Се вгради во литературното 
и животното искуство на овој век, и отиде. 
Тој е еден завршен раст на кого ништо не би 
можело да му се додаде, тој е човек кој не 
остава можност за туѓи, дури и вдахновени, 
но произволни доградувања. 
Да се направи обид за расветлување на жи-
вотот, Хемингвејовиот значи да се чепрка по 
историите на еден војник, новинар, ловец, ве-
черен рибар, симпатизер на коридата . . . и пи-
сател. И се така, додека не се стигне до дла-
бочините на неговите мисли, идеји и ностап-

ки. Во шареноликоста на биографските пода-
тоци, интересирањето за еден од низата писа-
тели кои меѓу двете војни високо го крена 
угледот на Американската литература, често-
пати се завршува на она што во неговиот жи-
вот било видливо, често и сосема сензацио-
нално, извонредно живописно. Секогаш при-
сутен како борец таму каде биле во прашање 
најкрупните настани во светот, таму каде из-
гледало дека ќе се решаваат најсудбоносните 
прашања за судбината на човекот, Хемингвеј 
ја смирувал својата животна снага и енергија. 
Хемингвеј бил двапати во вртлогот на свет-
ските војни, (Шпанската револуција и на Бал-
канскиот полуостров). Најголемите светски 
случки секогаш биле и негови сериозни содр-
жини, а крупните настани наоѓале место во 
неговите дела. Во тоа е несомнената вредност 
на неговите дела, една од причините за него-
вата популарност. Н о , . . . 

За популарноста на Хемингвеј има и по-
длабоки причини. Настаните што се опишани 
во неговите дела се одигруваат, помалку или 
повеќе, во предели кои за некого се блиски и 
познати, а за други далеки и загонетни. 

Co тврд и немилосрдно сведен јазик, „Па-
пa", како многу пријатели го нарекуваа Хе-
мингвеја, тука, пред нас, со било кое дело да 
се соочиме, воскрснуваат недопрените, све-
жни шуми на Мичиген, бистрината на Соча, 
крвавата Марица, Сафирите во А ф р и к а . . . 
Коридата. Ах, таа Корида. My го опсипа па-
метот: „дојдам ли во Шпанија, јас сум луд од 
среќа. Се сретнам ли со коридата, јас сум веке 
безумен". 

Во еден бурен живот, по ринговите (меѓу 
другото бил и боксер), по баровите, фронто-
вите и коридите, меѓу париските кафеани и 
мостовите на Сена, сретнува една галерија од 
личности: револуционери и убијци, идеалис-
ти, гангстери и клинчери. Сите овие личнос-
ги ги сретнуваме во неговите дела, со нивни-
те драми и чувства, еквилибрирања меѓу 
смртта и животот. И сето тоа го изнесува чис-
то, сведено, ништо незаматено — цела една 
животна атмосфера. Во неговиот „природен 
ритам" испакнува сета карактеристичност на 
диалозите: одсечни, куси, снажни и полни со 
грубијанска атмосфера и вулгарност. Особе-
носта на неговите дијалози се открива од раз-
говорот на Леди Ешли со Минипополус во 
„Сонцето повторно се раѓа"; 

— сакам да Be слушам, кога зборувате, 
драга . . . Никогаш не ги завршувате своите 
реченици. 

— Ви оставам Вам, сами да ги завршите. 
Секогаш треба да им оставате на луѓето, сами 
да ги завршуваат речениците, онака како што 
им се допаѓа. 

„Еве како сум научил да пишувам — Чи-
тајќи ја Библијата" — често имаше обичај да 
прикажува Хемингвеј. 

Ако од Библијата научи како расказот 
се раскажува, тогаш од Гертруда Штајин „от-
крив и многу вистини за ритмот, ритмовите и 
употреба на зборовите". Co вакви изјави, да-
вани не така често, и се оддолжуваше на- же-
ната што го натера да пишува. Натоварен со 
изјавата што Гертруда Штајн: „сите Вие сте 
една изгубена генерапија", Хемингвеј иочну-

ва да пишува за својата „изгубена" генера-
ција. 

Прво се појавува романот „Сонцето пов-
торно се paѓa", а потоа се раѓа и „Збогум на 
оружјето". Ако првиот му донесе слава и па-
ри, вториот создаде еден песимизам, лично 
незадоволство. А кога 1928 година се убива 
неговиот татко, инаку лекар, Ернест се уп-
лашува од стравот. Меѓувремено до „За кого 
бијат камбаните" е исполнето со опсесија — 
страв. 

Паѓајќи од едно задоволство во друго, 
фрлајќи се во прегратките на една или дру-
га проститутка, за Хемингвеј настапува еден 
долг период на борба со самиот себе. И онаа 
неисцрпна снага и енергија која го носеше 
низ животот во моментот на најголемиот очај 
го прави своето — успева да го отргне од не-
говата тотална резигнација. Кога сите го оче-
куваа неговиот крај, се појавува „Старецот и 
морето", кус роман со кој уште еднаш го свр-
тува вниманието на сета критичка и читател-
ска публика. Во својот оптимум на творење 
„Старецот и морето" ја крие во себе сета онаа 
неопишана и неискажана човечка снага, волја 
за живот што и самиот Хемингвеј во себе ја 
криел. За ова негово ремек-дело тој ја доби-
ва 1954 година Нобеловата награда за лите-
ратура. He беше лично да ја прими. Се изви-
ни со уште свежите рани добиени од ско-
решната авионска несреќа во близината на 
границите на Белгиско Конго. Ја прати след-
ната порака: „да пишуваш што е можно по-
добро значи да живееш самотен живот . . . 
Како би било едноставно да пишуваш кога би 
било потребно друг начин за она што е веќе 
добро напишано. Бар затоа што во минатото 
имавме така големи писатели, писателот е 
принуден да појде далеку, вон местото каде 
се наоѓа, таму каде никој, ништо, никогаш не-
може да му помогне. Зборувам многу долго 
за еден писател. Писателот мора да пишува 
она што има да каже, а не да зборува. Ви 
благодарам". 

Да правиш обид за да го осветлиш живо-
тниот пат на Ернест Хемингвеј е неблагодар-
на работа, задача која бара многу повеќе про-
стор отколку што нам ни стои на располож-
ба, па сепак, нека биде кажано уште ова: Хе-
мингвеј беше надарена, снажна и на моменти 
настрана личност. Сигурно е дека заради оваа 
настраност нема да влезе во историјата на 
светската историја, како што во неа нема да 
влезе ни заради оние страшни телесни по-
вреди кои во животот ги поднесуваше. 

Целото негово дело е исполнето со пое-
дини судбини и трагедии. Тој го опфати ре-
чиси сето човештво со незаборавни слики на 
ужас, насилби и таги, слики на мртви жени 
и војници. 

„Папа„ умре онака како што и живееше. 
Драматично како што ги драматизираше свои-
те дела. Едно рано јулско утро 1961 година го 
направи последниот чекор во својот живот. 
Сакајќи да го спречи издавањето на своето 
тело, тој, кој сиот свој живот даруваше по 
една личност во книгите кои ја сееа смртта, 
ја наполни својата пушка и си „позајми" еден 
куршум. 

Тоа беше крај на Ернест Хемингвеј. 

М, Ч. 



НА 
КЛЕМЕН 

ТИНА, 
СО ЉУБОВ 

Драги Никола, 
Понекогаш мислам дека е многу едноставно 

да се прекине животот, толку едноставно што 
мислам дека тоа може да го направиме сите ние 
што постојано ја бараме смислата на постое-
њето и никогаш не ја наоѓаме дефинитивно и 
сигурно. 

He така одамна читав во некој дневен вес-
ник дека многу млади Французи се почесто 
стануваат следбеници на Јан Палах. На улица, 
меѓу луѓето, на пладне, кога е тешко да се стиг-
не до метрото или да се најде слободен таксист, 
тие се поливаат со течност која од младите тела 
прави факели, силни светилки среде денот, ги 
пеплосува за момент, a на тротоарот, покрај љу-
бопитните минувачи остануваат само траги од 
животот на некоја девојка или момче, што би-
ле присутни се до пред неколку минути. НИВ-
ниот живот завршува меѓу двете сменувања на 
светлата од семафорите, пред кои чекаат сто-
тици различни автомобили, чии сопственици во 
себе го обвинуваат светот, времето, цивилизаци-
јата. 

Се прашуваш, ли ти некогаш, Никола, како 
се чувствуваат тие млади луѓе во оние моменти 
кога престануваат да постојат, кога го напуш-
таат животот? Зошто се чувствуваат немоќни 
пред судбината — ако судбина воодшто пастои, 
— зошто не веруваат дека и за нив можеби ќе 
има убави денови, зошто не веруваат дека и тие 
ќе ја запознаат љубовта, задоволството кое е 
толку несигурно и непостојано? Зарем не се 
доволно силни за да ги заобиколат сопствените 
слабости? 

Се чувствувам заморен од приказните што 
мајка ми ми ги раскажува за хипиците во Аме-
рика што ги сакале другите и тоа ги довело 
до лудило, па потоа ја убиле извесна Шерон 
Тејт. Таа ги чита сите тие приказни од илу-
стрираните ревии и малку ги изменува, за да 
делуваат на мене посилно, за да ги замразам 
сите хипици на светот, да не помислам на дро-
гите или алкохолот. Сепак, понекогаш недовер-
ливо ме прашува дали имам некој пријател 
што другарува со тие пороци. Таа не верува 
дека сум јас така наивен, но ете, комшивката 
и раскажувала како во некој град многу млади 
девојки и момчиња се препуштиле на таквите 
развратности. Јас излегувам секоја вечер, а ми-
рисот на облеката и зборува дека јас системат-
ски се уништувам со цигари. 

Да, светот се наоѓа во бесознание. Колку е 
тоа чудно — се уништува себе си, се труе, се 
убива и самоубива, се гуши со сопствените pa-
це . . . 

Драги мој Никола, ние зборувавме за Бија-
фра, за онаа земја што Сме ја запознале од те-
левизијата, за името што станало синоним на 
смртта и геноцидот, но не погледнуваме околу 
себе. He, не претерувам, и кај нас, и меѓу нас 
има нешто што ме потсетува на луѓето што жи-
веат под мостот на Сена, на оние кои го мину-
ваат животот во Hide Park во Лондон или што 
ги дочекуваат и испраќаат сите возови на не-
која железничка станица во New York, што ба-
раат милост за нивниот живот, што очекуваат 
понизно да добијат неколку центи или пени 
за да го завршат денот со парче леб или не-
колку банани. 

Зошто? Зарем навистина кај нас не може 
секој да заработува за свој живот? Зошто срет-
нувам малечки циганчиња во центарот на гра-
дот кои секогаш бараат „банка", а ако неа ја 
добијат, и пигара? Како да не им дадеш, кога 
те следат со поглед што те прави нервозен, што 
те возбудува и резигнира... Ја испружилс pa-
кaтa, изговараат некои неразбирливи зборови, 
се надеваат. 

Едно момче ги собираше остатоците од пе-
чивата во една продавница во која имаше, а и 
обично доаѓаат — негови врсници. Парталаво, 
поцрнето од нечистотија, со поглед што лута, 
нестрпливо и вешто одеше од една маса на 
друга и без прашање ги подаваше рацете кон 
чиниите во кои имаше само остатоци. Ако не-
каде имаше нешто повеќе од обично — ако не-
кој не бил многу гладен, ама влегол внатре и 
јадел за да и прави друштво на својата прија-
телка — беше навистина задоволно тоа момче 
што ги чистеше чиниите подобро од прислуж-
ниците. 

Мислам дека никој не му обрнуваше посебно 
внимание. Веројатно е чест гостин таму, а из-
гледа дека тоа и не ги возбудуваше премногу 

неговите врсници. Си припалуваа цигара после 
јадењето — така било многу пријатно — и ги 
продолжуваа разговорите за училиштето, девој-
ките или момчињата, за филмовите или телеви-
зијата. 

Никој не зборуваше за смислата на животот, 
никој не спомна за Виетнам — тоа е за на клас-
ните часови, а за Бијафра веќе не е интересно 
да се разговара. Тоа е толку далеку од нив, тоа 
е за нив непознато, нестварно. 

Дали е тоа навистина далеку? Зарем не г и 
потсетува момчето што ги собира остатоците од 
нивната храна — без која секако, би можеле 
да го завршат денот — на она што некаде во 
светот го има, навистина далеку помасовно, но 
скоро идентично... 

Често ги гледам младите циганчиња пред ки-
но-двораните и се прашувам дали ги гледам 
тука затоа што го сакаат филмот. . . Но, сепак, 
разуверувам, зашто токму од нив купувам кар-
ти за претставите? 

Заработуваат — помислувам тогаш — за 
својот живот. 

И, потоа, кога по неколку години јас ќе би-
дам лекар, а ти режисер, ти и јас ќе ги срет-
нуваме нашите стари познати пред кино-дво-
раните, остарени и подгрбавени, ќе ни нудат 
карти за вечерните претстави. А ние, џентлме-
ни, нема да ги одбиеме, но презриво ќе се на-
смевнеме и ќе им речеме да го задржат остато-
кот од парите. Или, можеби и нема да ги по-
гледнеме. 

A ним, нема да им биде важно што ние ги 
презираме. Се навикнале тие на тоа, важно им 
е да заработат за себе и за своите деца (сигур-
но ќе ги имаат многу), се дури и тие не го 
научат и преземат „занаетот" од родителите. 

Тие, Никола, не размислуваат за смислата на 
животот. Немаат време, а и што би им корис-
тело тоа? Тие треба да живеат, а не да разми-
слуваат, зар не? 

* * * 
Еден пријател ми зборуваше дека прочитал 

во некоја ревија трогателна приказна за живо-
тот на еден младич од еден град. Тој бил ра-
ботник, заработувал едвај за својот живот и са-
кал една девојка. Но, тие не можеле да живеат 
заедно, зашто таа била млада и не можела да 
заработува. Родителите не биле наклонети кон 
момчето и не и дозволувале на девојката да го 
сретнува својот пријател. Ти веќе разбираш што 
очекувале тие родители од својот иден зет и 
едноставно ги разделиле младите љубовници. 

На роденденот на девојката, во домот при-
стигнал подарок од момчето — јас веќе забо-
равив каков бил тој подарок, а на пликот пи-
шувало: НА КЛЕМЕНТИНА, CO ЉУБОВ. 

Вечерта, весниците пишувале за самоубиство-
то на момчето. 

* * * 
Жал ми е Никола што морав да те раста-

жам, но сега ми е полесно. (Така вели мајка 
ми, откога ќе ми раскаже за младите момчиња 
што се препуштиле на пороците — на дроги-
те, на алкохолот, на се пгго го уништува жи-
вотот. . .). 

* * * 
Што ли чувствуваат, Никола, оние момчиња 

и девојки што на пладне стануваат факли, што 
го прекинуваат животот кога на улиците има 
многу луѓе кои брзаат да ги реализираат об-
врските ков животот:.. 

ОЛИВЕР 



НЕВ03М0Ж-
НИОТ ЖИЧАН 
ОРКЕСТАР 
Си бил еднаш еден Шкот на име Робин Ви-
лијамсон кој заедно со некој свој пријател 
Клив Палмер основал дуо наречено едностав-
но „РОБИН и КЛИВ". Свиреле тие така долго 
време по шкотските клубови специјализирај-
ќи ја американската „кантри" музика, се до-
дека некаде во 1965 не им се приклучил уште 
еден пријател со име Мајк Херон. Тројцата 
продолжуваат со свирењето, но полека се 
ориентираат кон блузот и во јуни 1966 го сни-
маат својот прв албум „кој содржи воглавно 
композиции на Вилијамсон и Херон. Истата 
година, нешто подоцна, Клив Палмер замину-
ва за Авганистан, а Робин и Мајк одбираат 
ново име „НЕВОЗМОЖЕН ЖИЧАН ОРКЕС-
ТАР" под кое и ден-денес ствараат. Професи-
оналниот њух на менаџерот Џо Бојд од 
„ЕЛЕКТРА" брзо ги намирисува нив и тие ја 
снимаат втората ЛП плоча „5000 души или 
Корени од лук„. Интересот за нив рапидно 
пораснува и тие стануваат се повеќе попу-
ларни. 
Ова дуо не наликува на ништо што сме на-
викнале да слушаме. Како да внесува нова 
димензија во музиката. Во нивните мелодии 
нема повторување на мелодијската линија. Се-
кој ред е нов предизвик, нова авантура. Нив-
ната музика обилува со нежност, а во тоа им 
помага и огромниот број на инструменти кои 
умеат да ги свират. Верувале или не, но секој 
од нив свири по 17 различни инструменти, 
скоро подеднакво добро. Вокалите непрестано 
им се во невозможни вибрации и се движат 
на границата на музичката анархија, а тек-
стовите се пред се анти-урбани и повикуваат 
на повраток кон природата. Да се слушаат 
тие значи да се влезе во свет на магичност и 
убавина, на различно време и простор. 

Во Мај 1968 излегува и нивниот втор албум 
„Убавата џелатова ќерка", а минатата година 
и дуплиот ЛП „Ситниот Мал и пространиот 
Голем". За овие плочи еминентниот Ник Ло-
ган од "Њу Мјузикал Експрес" вели: „Невоз-
можниот Жичан оркестар е најснажна, един-
ствена и динамична сила што може да внесе 
светлина во нашата здодевна егзистенција". 
Тие пак самите за себе изјавуваат дека лири-
ката достигнала кулминација со Дилан, a хар-
монијата со Битлси, нагласувајќи дека е нив-

иа задача да направат најумешна синтеза ва 
тие две работи. 
Пред месец дена излезе нивната нова плоча 
„ПРОМЕНЛИВИ КОЊИ’’ која полека се качу-
ва на листите на бестселерите. Интересно е за 
ова дуо што тие немаат ниту една мала плоча 
така да тинејџерите не се заинтересирани во 
нивната музика. Било како и на поозбилните 
музички љубители им треба извесно внима-
ние и напор додека ги согледаат квалитетите 
на тие два младичи. Но откако еднаш ќе ги 
засакаат, веќе никогаш не ги напуштаат. На 
крајот еве и едена песна која ја докажува нив-
ната непресушна имагинација и оригиналност: 

МАЛАТА ДЕВОЈКА 
- ОБЛАК 
„Лежев буден, доцна една ноќ 
и с л у ш а в над себе некој шум 
погледнав, тоа беше една мала девојка-облак 
која ми мавташе со златна врвца. 
Ја потегнав врвцата, да видам што има од таа страна 

и некој глас се спушти до мене велејќи: 
„Еј, сакаш ли да ми биде пријател 
и да пловиш со мене во далечните земји, 

чудесни и красни 
во далечните земји, чудесни и красни. 
Како што гледаш јас сум само мала девојка — 

облак 
што се смее и ја пее својата песна. 
Останатите облаци воопшто не ме сакаат 
велат дека поведението ми е ужасно, 
тие сите се тажни и плачат, 
тоа и јас треба да го чинам 
па сепак не ми идат солзи на очи, што да 

правам? 
Плови со мене во далечните земји, чудесни 

и красни 
во далечните земји, чудесни и красни". 
Јас реков, еј ми се допаѓаш девојко 
ти си вистински пријател, да. 
„Се шегуваш" рече таа 
па сепак јас сум најубавата девојка меѓу сите 
облаци. 
Се спуштив овде долу, да видам 
можеш ли да ми дадеш малку љубов 
и да пловиш со мене во далечните земји, 

чудесни и красни 
во далечните земји, чудесни и красни". 
Токму тогаш дојде шефот-облак 
и рече „Еј девојко, што ѓавол бараш овде 
толку пати сум ти рекол да не се муваш овде 
а ти како воопшто да не ме слушаш. 
He ме присилувај да те казнам". 
Мојата пријателка мораше да оди 
и откога отиде 
падна нежен дожд 
среќен дожд 
црвен, жолт, плав и златен 
секоја капка паѓајќи се смееше 
и ја пееше песната: 
„Плови со мене во далечните земји, чудесни 

и красни 
во далечните земји, чудесни и красни". 

Горан СТЕФАНОВСКИ 



ДА БЕВ НЕКАКОВ ИЗВЕРЗИРАН 
КРИТИЧАР ОД ДОСТОЕН КАЛИБАР 
ЌЕ BE ИЗГЊАВЕВ 
CO СИМБОЛИЗМИ, ЛЕКСИКОНИЗМИ, 
МЕТАФОРИЗМИ 
И ДРУГИ ТЕРМИНИЗМИ 
КОИ БИ ЈА УДОСТОИЛЕ ПОЕЗИЈАТА 
НА ДУШАН ТРИФУНОВИЌ 
ВАКА ОСТАНУВА САМО ТОПЛО 
ДА ВИ ЈА ПРЕПОРАЧАМ НЕГОВАТА 
ЗБИРКА „БУКВАЛНО ТАКО" 
ЧИИ СТИХОВИ 
СЕ ТОПЛИ, НАШИ НЕГОВИ 
ОВДЕШНИ 
ИАКО БОСАНСКИ 

Варијанта 
Животот пружа варијанти 
а р’ѓата ни ја нагрижува смртта 

Обземен од својата страст 
Ќе умрам дебеличок уште 
пo својата варијанта 

Ке умрам во време кога умираат светци 
кога умираат поети 
и други плашливци 

Да се умре без воља 
од мојата пепел барем 
творецот на соништата нека создаде било што 

подобро 
помалку луто и помалку наивно 

Зошто јас бев видел и свесно 
поминав во својот табор 
меѓу сетивата 
за да спасам од распаѓање барем она што 

имам 
пред ла потклекне дебелата мудрост моја 

Поинаков лек 
Тоа што јас кривулеам 
Тоа патот кривулее 
патот пo кој луѓе врват 
Времето трага не остава 
остапува трага на нашата немоќ 

Се рушат зидини зашто лошо биле изградени 
минуваат љубови несреќно најдени 

Времето трага не остава 

Умира само од себе 
што живее само за себе 

Да незнаев можеби ќе помислев 
дека сето тоа се одвива 
водено со сигурна рака 

Но времето трага не остава 
тоа се трагови на нашата немоќ 

И секој век е ист век 
само се бара надежнобудно 
за иста болест 
друг некој лек. 

А Брут е чесен 
човек 
Се чудиш ли кога 

ДА 

треба да се рече 

НЕ 

велам 

Ни водата секогаш не е водорамна 
На мудреците од секогаш раце им треперат 
а мерилата се тресат 
Суштината е 
кој успее да посети звезди 
како сонце плодови ќе бере 
А Брут е чесен човек неоспорно.. . 
Поверувај 
можеби полесно ќe умираш. 



101 НАЧИН 
КАКО ДА СЕ 
ЗАБРАНИ 
»ФОКУС« 

1. Добро да се прочита! 
2. Да се прочита уште еднаш! 
3. Да се прочита повеќе пати! 
4. Да се забрани затоа што е досаден, па се 

читаат се едни те исти работи. 

ЗНАЧИ, ДА СЕ ЗАБРАНИ: 

5. затоа што е против непријателите на со-
цијализмот, па има доста непријатели. 

6. затоа што ја мрази неправдата, а да се 
мрази нешто е неправедно, особено во 
општество како нашето. 

7. затоа што работи како што умее, па от-
скокнува од средината. 

8. затоа што е за демократија на народот, 
а не на неговите претставници; 

9. затоа што бара револуционери наместо 
револуционерни решенија 

10. затоа што бара да бидат избрани најдоб-
рите, па повеќето од сегаизбраните нема 
да бидат избрани. 

11. затоа што на доброто враќа со добро, па 
ретки се оние на кои им враќа. 

12. затоа што на лошото враќа со лошо, па 
често враќа. 

13. 
14. затоа што е еднобоен, а тоа е реткост. 
15. затоа што врти лево, а таму ѕид. 
16. затоа што претрпел судар, но не на со-

обраќајно поле. 
17. затоа што не е за формално самоупра-

вување. 
18. затоа што не ја сака поговорката: умот 

царува, другите пари делат. 
19. затоа што бара во преодниот период да 

нема преминување. 
20. да се етикетира: да му се рече дека е 

етикетист! 

ДА СЕ ЗАБРАНИ: 

21. заради национализам. 
22. заради унитаризам. 
23. заради анархизам. 
24. заради анархолиберализам. 
25. заради маоизам. 
26. заради нихилизам. 
27. заради негаторство на НОБ. 
28. заради конформизам. 
29. заради кариеризам. 
30. заради младобирократизам. 
31. заради контра (да се пополни по 

желба). 

32. заради анти (исто како погоре). 
33. заради негативно влијание. 

ПОВТОРУВАМ, ДА СЕ ЗАБРАНИ: 

34. затоа што е против религијата, а верува 
во себе. 

35. затоа што во времето кога се јавува не-
достиг на струја, бара струја во секоја 
глава. 

36. затоа што не може да сфати дека некол-
ку цигли споени со малтер вредат повеќе 
од една глава. 

37. затоа што е отворен. 
38. затоа што не е затворен. 
39. затоа што подоброто утре го сака денес 

и за сите. 
40. затоа што не сака да го спои поимот ре-

волуционер со поимот фотеља. 
41. затоа што бара забрана на шунд-печатот, 

а познато е дека на нашето општество му 
е потребен печат. 

42. затоа што е за забрани. 
43. затоа што е против забрани. 
44. затоа што е недоследен. 
45. затоа што гази по жулеви, а жулевите 

се во главите. 
46. затоа што: ем го раниме, ем лае. 
47. затоа што не сака и не може да сочув-

ствува со маките на оние што сами си ги 
бројат платите. 

48. затоа што сака човекот да биде нашето 
најголемо богатство, а ние сакаме да сме 
богата земја. 

49. затоа што е нечовечен, па некои ги из-
ложува на маки. 

50. затоа што ниту се води, ниту се тера. 

КРАТКА ПАУЗА, ПА ПОВТОРНО, 
ДА СЕ ЗАБРАНИ: 

51. затоа што е против „Студентски збор". 
во наводници, а за Студентски збор, без 
наводници! 

52. затоа што не сака да биде „Чикус" ниту 
„Фок". 

53. 
54. затоа што нема ниту хороскоп, ниту ин-

тими, ниту тестови, ниту некролози; а тоа 
најмногу се чита во нашиот печат. 

55. затоа што во ненормалки услови работи 
нормално, додека повеќето во нормални 
услови работат ненормално. 

56. затоа што пишува за пролетерите на не-
пролетерски начин, (а кој е пролетер-
скиот?). 

57. затоа што пишува за материјална сиро-
маштија. 

58. затоа што пишува за духовна сиромаш-
тија. 

59. затоа што внесува оружје во музиката. 
60. затоа што со зборови пишува концерти. 
61. затоа што пишува за мито и корупција, 

а нема пари да докаже. 
62. затоа што е за слободна слобода. 
63. затоа што е за еднаквост која почива на 

еднакви основи. 
64. затоа што објавува голи В И С Т И Н И , а тоа е 

порнографија. 
65. затоа што не прима совети. . 
66. затоа што знае да мисли со својот мозок. 
67. затоа што работи според овојата совест. 
68. затоа што на реформата на уииверзитетот 

гледа невистина и само реформистички. 

69. поради нерентабилност, но политичка. 
| 70. Make foсus not war! 

KAKO ШТО РЕКОВ, ДА CE ЗАБРАНИ: 

71. затоа што co демагозите постапуза де-
магошки. 

72. затоа што има мал тираж, но сепак, тие 
што треба го читаат. 

73. со тоа што нема да му дадат дотации. 
74. затоа што за некои работи е слаб студент. 
75. затоа што за други работи е добар сту-

дент. 
76. затоа што објавува јавни тајни. 
77. затоа што објавува непреработени разго-

вори со работници, ученици, студенти. 
78. затоа што пишува како што мисли, а тоа 

е сеуште неусвоен метод. 
79. затоа што овозможува критика. 
80. затоа што овозможува и самокритика. 
81. затоа што бара против оние кои поста-

пуваат недемократски, недемократски 
средства. 

82. затоа што е против дволичноста. 
83. затоа што бара приватно и јавното ми-

слење да станат едно и исто мислење, a 
со тоа ќе биде запоставен законот за 
единетво на спртивностите. 

84. затоа што тврди дека администрацијата 
зависи од работничката класа, што е очи-
гледно непознизање на секојдневниот. 
живот 

85. затоа што не разбира дека работничката 
класа е темел на нашето општество, а те-

мелот, тоа е познато, се знае каде е. 

ДА HE ПОВТОРУВАМ, ДА СЕ ЗАБРАНИ: 

86. заради монолози. 
87. заради дијалози. 
88. заради конверзации, особено со импрови-

зации. 
89. заради промашеност и покрај тоа што по-

годени има доста. 
90. затоа што објавува совети како да се об-

работи земјата наместо да ги применува. 
91. затоа што си игра брканица со соција-

лизмот. 
92. затоа што во поезијата ги користи насло-

вите на Шекспир за да се вмеша во внат-
решните работи. на една на, нас далечна 
земја. 

93. затоа што е алергичен на зборот: цензура. 
94. затоа што е против нееднаквоста, а сами-

от тврди дека е различен од другите. 
95. затоа што е за равноправност, а во дис-

кусиите водени со него тој бил неравно -
правен. 

96. затоа што меѓу неговите зборови и дела 
нема разлика. 

97. затоа што е против капиталистите кои 
живеат во, и од, социјализмот. 

98. затоа што често потсетува на еден јуни 
во една година. 

99. затоа што е против бравите, заклучува-
њата и сите клучеви. 

100. затоа што не е орган, а дупи. 

И HA КРАЈОТ: 

101. Да се забрани затоа што објавува 101 на-
чин како да биде забранет. 


