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Дебела 
ладовина 

Пред само осум месеци пишувавме за нашите 
студенти во Бугарија. Денешното навракање 
кон истото прашање иницирацо е од зголе-
меното интересирање кај одреден број на 
средношколци за „студирање" во оваа соседна 
земја. Станува збор за ученици на средните 
училишта од Битола, Охрид, Прилеп , Штип 
и Скопје, за матуранти чие социјално потекло 
е разнолико; од земјоделеко, па се до родители 
кои заземаат видни општествени и политички 
функции во општините. 
Во момент кога ги отворивме вратите на Уни-
верзитетот, прокламирајќи го принципот на 
слободен упис, се прашуваме: 
З О Ш Т О ? ? ? 
Зоште некои наши средношколци имаат такви 
претензии? Зошто во Софија, а не во Скопје? 
Зошто Бугарија, а не Југославила? Зошто е 
примаат Бугарски стипендии, а не од Скопската 
Железара? Зошто родителите, меѓу кои и ко-
мунисти, не реагираат? Зошто Партијата јавно 
не го говори она што тајно го мисли? 
Ова не е ниту тажачка ниту апел. Неизвес-
носта постои и ние не ја сакаме. Дилемите се 
тука и нам ни е мачно да ги покренуваме. Но, 
мораме. Водени сме од една грижа на совест 
и од тоа З О Ш Т О ! Зошто студирањето во 
Бугарија станува помодарство? 
Тие што заминуваат во јабана своето студи-
рање го мотивираат со затвореноста на Меди-
цинскиот факултет во Скопје. Имено, 50% од 
нашнте студенти во Бугарија се наоѓаат токму 
на медицински студии. Други, со непостоењето 
на соодветни високошколски установи од об-
ласта на уметноста. Тоа се мотивациите заради 
оправдување, сопствено и кон заедницата. 
Реално, во Бугарија има дебела ладовина и 
подоста левови за нашите студенти. Обезбе-
дени стипендни, оситурано репрезентативно 
сместување. Со сигурност се знае дека педесе-
тина студенти примаат стинендии под бенифи-
цирани услови. Понатаму, некои од нив при-
маат месечни принадлежности од Министер-
ството за култура и образование. 
А познатиот „Славјански комитет" си ја знае 
својата „должност" кон Македонија и беспре-
корно си ја извршува. Околу триесетина „на-
ши" студенти примаат толку стинендија колку 
денес изнесува во Бугарија една просечна 
плата (некаде околу 75—85 лева) . И се тоа од 
„Славјанскиот комитет". 
Ете така една отворена и свесна антимакедон-
ска пропаганда добива свои рамки. Уште неј-
зините актери да се насликаат. 

С . Ч о м о в с к и 



Југословенскиот 
печот 
за 
МЛАДИНАТА 

Во нашата земја постојат повеќе специја-
лизирани младински весници и списанија за 
младите кои се посветени на животот и проб-
лемите на младината. Меѓутоа, во сите тие 
младински весници, сепак често се сретнуваат 
написи кои не се поврзани со проблемите на 
младата генерација, ами се посветени на оп-
штествено-политичките и културните пробле-
ми на нашето општество. 

"Но, за разлика од младинскиот печат, дру-
гите весници и списанија кои немаат младин-
ски карактер, далеку помалку и посветуваат 
простор на младината, на нејзиното место во 
општеството. Тоа особено се однесува на днев-
ните политичко-информативни весници. Тие 
ретко се занимаваат со проблемите на млади-
те луѓе. Одвреме на време пренесуваат по не-
кој напис од младинекиот печат, но не за жи-
вотот на младите, ами ставови на младински-
от печат, кон одредени општествено-политич-
ки појави или во врска со некои културни ма-
нифестации за кои младината, природно е по-
веќе заинтересирана. 

Некои дневни весници, сепак, опширно пи-
шуваат за проблемите на сексуалното воспи-
тување на младите и на проблемот за ужива-
ње дроги. Тоа изгледа им изгледа најсериозен 
проблем на редакциите на информативните 
весници. Или, честа тема на написите во днев-
ните весници е проблемот на деликвенцијата 
и перверзијата на младите, па се добива впе-
чаток дека младината треба сексуално да се 
воспитува, за да се намали деликвенцијата и 
уживањето на дроги. Колку и тоа да изгледа 
комично, факт е дека некои дневници токму 
така ги поставуваат работите. 

Единствено белградсниот неделник НИН 
неодамна опширно пишуваше за феноменот на 
младинскиот печат, со што се доближи до 
проблемите на интелектуализирањето на мла-
дата генерација и проблемите и недоразбира-
њата кои постојат во оваа област. Тоа беше 
исцрпна анализа, студија која заслужува вни-
мание со својата сериозност и непретенциоз-
ност. Уште повеќе што таа студија беше по-
местена на страниците од листот на кои нај-
често се донесуваат најзначајните актуелности 
од нашиот општествено-политички живот. 

За жал, ретки се ваквите обиди на нашиот 
печат кои можат да имаат вонредно значење 
за младината, за нејзиното воспитување и ус-
мерување. 

С. Ј. 

Стана пракса на крајот од секоја учебна 
година да се сумираат резултатите постигнати 
во текот на изминатата година и да се анали-
зираат истите од разни аспекти. Крајна цел 
е, да се види на што се должи постигнатиот 
(не) успех, и кои се фактори учествувале, по-
веќе или помалку, во формирањето на крај-
ните резултати од изминатиот период. 

Секоја година се објавуваат извештаи за 
резултатите од скопските средни училишта, 
како целина и за секое училиште посебно. 
Покрај резултатите, следат и анализи за ис-
тите, кои патем речено, многу наликуваат една 
на друга, барем што се однесува до пробле-
мите и факторите за успехот или неуспехот 
во споменатите училишта. 

ЦИФРИ 
Во Скопје моментно егзистираат 32 учи-

лишта од втор степен, од кои кајмногу се гим-
назиите — 9 и училиштата за ученици во сто-
панство — 7. Потоа следуваат 5 училишни 
центри за степенаста настава, 4 медицински 
училишта,3 уметнички, 2 економски и по едно 
за физичка култура и стенографија. Во овие 
32 училишта посетувале настава 21.252 учени-
ка. Што се однесува до овој број, се чувствува 
извесен пораст од минатата учебна година за 
973 ученика. 

Покрај жители на Скопје, училиштата ги 
посетуваат редовни ученици од внатрешноста 
на републиката и од други републики, осо-
бено стручните школи. Бројот на ученици, кои 
не се жители на градот, а посетуваат настава 
во скопските средни училишта изнесува 2227. 
И бројот на овие ученици од година на година 
се наголемува. 

УСПЕХ 
Во текот на изминатата учебна година е 

покажан успех од 2,9 што е за неколку про-
центи послаб од претходната година. Успехот 
на учениците по категории од одличен до до-
волен е следниот:одлични ученици 1814, многу добри 2946, добри 4550 и доволни 2678, или 
вкупно ученици кои го завршиле класот нап-
раво 11988. На поправен испит се упатени 6878 
а бројот на оние кои не го завршиле класот 
изнесува 2203. 

Општа оценка на надлежните органи е дека 
во изминатиот период е покажан послаб успех 
од претходната година, како во општиот про-
сек така и по категории од одличен до дово-
лен. Исто така е забележан рапиден пораст 
и кај оние кои го повторувале класот. 

Всушност општа констатација е дека во 
текот на неколку изминати години општиот 
успех на учениците од училиштата од втор 
степен е во осетно опаѓање, што се должи, по 
мислењето на надлежните, на неколку фак-
тори, кои константно се појавуваат се секоја 
измината година. 

НАСТАВНИЧКИ КАДАР 
Покрај другото се смета дека во факторите 

кои влијаат во формирањето на општиот успех 
влегуваат наставничкиот кадар и неговата 
стручност, наставните планови и програми, 
просториите во кои се изведува наставата, а 
секако во голема, ако не и во најголема мерка, 
од учениците. 

За неуспехот во скопските училишта 
од втор степен 

Во голем број скопски второстепени учи-
лишта наставата од поедини предмети се из-
ведува од предавачи со непотполни квалифи-
кации за второстепено училиште. Така, според 
извештајот за минатата година, скоро и нема 
училиште каде по извесни предмети (осо-
бено математика и нацртна геометрија) пре-
давачи се лица со неадекватни квалификации 
на степенот на училиштето обично апсолвенти 
и сл. Тоа е еден од проблемите на средните 
училишта — немање наставен кадар од пред-
мети кои се носечки во своите смерови. По-
ради тоа како резултат се јавуваат слаби зна-
ења, а со тоа и слаб просек. Постојат училишта 
каде средниот просек по математика инацртна 
геометрија не изнесува ни доволен, туку се 
движи некаде под оцената 2. 

Како фактор кој исто така придонесува за 
зголемувањето или намалувањето на општиот 
просек и успех е наставниот план и програма 
за тековната година. Во поголемиот број учи-
лишта тие и се донесени, но се поставува пра-
шање за обемноста на истите и нивното извр-
шување. Обично се донесуваат преоптеретени 
и пообемни планови, кои тешко можат да 
се изведат докрај, а камоли успешно и коре-
нито. Од извештајот за минатата година се 
гледа дека во голем дел од училиштата по 
поедини предмети не само што не се изведени 
докрај туку за повеќе од 15%, до квалитетно 
се сомнителни. 

НАСТАВА 

Освен досега кажаните причини, се мисли 
дека постоењето на ограничен број простории 
за настава, придонесува општото ниво на про-
секот да се движи толку ниско. Во повсќе учи-
лишта наставата се изведува во три смени, а 
така е поради тоа што нема доволно учи-
лишен простор и училишните згради ги корис-
тат и по две училишта. Може да се замисли 
каква бркотница владее во тие училишта, кои 
не се празнат од утро до вечер. Секако дека 
и не може да се бара некаква висина на успе-
хот во такви услови. Всушност во овие учи-
лишта е најголем бројот на повторувачите и 
учениците упатени на поправен испит. Може-
би, ако не и сигурно, тие се училиштата кои 
го „расипуваат" просекот. 

Меѓутоа и училишта кои теоретски би тре-
бало да дадат максимум заради опременост и 
нормално одвивање на наставата не го даваат 
она што се очекува од нив. А постојат учи-
лишта каде го нема тоа „совршенство", а сепак 
се најдобри. Тоа пред се се однесува на гим-
назијата Јосип Броз — Тито во која и покрај 
непостоењето на онакви услови како во некои 



гимназии, сепак дава најмногу и нејзиниот 
просек е најголем. Тоа сепак нешто значи. 
дека не е се во совршените услови, но и до ква-
литетот на учениците кои се сигурно најзна-
чајниот фактор во формирањсто на средниот 
успех. 

НА КРАЈОТ 

Разгледувајќи ги извештаите од измина-
тите години се доаѓа до заклучок дека во нив 
постојано се зборува за исти работи кои се 
окарактеризирани како загрижувачки и готови 
за преобразба а сепак од сето тоа остануваат 
само извештаите и зборовите. Кој знае колку 
седници и состаноци се одржани за разгледу-
вање на проблемите на средното школство и 
условите кои се незадоволувачки и секако 
треба во најскоро време да се изменат и по-
добрат а сепак се останува исто. 

И затоа не треба никако да не чуди и за-
грижува што просекот постојано паѓа. Но, кај 
нас многу работи паѓаат, па никој за тоа не 
се грижи. А можеби и се грижат, но тоа многу 
се развлекува, развлекува, а потребна е брза 
и ефикасна акција која би ги затворила сите 
дупки од кои просекот истекува. А акција 
нема и нема иако со години се зборува и 
ветува. 

Можеби ни надлежните не се виновни. 
Потребни се финансиски средства пред се, за 
изградба на нови модерни училишта со сите 
потребни простории и слично, за квалитетна 
настава и соодветни наставни кадри и за што 
уште не. 

А општеството нема доволно материјални 
средства да го направи сето тоа за кусо вре-
ме и проблемчињата ма колку да биле ситни 
и незначителни, со тек на време стануваат 
енормни, а со тоа и средствата за санација 
стануваат адекватни. Статус кво засега и бли-
ската иднина, но доаѓа следната година... Се-
како нешто ќе се направи... 

Ванчо МУРАТОВСКИ 

Мислења на комисијата за кул-
тура и разонода на малдите 

при Конференцијата на сојузот 
на младината на Скопје иска-
жани во врска со нацрт зако-
нот за финансирање на култу-
рата на состанокот одржан на 

16 октомври 1970 година 
— искажано е одредено сомневање дека со 
овој закон знатно не ќе се измени и поп-

рави положбата во однос на финансирање-
то на културата односно сретствата што ќе 
бидат издвојувани за културните дејности. 

— се предлага насловот на овој закон да гла-
си „Закон за заедницата на културата и 
финансирањето на културните дејности". 
Предлогов е даден заради тоа што овој за-
кон не го регулира само финансирањето на 
кулгурата, туку го регулира и самоуправ-
ното конституирање на културата. 

— се поставува прашање дали не постојат и 
некои други извори кои можат да се при-
клучат кон постојните. 

— законот би требало во конечниот текст да 
утврди минимум на сретствата и минимал-
на стопа, особено во однос на данокот на 
мало. 

— во член 2, при набројувањето на дејностите: 
во областа на културата треба да се спо-

менат и аматерските дејности. Во врска со 
ова, во члек 14 би требало да стои и тоа де-
ка заедниката на културата преку Финан-
сирањето ја помага стимулира и унапреду-

на самодејноста. 
— поконкретно да се регулираат взаемните 

односи меѓу заедницата на културата и оп- штествено-политичките организации. 

— формулацијата „заеднички интерес" во 
член 15. втора алинеја, да отпадне и да стои општествен интерес" 

— потребна е и една формулацита во смисла 
дека статутот и програмите на заедницата 
на културата претходно треба да бидат 
разгледувани од страна на општествено-по 
литичките организации, со што би се до-
било во квалитет, во смисла на взаемно 
проникнување, а би се одбегнало евентуал-
ното затворање на заедниците и сл. 

— што се однесува до сретствата на култура-
та што се обезбедуваат со овој закон, на-

место, да стои дека тие неможат да изнесу-
ваат помалку од сретствата на финансира-
ње на дејноста од областа на културата 
остварени во 1970 година, да биде речено; 
сретствата да небидат помали одколку во 
претходната година. 

— постои дилема дали заедницата на култу-
рата има право да дава мислење и пред-
лози за оснивање и престанок на установи 

од областа на културата чија дејност се 
финансира од сретствата на заедницата на 
културата. 

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА И РА-
ЗОНОДА НА МАЛДИТЕ ПРИ 

КОНФЕРЕНЦИЈАТА Н А СОЈУ-
ЗОТ НА МЛАДИНАТА НА 

СКОПЈЕ 
16. О К Т О М В Р И 1970 ГОД. 

ЗАКОН 
ЗАРАДИ 
ЗАКОН 

Уште еден закон кој ке се придружи кон не 
малата фамилија на закоии кај нас е и законот 
за финансирање на културата кој треба да се 
донесе наскоро. Во круговите заинтересирани 
за културата тема на дискусија во последно време е овој закон. Заинтересираннте за актот кој треба да ги регулира односите во ве баш јасната ситуација во културата, со право се прашуваат какви новини Ќе донесе тој. Разгледувајки го Нацрт Законот за финансирането на култу-
рата добивме впечаток дека новите форми на 
организираност на културните институции наликуваат (ако не се сосема исти) на формите на организираност наобразовните институции. Ова 
не наведува на заклучок дека и ситуацијата во 
културата е иста како и во областа ва образо-
ванието пред донесувањето на законот со кој 
се формира заедница, на образование. Дали е 
ова вистина? 

Дали не требаше да бидеме поучени од ре-
зултатите во областа на образованието? 

Можевме да ги користнме и искуствата од останатите републики за да не повторуваме исти грешки. 

Добиваме нов закон кој е титлуван како за-
кон за финансирање,а всушност финансирање-
то не е регулирано сосема, закон во кој ја об-
јаснуваме сета нова хиерархија во културата, во кој не правиме разграничување меѓу профе-
сионализмот и самодејностите. Законот кој ни се предлага асоцира дека ги регулира односите 
меѓу професионалните инсттуции, додека самодејностите не нашле место во него. Објаснувањата кои се слушат дека законот ве треба да ги 
разграничува овие две области од културата би сакале да го прифатиме, во под услов заковот 
кој ќе се донесе да воспостави таква синтеза 
меѓу овие две области, заради што кога ќе збо-
руваме за нив да ги именуваме едноставно како културни дејности. 



Младите 
се еднодушни: 

за 

Деновиве, секако, најактуелна тема во раз-
говорите на нашите граѓани е формирањето 
на Претседателството на Ренубликата, што 
неодамна како идеја ја иницираше другарот 
Тито во разговорот со политичките активисти 
во Загреб. 

За релативно кусо време, нашата јавност 
беше запознаена и со елементарните нацрти на оваа исклучиво значајна политичка промена во нашиот самоуправев систем. Токму затоа, 
очекувајки за тоа да се информирани и на-
шите млади сограѓани, им се обративме ним, 
разговаравме со нив и еве, ги пренесуваме 
нивните погледи во врска со оваа промена во 
сегашниот политички систем. 

Иако не е вообичаено, сепак, ги издвојува-
ме мислењата на две младинки од гимназија-
та „Орце Николов", кои, навистиаа на некаков 
начин претставуваат кондензирани ставови од 
серијата разговори со младите, во кои сепак 
се сведуваат токму на она што овие две мла-
динки едноставно го изнесоа како свој став, 
независно една од друга. 

Мирјана Боловче (17 години): 
Јас плебисцитно се определувам за форми-

рање ва Претседателство на СФРЈ. Меѓутоа, 
сакам пред се да ви речам дека никаков ав-
торитет не може да го замени другарот Тито 
и не треба да се има илузии дека без Тито ќе 
може било што да се менува. Потоа, мислам 
дека треба граѓаните на нашата земја да би-
дат единствени околу тоа Претседателството, 
и конечно треба да престанат тие меѓурепуб-
лички несогласувања за многу проблеми. 
Инаку, каква би била таа премена... 

Мирјава Кировиќ (17 години): 
Идејата на другарот Тито е навистина сме-

ла и мислам дека е потребна голема држав-
ничка зрелост, легендарен авторитет и исклу-
чителна одговорвост за да се донесе таква од-
лука. Токму на овој начин, токму во оваа при-
лика другарот Тито се претстави како голем 
лидер. Тогаш, зарем е потребво да ви речам 
дека е невозможно било какво највисоко др-
жавно раководство без Тито? Но, покрај тоа 
јас отворено велам дека тоа Претседателство 
мора навистина да се почитува, вие сите тре-
ба да му изразиме полна доверба, но и да ги 
почитуваме неговите одлуки. Секако, тоа 
Претседателство мора да има и одговорност, 
пред самоуправните политички органи. 

Тоа беа издвоените изјави на двете мла-
динки од гимназијата „Орце Николов", за кои 
мислиме дека содржат се она што во продол-
жение младинците од нашиот град го изнесу-
ваат како свој став. 

НАЈВИСОКИОТ ОРГАН МОРА ДА 
БИДЕ ЕФИКАСЕН 

Владо Шишков, гимназија „Георги Димит-
ров" (17 години)." 

За формирањето на Претседателството — 
се разбира како идеја — читав непосредно по 
говорот на Тито во Загреб. Тогаш мислев де-
ка за таа идеја долго ке се расправа и опре-
делува и дека сепак тоа тема да биде така 
брзо реализираво. Токму за тоа сум изненаден 
од ефикасноста на највисоките Партиски ор-

гани во подготвување на нацртот на идејата. 
Јас лично сум среќен што претседателството 
ке биде раководено лично од претседателот 
Тито. 

Поповска Иванка, Економско училиште 
„Борис Кидрич" (18 години): 

Пред кусо време, кога се вративме од ва-
шата екскурзија која траеше десетина дена, 
дознав дека ќе се формира Претседателство. 
Навистина, во почетокот бев изненадена и по 
малку скептична, но откога разбрав дека на 
чело на тоа раководство ќе биде другарот Ти-
го, јас сосем се определив за новиот орган за 
кој верувам дека со Тито може да биде многу 
популарен и ефикасен. 

Георги Поповски, гимназија „Цветан Ди-
мов", (18 години): 

Се разбира дека ја подржувам идејата 
за формирање на ваков највисок извршен ор-
ган на Републиката. Јас не се сомневам дека 
на чело на тој орган ќе биде другарот Тито, 
а со самото тоа и не се сомневам дека граѓа-
ните пребисцитно ке се определат за Претсе-
дателството со Тито. 

Оливера Ивановска, гимназија „Јосип Броз 
Тито" (18 години): 

Да, тоа е добра идеја и се радувам што неа 
ја иницираше самиот Претседател на Републи-
ката. Верувам дека многу работи ке бидат из-
менети, но нешто мора да остане исто: Друга-
рот Тито да биде Претседател на Претседател-
ството... 

ОДНОСИТЕ ОКУПШТИНА-ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛСТВО МОРААТ ДА БИДАТ 
РЕГУЛИРАНИ СО УСТАВОТ 

Неколку збора однапред, колку да ве упа-
тиме во проблемот за кој зборуваа младинците 
од вашиот град.Познато е дека Скупштината 
е вајвисоко претставничко тело во нашата 
земја, највисоко законодавно тело. Сега се 
појавува највисокиот извршен орган на Ре-
публиката, Претседателството. Затоа, не е 
чудно што многу дискусии во највисоките 
претставнички и партиски органи се насочени 
кон наоѓање патишта за регулирање на одно-
сите на овие две највисоки политичко-опште-
ствени институции. 

Младинците се единствени дека тоа е важ-
но прашање и дека треба прецизно да се ре-
гулира. 



претседателство 
што ке се 
почитува 

Еве ги нивните размислувања. 
Владо Дониќ, гимназија „Орце Николов" 

(17 години): 
Мислам дека отсега треба да се размислу-

ва за тоа како Ќе бидат регулирани односите 
Скупштина-Претседателство. Не треба да има 
колизија во тие односи, Уставот треба прециз-
но да ги определи правата и одговорноста на 
Претседателството, а тоа сепак да не изгуби 
од ефикасноста. 

Бојана Лазаревска, гимназија „Јосип Броз 
Тито" (17 години): 

Верувам дека највисоките раководители 
размислувале околу овој проблем, па затоа не 
очекувам да има посебни проблеми на таа ре-
лација. Но, во секој случај треба да се обез-
беди полна ефикасност на Претседателството. 
Одговорноста пред Скупштината ја сметам за 
природна во нашиот самоуправен систем. 

Даница Спасова, студент на Медицинскиот 
факултет, (19 години): 

Јас лично сметам дека тоа е најзначајното 
прашање од комплексот прашања во врска со 
претстојното формирање на Претседателството на СФРЈ. За тоа треба во Уставот да има по-
себни одредби, зашто инаку би имало недораз-
бирања, сомвевања, несигурвост... 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО МОРА 
ДА СЕ ПОЧИТУВА 

На младинците им поставивме прашања, 
како мислат дека може да се овозможи ефи-
касност на Претседателството, она што всуш-
ност е и основната цел на формирањето на 
овој орган. Младинците по се судејќи и во 
овој поглед се еднодушни. 

Владо Шишков: 
Мислам дека постои само еден начин за да 

осигураме ефикасно делување на Претседа-
телството: него мораме да го почитуваме. Ка-
де ќе стигнеме ако сепак, секој спрема сво-
ите интереси си ги толкува решењата на прет-
седателството? Односите меѓу републиките во 
овој проблем се мвогу важни, Мислам дека 
Претседателството не треба да биде некаков 
арбитер во тие односи, не треба од таму едно-
ставно да се советува и така натаму. Треба 
работите да се водат цврсто, во демократски и одговорво. 

Иванка Поповска: 
Размислував околу тоа прашање. Читав во 

некои весници за тоа дека се прават калкула-
ции кој ќе биде во Претседателството и т. н. 

Мислам дека не е важно дали во него ке биде 
овој или оној, важно е да сме единствени око-
лу тоа претседателство. Друга работа е во 
Претседателството да бидат најспособните и 
најкомпетентните. Важно е да се почитуваат 
нивните одлуки: 

Горѓи Поповски: 
Самиот факт што во тоа тело ќе биде и 

претседателот Тито, зборува за тоа дека се-
риозно се размислува за ефикасната работа 
на Претседателството. Авторитетот што го има Тито секако ќе придонесе за авторитетот на целото Претседателство. Но, мислам дека однапред треба да се договориме: потребно е да се остави Претседателството да ги реши и решава проблемите во внатрешниот развиток 
без притисоци од страна. Инаку, малку би се 
постигнало со формирањето на вакво колек-
тивно тело. 

Оливера Иванова: 
Ако веќе едваш се согласивме да постои 

Претседателство на Републиката, тогаш ток-
му така и да се однесуваме кон одлуките на 
тоа Претседателство. Дилеми во тој поглед не 
треба да има. Ние обично со поголемо вооду-
шевување ги прифаќаме на почетокот вак-
вите новини и после си тераме по старо, но 
сега треба да сме свесни дека без наша пот-
полна поддршка на сите коректни одлуки на 
Претседателството не може да има ефикас-
ност на тој орган. Тогаш се би останало исто... 

Владо Дониќ: 
Читав за она: право на републиките на ве-

то. Јас сум против тоа. Не сум против само-
управувањето и демократскиот начин на од-
лучување, но одлучно стојам на становиште 
дека треба да се остави Претседателството да 
ги решава проблемите од нашиот развиток со 
поддршка на сите претставнички органи, пред 
се, со поддршка на Скупштината. 

Очигледно, нашите млади сограѓани се до-
бро информирани за претстојните промени на 
нашиот политички систем, и не само тоа: тие 
добро ја познаваат сегашната политичка сос-
тојба кај нас и немаат илузии дека без општа 
поддршка на сите не може да има промени, 
не може да има отсранување на постојвите 
пречки во развитокот. 

Спасе ЈОВКОВСКИ 



Кина се обидува да го поврзе 
универзитетите со работните 

жители 

Под овој наслов партискиот весник „Монд" 
објави напис за настаните на кинеските уни-
верзитети и настојувањата студентите да се 
поврзат со работниот дел на населението. 

Феноменот Кина е постојано актуелен, осо-
бено по настаните сврзани со Црвената гарда и 
Културната револуција. Бидејќи актерите на 
тие настани се претежно младите работници И 
студенти, а идејите и јадрата главно се нао-
ѓаат на кинеските универзитети, сметаме дека 
овој запис ќе биде итересен и за нашите чи-
татели. Овој напис, колку што е можно, ќе 
допринесе за поцелосно сознавање и инфор-
мирање за настаните за кои толку многу се 
пишуваше и се пишува во нашиот печат. Ис-
то така, ќе допринесе и за комплетирање на 
сликата за младите, студентите во денешната 
Кина. 

На универзитетите во Народна Кина поч-
наа предавањата бидејки ја „извершија рево-
луцијата" на улиците. а потоа и на факул-
тетите, студентите се зафатени во почетокот 
на есента со исполнувањето на формалности-
те за упис. За сега единствено научните и 
техничките установи ги отвораат своите вра-
ти. Што се однесува по уметничките и опш-
тествените гранки, часописот на „Хунг чи" 
очекува дека „другарите ќе ја продолжат ра-
справата’’ 

Така по четиригодишни расправии околу 
начелата на научното и техничкото образо-
вание можеше да се постигне договор. Уче -
ниците, учителите, партијата, армијата, ра-
ботнините, кадровите во индустријата напра-
вија, почнувајќи од 1967 година низа обиди 
со цел да стекнат искуства за дефинирање на 
револуционерното обрзование кое би ги по-
влекло и сите п р а к т и ч н и последици на кул-
турната револуција. 

Културната револуција, која ја започнаа 
универзитетите (првите зидни весници се по-
ставени на 25 мај 1966 година на универзите-
тот ВО Пекинк, означија бунт против партиски-
от апарат) се враќа според тоа, во завршната 
фаза на с в о ј а т а почетна точка, откога поми-
на три големи етапи. 

Централниот комитет одлучи во јуни 1966 
година. да го Прекине уписот во следната 
учебна година и да го одложи почетокот на 
предавањето. 

Студентите. опфатени во движењето на 
Црвената гарда, кренаа на улиците права ре-
волуција против власта. Почнувајки од март 

1967 година, а по наредба на Централниот ко-
митет, малку по малку се вратија на своите 
универзитети за таму да ја водат битката про-
тив стариот систем на образованието. Парти-
јата ги повика да размислат за системот кој 
би требало да се создаде. 

Универзитетите во јуни 1968 година, се от-
вораат кон работниците кои во нив го пре-
земаат раководењето со политичката борба и 
администрацијата, Постепено во вишите обра-
зовни установи се воспоставуваат револуцио-
нерни комитети . Оваа, трета етапа на оргавн-
зација и школски опити, завршена е со пов-
торно почнување на наставата, на што денес 
присуствуваме. 

Антиинтелектуална револуција 

Што требаше да се измени во стариот сис-
тем? Се: структурата, духот, програмите, 
учебниците и прирачниците, односите меѓу 
наставниците и учениците, методите на образованието, итн. Раководителите, почвувајќи од 
1967 годива, ги знаеа главвите црти ва ре-
формата која требаше да се спроведе, широко 
засновани на антиинтелектуалните и нонком-
фромистичките мисли на Мао Це Тунг. „Пот-
ребна е 16, 17 или 20 години за да се дојде до 
универзитетот, почнувајќи од основното учи-
лиште", изјави тој во декември 1965 година, во еден малку познат говор, „а за сето тоа време, ученикот, односно студентот нема прилика да 
види што се тоа житарици, како работаат ра-
ботниците, како селавите ги одгледуваат кул-
турите, и што е тоа трговија. 

Истовремено, се нарушува здравјето... Што 
повеќе се читаат книги се поставува се по-
глуп". 

„Системот на испити е непрафатлив", збо-
руваше тој понатаму. „Кон студентите се по-
стапува како да се непријатели, а не народ и 
на нив се вршат ненадејни напади". 

Еден оригинален одговор повеќе вреди од 
20 точни одговори, но кои во себе немаат дух. 
„На студентите мора да им биде дозволено да 
договараат за прашањата на испитот; ако вие 
сте дале точен одговор, тогаш е добро за 
мене да го повторам и исто така да го ка-
жам..." Мао Це Тувг им префрлува на ло-
шите префесори: „бидејќи сте неспособни пра-
вилно да предавате, наместо од луѓето да ба-
рате без интересирање да ги слушаат вашите 
часови би требало да им допуштите да го на-
пуштат часот и да одат да се одморат:" 

Револуционерните групи се сетија на ис-
куствата кои ги стекнаа во текот на „големи-
от скок напред" од 1958 година, Студентнте на 
лингвистика правеа речници. студентите во 
хемија произведуваа фармацеутски произво-
ди во малите рабтилиици, други одеа да рабо-
тат во полењата. 

Истовремено, универзитети своите врати ги 
отвораат кон младите без свршена средна 
школа. Сите овие иницијативи беа поништени. 
Почнувајќи од 1961 година работата во учи-
лиштата е деполитизирана. Повторно активи-
рање на овие идеји во 1968 год. наиде на го-
леми спротивставувања. За екстремната леви-
ца, тие не одеа доволно далеку, односно, тоа 
беше само „реформирачки’’ други зборуваат за 

„кршење". Еден дел од наставното тело се 
плашеше од учениците и одбиваше да го 
продолжи одржувањето на часовите). 

Да се отворат вратите 

Коренитата реформа која денеска се спро-
ведува се состои во уредувањето на универзи-
тетите во кинеското општество, по вековната 
отсеченост заради мандаринските и аристо-
кратските идеји. Станува збор, велат кинези-
те за разорувањето „на наследната своина од 
буржоазијата", чиј режим уште не можеше 
да биде уништен и покрај сите напори да из-
градиме универзитет со отворени врати" да 
ја поврземе фабриката и увиверзитетот, зем-
јоделското стопанство и институтот — тоа е 
основа на замислените и веќе спроведените 
измени во текот на последните години. 

На старата интелектуална категорија и 
прети смрт, на интелектуалната категорија на 
која старите раководители и зборуваа: „Вие 
поседници на знаењето, Вие сте иднината на 
нацијата; однесувајте се како интелектуалци, 
користете го своето време за размислување, 
создатете си идеални работни услови за раз-
мислување, издвојте се; читајте се што Ве 
интересира, Конфучие и странските автори; 
спремајте се да бидете кадреви на утрешната 
Кина’’ . 

Кинеската левица има сосем други замис-
ли: „тие кои навистина имаат знаење не се 
буржоаски интелектуалци, отсечени од про-
летерската политика, работниците и селаните 
и општествената пракса; тоа се, напротив, ра-
ботници кои имаат обемно практично искус-
тво". 

Кандидатите за начни универзитети ќе би-
дат, според тоа, одбрани од редовите на ра-
ботниците, додавајќи им некои кадрови кои 
достигнаа ниво на средно образование. Вла-
стите сметаат дека добра професионална пра-
кса со политичка култура претставува одлич-
на основа за сознание. Работник кој со куси 
потези прави крива површина, веднаш Ќе 
сфати што е тоа инфинитезимална сметка; 
додека оној кој тоа го учи исклучиво од учеб-
ници во тоа се губи. 

Студиите се скусени, (траат веројатно по-
меѓу две и четири години). Универзитетите уп-
равуваат и овозможуваат работа на својата 
фабрика или стопанското добро, кои се сфате-
ни во функцијата на ослободена настава. Сту-
дентите тука го применуваат своето знаење, 
доаѓаат до нови откритија, своето работно 
време го делат на работа во лабораторијата, 
работилницата и селата за предавање. Кога 
ги завршуваат студиите, се враќаат во фаб-
риките. Тоа се тие начела. 

Според идеалната шема, потребно е да се 
доведе во врашање хиерархијата на настав-
ници н ученици. Првите се луѓе од иста при-
рода како н нивните ученици. Тие не треба, 
се вели, да „прават гатанки’’ од своите знае-
ња. Како и во армијата, треба да се укинат 
чиновите. 

Учителите и учениците мораат заедно да 
ги изучуваат политичките прашања, морално 
да се реформираат, да работат на село или 



во фабрика, да пеат револуционерни песни. 
Улогата на учителите лежи во поттикнување 
на интелегенцијата, а не на полнење на мо-
зокот. Некогашните студенти имаа „стомак 
полн со мастило", но беа неспособни да напра-
ват било што корисно. Часовите мораат да се 
одржуваат на демократски начин, со диску-
сиони состаноци и взаемна критика. 

Преработката на програмите и учебниците 
е далекусежна задача. Треба потесно да се 
поврзат универзитетското учење со потреби-
те на општеството... Тоа е дотолку потешко, 
што техниката на производството брзо напре-
дува и се развива и затоа што непрестано се 
јавуваат нови производи. Залихите на старите 
учебници, вдахновени од Западот, или преве-
дени од руски, се испитуваат со многу кри-
тично око. 

Комитетите за читање, составеви од работ-
ници — интелектуалци, ги исфрлуваат сите 
технички поглавја кои се однесуваат на начи-
ните на производство кои не се применуваат 
во Кина. Работниците ставаат примедби на 
новите книги се додека дадените објаснувања 
не стават совршено точни и јасни. Студентите 
кои дошле од фабриките или од селата, не 
можат да се задоволат со стари книги „кои те-
оријата ја посетуваат над се и од неа прават 
гатанки". 

Отпор на класичните знаења 

Кина сака да извлече корист од 
науката и техниката", пишува „Хунг Чу" во 
јули месец, „Кина веќе направи бројни под-
визи кои ги надминуваат западнобуржоаски-
те достигнувања. Свеста за овие предности и 
нивното полно вреднување, ни овозможува да 
создадеме нова состојба со ретка далекувид-
ност и значајни поволни услови во реформа-
та на учебниците", 

Постигнатите резултати не се во потполност оценети како задоволувачки. „Хунг Чи" ја 
пренесува оваа реченица на еден член од 
електромеханичкото училиште во Шангај: 
„уводните лекции беа преправени, но и по-
крај тоа далеку сме од високи критериуми", 
на што одговареа Јао Вен Јуан, најмладиот 
член на политичкото биро на Партијата: „не 
може со еден удир да се постигне највисоко, 
ниво!" 

Сите овие реформи, или први обиди на 
реформата, не се остварени без тешкотии. На-
ставниците, воспитани во старо општество, понекогаш жестоко напаѓани во текот на „кул-
турната револуција", не секогаш на драга вол-
ја се согласуваа со овие револуционерни ис-
куства. Тие одбиваат секакво намалување на 
бројот на часовите. Оние кои прифатија да го 
критикуваат учењето „со книга во рака, со 
Формули во устите, со збирка теорија во гла-
вата", често неможеа да се воздржат од сво-
јата наклоност и тенденција да почнат со те-
ориски објаснувања, пред да покажат како 
тоа се применува во фабриката. 

Многумина имаа впечаток дека нивото на 
студиите ќе се снижи со овие студенти од 
рангот. 

Нередите на универзитетите, каде што раз-
личви групи на револуционери, кои се скрија 
на покривите на зградите, пo некогаш бомбар-
дираа со парчиња од цреповите во најкритич-
ните моменти на битката, не им помогнаа на 
наставниците за да го усвојат ставот на сора-
ботката. 

Нередите продолжија се до средината на 
1968 година. Мирот се вратн кога работници-
те влегоа во установите за да ги земаат во 
своите раце, заедно со одредите на армијата. 
Проблемите, сепак со тоа не беа решени. 

„Што бараат работниците од вас"?. Збору-
ваше еден од студентите. „Тие се мешаат во 
она што не ги допира". Други пак, прифаќаа 
работниците да ја преземат политичката акци-
ја, во барем, да ги остават техничките пра-
шања на професионалците на образованието. 
проблемите на врвната наука," додаваа некои. 

„Работниците не можат да ги разберат 
„Нека ја свршат својата политичка работа, 
па нека си одат", бараа незадоволните студен-
ти. „Фабриката на универзитетот" — се бунеа 
следбениците на класичното образование „тоа 
не е на свое место, како што ни на бизонот 
не му е место во храмот"! 

Очигледно плеткање 

Во принцип, работничките екипи дојдоа на 
универзитетите за таму да останат неодреде-
но време. Тие тука водеа политичка борба 
обезбедувајќи врска со секторот на производ-
ството и имаат задача да обавуваат еден дел 
од техничката настава. Работниците со упра-
вувачи, а не обични советници. Тие се меша-
ат во униврезитетски работи и тоа со потстре-
кот на шефот на Партијата. Тоа не значи де-
ка интелектуалците се ставени настрана во 
системот на наставата. Старите професори и 
понатаму го претставуваат јадрото на денеш-
ното наставно дело, очекувајќи да ги сменат 
новите наставници, образувани на овој, за-
брзан начин. 

Работниците мораат да бидат трпеливи во 
својата нова улога на раководители: „и покрај 
тоа што некои одбиваат да се превоспитаат и 
тврдоглаво сакаат да одат no стариот пат", 
истакнуваат тие „не треба да се тревожиш, 
затоа што класната борба е долга. Такви луѓе 
има секогаш..." 

Универзитетската реформа се уште не до-
пре до областите на книжевноста и уметнос-
та. Како и за останатите дисциплини, истак-
вуваат овие раководители, треба ова учење 
да се поврзе со праксата. Но, со која пракса? 
Може ли фабричката работилница да се по-
стави во училиштето на применети уметности, 
во книжевен или историски институт? „Фа-
култетот на применетите уметности" — сме-
таше Мао Це Тунг 1964 година — „мораат за 
работилница да го земат целото општество" 
Филозофите, поетите и сликарите скоро и да 
не се интересираат, по традиција за опште-
ството на своето време. Тие, без сомнение ќе 
бидат последни кои ќе се повинуваат и при-
лагодат на режимот кој е во непрекинлива 
промена. 



Производството не произведува 
само предмети за субјектот, 
туку и субјект за предметите 
ИЛИ нешто ОКОЛУ филмското 

воспитување 
Маркс во „Уводот кон критиката на политич-
ката економија" вели дека производството не 
дава само материјал за потребите, туку и по-
треби за материјалот. Оттука и уметничкиот 
предмет — како и секој друг производ — соз-
дава публика која може да ја прими уметноста 
и КОЈА може да се восхитува од убавото. Она, 
„создавање публиката", со други зборови може 
да се каже „воспитување на публиката, однос-
но, консуматорите на уметничкото богатство". 
Целта на филмското воспитување е форми-
рање активен филмски гледач, понекогаш и 
кино-аматер, што значи — човек со развиени 
филмски потреби, интереси и вкус, човек кој 
приоѓа кон филмот како кон уметност и ги 
доживува неговите уметнички вредности. Нај-
ефикасно сретство за формирање публика ко-
ја со издиференциран вкус и зголемени бара-
ња ке го поттикнува филмското производство 
на повисоко ниво на филмското творештво, е 
филмското воспитување на младите генерации 
во рамките на нивното општо образование и 
културно издигнување. 
На едно мошне интересно советување во Нови 
Сад каде стана збор за односот на младите и 
играниот филм, констатирано е дека филмско-
то образование и филмокиот вкус воопшто, а 
особено на младите, е на многу ниско ниво, 
Ова е само илустрација (една од повеќето) за 
ситуацијата на филмското воспитување во 
нашата земја. 
Што се случува во другите земји? 
Во некои земји филмското воспитување е ана-
логно на музичкото, ликовното и литератур-
ното воспитување, утврдено со наставна про-
грама. 
Така на пример во Соединетите Американски 
Држави филмската уметнаст е дел од наста-
вата по мајчиниот, англискиот јазик. Во 1950 
година 11.000 професори по англиски јазик 
одржувале редовни часови по филмско воспи-
тување. Во 1968 година во две третини од на-
ставните планови кои се однесуваат на наста-
вата по англиски јазик за второстепеното 
школство се предвидени часеви посветени на 
филмот и телевизијата. 
Ајнглиските специјалисти за филмско воспи-
тување истакнуваат дека филмското воспиту-
вање треба да биде дел од наставните програ-
ми, а не само дејност на учениците надвор од 
училиштето, а неа ја организираат кино-клу-
бовите и друштвата на љубителите на филмот. 
Според податаците во 1960 тодина во околу 700 
англиски школи се одржуваат курсеви за иг-
раниот филм. Друштвото за телевизиско и 
филмско воспитување и Англисниот филмски 
институт има разгранета кино-мрежа како во 
училиштата, така и на факултетите. 
Во Франција од 1952 година филмското вос-
питување е дел од наставните протрами на 
училиштата во неколку провинции. Во остана-
тите провинции филмот е воведен како редо-
вен наставен предмет во 1957 година. Покрај 

тоа Министерството за национално образова-
ние во својот билтен „Билтен за национално 
образование" има редовна рубрика за филмот. 
Во Сојузна Република Германија филмот ис-
клучиво спаѓа во надлежност на училиштата. 
Институтот за училишен филм, што е форми-
ран 1949 година, ангажира голем тим филмски 
критичари, психолози, педагози, лекари и 
други стручњаци кои им ги става на распола-
гање на училиштата "при реализацијата на 
филмското образование. 
Во 1962 ѓодина филмските работници и вос-
питувачи на Австрија, на советувањето во 
Солзбери ја концепираа програмата за филм-
окото воспитување на децата и младината. Во 
1963 година Сојузното министерство за школ-
ство на Австрија им препорачува на училиш-
тата одредени филмови, пригодни за воспи-
тување. Истотака во Австрија делува и така-
нареченото „Друштво за добриот филм" кое 
се обидува да ги натера киноматографите ре-
довно да прикажуваат филмови за младите, 
издава филмски брошури и летоци со препо-
раки за гледање одредени филмови, истотака 
создава и Упатства за водење разговори со 
учениците за гледаните филмови. 
Во Скандинавските земји филмот го наоѓа 
своето место во наставата по мајчин јазик, 
музика и државно воспитување. 
Во Советскиот Сојуз играниот филм е безре-
зервно прифатен како позитивно воспитно 
средство со кое училиштето треба да се ко-
ристи. Во училиштата се прикажуваат фил-
мови за деца и младина.Тука треба да се спо-
мене фактот дека училиштата во СССР се ре-
лативно добро опремени со кинопроектори, та-
ка на пр. во ССР Грузија 70% од училиштата 
поседуваат сопствени апаратури. Потоа, за 
прикажаните филмови станува збор на часо-
вите по мајчин јазик, историја и други пред-
мети. Но, одговорните фактори во дискусијата 
што ја покренува списанието „Уметност-
филм", неповолно се изразуваат за филмско 
воспитната практика во училиштата. Така на 
пример еден од учениците во споменатата дис-
кусија вели дека, додека наставниот филм се-
кој ден наоѓа се поголема примена на часови-
те по хемија, физика, биолохија, географија и 
книжевност, уметничкиот филм во многу мала 
мерка се користи во воспитно-образовниот сис-
тем на средните и вишите училишта. 
Во Унгарија реформираното средно училиш-
те воведува во 1965 година редовна настава по 
историја на филмот и филмската естетика. Во 
еден извештај по повод Меѓународната филм-
ска недела во Манхајм во истата година, се 
вели дека, само 4 месеци по воводувањето на 
филмот како предмет во наставата, преку 
10.000 (гимназијалци биле опфатени во таа 
програма. 
Во,ЧССР педагозите истакнуваат дека учи-
лиштето е должно да ги запознае учениците 
со филмскиот јазик, најпознатите филмски 
дела, филмските сценаристи и режисери, ис-
то како што ги запознава со книжевните ос-
тварувања и авторите. Во една информација 
на секретарот на чехословачкиот центар 
„Филм и младината" се вели дека во деветго-
дишното задолжително средно-образовна шко-
лување постојат во рамките на часовите по 
мајчиниот јазик, редовни часови за филмско 
воопитување. 

И. Петрушева 



Дали нешто 
се изменило? 



Оваа работа 
ич не ја 
бива 

Значи тука сме... пред излегување... каде... 
како... што... и по некогаш или често со кого. 
Оваа вечер 
Овие денови 
Овој месец 
Оваа зима... 
Старо добро прашање! Тешко? Не, лесно или 
досадно... и од овде почнувам сериозно да пи-
шувам за условите и формите во кои се од-
вива културно-забавниот живот на младите. 
Во овој случај не би пишувал за квалитетот 
и нивото на културата и забавата иако и за 
тоа може „многу" да се пишува, туку напро-
сто само за можностите или форумите што го 
чинат овој „живот". 

Тоа е огромна и напорна работа и мислам 
дека треба да ми верувате дека многу е тешко 
да се опфати се што има било каква врска со 
овој културно-забавен живот. Но, вистина од-
деливме многу простор за тоа во овој број, а 
би можело уште повеќе, ако се има предвид 
дека за сите форми и можности треба да се 
даде мислење или напросто да се ззбележат во 

списокот. Но, како и да е „'ваа работа ич на 
ја бива" рече еден мој пријател — кавадар-
чанец кога му реков што подготвуваме да пи-
шуваме за овој број и мислам дека имаше пра-
во. Зошто? 
Затоа што секој од нас секој ден е опседнат 
од мислата дека нема што да се прави и каде 
да се оди во слободното време. Затоа што се-
кој од нас просто збеснува кога Ќе сфати кол-
ку се ограничени и сиромашни можностите за 
забавување и културно надградување. Затоа 
што секому му е досадно корзото, „Кермез", 
диско-клубот, универзалната..., затоа што 
,,'ваа работа ич на ’а бива". 
Тоа може секој да констатира и тоа ако е 
млад и сеуште неалиениран, а може да биде и 
во зрелите години, но да е реален и доволно 
свесен за последиците што ги предизвикува 
една (не)-политика за културата и забавата 
на младината. Но, вистина без голем напор во 
денешната ситуација можат да се согледаат 
последиците од недостатокот на трајна ориен-
тација во поставувањето и решавањето на 

можностите за културно забавен живот на 
младите од Скопје или, ако сакате тоа да го 
кажеме поконкретно и отворено, немањето на 
политика во однос на младинската култура и 
забава. 
Денешната состојба на можностите за кул-
турно-забавен живот на младите во Скопје 
секако би била барем малку по друга кога 
„факторите" (така обично во политичкиот 
жаргон се наречуваат: Сојузот на младината, 
Градското собрание како и општествено-поли-
тичките, културните и работните организации) 
би воделе повеќе грижа и би вложувале пове-
ке средства (пари) за културните потреби на 
младите и за нивната забава. 

За да не остане впечаток на едностраност 
морам да кажам дека голем дел од вината 
за ова сносат и младите, напросто, сите оние 
што висат на корзо или во кафеаните, бидеј-
ќи и тие во некои ситуации кога постоела 
можност за акција и создавање на нешто но-
во или нешто повеке во културно-забавниот 
живот на Скопје, останале настрана без да 
мрднат макар и со малиот прст. Причината за 
ваквата пасивност не само што може мене ми 
се чини, туку сигурно и вие сте ја забележале, 
веке одамна треба да се бара во разочарува-
њето на младите, заради ненавременото ре-
шавање на нивните барања или во лошата ор-
ганизираност на Сојузот на младината. Но, во 
секој случај младински домови, диско клубови 

и други културни и забавни објекти и пари за 
финансирање на нивиата активност им тре-
баат на стоте илјади момчиња и девојки од 
Скопје, а не на некој друг и затоа тие треба 
да се бораат за нив, а не некој друг. 

Во меѓувреме, а тоа лесно се забележува 
на секој чекор, прифакајки ја депримиранос-
та како кочница, стоте илјади момчиња и де-
војки можат своите културно-забавни пот-
реби да ги задоволуваат во оние рамки што 
им ги овозможуваат радостите на сегашните 
услови за кои ке стане збор во понатамошните 
прилози на оваа тема. Повелете, запознајте 
се подобро со можностите за вашиот култур-
но-забавен живот, драги сто илјади момчиња 
и девојки. 



ДАЛИ НЕШТО 
СЕ ИЗМЕНИЛО? 

Кога пристапивме кон разработката на 
проблемот на културно-забавниот живот на 
младите во Скопје, наидовме на еден мате-
ријал на Градскиот Комитет на Сојузот на 
младината на Скопје од септември 1968 го-
дина. (изготвуван е во текот на целата 
1968 г.) 

Материјалот кој ни ја презентира тогаш-
ната положба во однос на културно-забав-
ниот живот на младите, слободно можеме да 
кажеме дека е и денес актуелен. 

Еве неколку изводи од споменатиот ма-
теријал: 

„Поаѓајќи од сето ова, состајбата и проб-
лемите на културниот живот и разонода на 
младите луѓе би можеле единствено да ги 
анализираме во реалното важење на след-
ните неколку факти: недоволно познавање на 
состојбата и нивото на културните потреби 
на младите, како и недоволното следење и 
познавање на нивните постигнати резултати; 
заостанување и недоследност во изградува-
ње на поцелосна и подолгорочна политика на 

културниот развиток на градот, што непо-
средно влијае и на младите; материјалната 
положба на културните дејности не е реше-
на на задоволителен начин; културните ин-
ституции не се во доволна мерка свртени 
кон младата публика и сите не вложуваат 
доволно напори за ширење на своето вли-
јание... дека културните институции се не-
зависни во формирањето на програмите, при 
што како резултат на ваквите мислења се 
јавува и практиката дека пропагирањето и 
ширењето на културата е споредна и инфе-
риорна дејност појава на мислења дека кул-
турните потреби се формираат на пазар... 
(економските закони) во извеона смисла до-
ведуваат до создавање можности за појава 
на уметнички тип кој често се фаворизира 
под името на авангардизмот, масовна про-
дукција на шундот; лашата забавна продук-
ција, соделувањето на стихијноста на пазарот 
и недоволната организираност на културната 
политика е поакумулативна од квалитетната 
културна продукицја за што може да ни по-

служи фактот дека често се остваруваат сред-
ства за лоши остварувања и манифестации, 
додека за опрема на библиотеки, организира-
ње на концерти од сериозна музика и друго 
средства доволно нема..." 

За односот млади-театар во материјалот 
се вели: 

„Зборувајќи за односот на младите кон 
театарската уметност мораме уште веднаш да 
подвлечеме дека тој е неразделно поврзан 
со општата ситуација на културата кај нас." 
и понатаму: „Од овие показатели произлегува 
дека младите од Скопје се уште не ја при-
фатиле во доволна мера театарската умет-
ност како нешто свое. На младите треба да 
им се саздаваат можности да бидат свртени 
што понепосредно и потворечки кон оваа 
уметност... неоспорно е дека доколку нашиот 
однос кон уметноста биде што понемарен, до-
толку и уметноста ќе остане рамнодушна кон 
нас и при едно такво разидување губат и 

едните и другите и уметноста и нејзините 
консулматори. 

Како една од најважните конпоненти за 
интересот на младите за театарската умет-
ност е секако репертоарската политика што 
ја водат театароките куќи од Скопје. Веднаш 
ќе нагласиме дека репертоарот кој ни го 
сервираат овие куќи не се совпаѓа во до-
волна мера со барањата и желбите на мла-
дите... театрите како да немаат желба за 
осовременување на својот репертоар, а мла-
дите се оградуваат од нив бидејќи репертоа-
рот не им одговара." 

За организираното пасетување на теа-
трите, најчесто преку училиште, во матери-
јалот меѓу другото се вели: „како по некое 
правило овие претстави ги одбираат профе-
сорите по литература и тие по обичај се оп-
ределуваат за дела од нашата литература и 
при тоа најчесто за оние дела што се заста-
пени во наставната програма. Таков опорту-

нистички однос секако е реална слика на на-
шиот менталитет и негрижа. Понекоташ се 
случува професорите без никаква критич-
ност, а честопати без чувство и вкус да прифа-
ќаат и сосем лоши претстави само за да си 
ја извршат должноста не мислејќи при тоа 
дека со тоа причинуваат штета и на своите 
ученици и на самите себе." 

За средствата за масовна комуникација 
и нивниот однос кон младите во материјалот 
ги сретнавме и овие мислења: 

„На формирањето на идејниот профил 
на младите се поголемо влијание вршат ма-
совните средства за комуникација. Тие сред-
ства многу брзо се шират во нашата средина 
и заради тоа и се фактори кои снажно вли-
јаат врз младите. Меѓутоа, потребво е да се 
обрне внимание на некои појави кои отво-
рено се косат со општите социјалистички 
идеали и норми и кои се базираат на нај-

ефтини сензационалистички стилови, ланси-
рање на разни идоли, пропагирање на култот 
на ѕвездите. 

Кога веќе зборуваме за телевизијата како 
посебен феномен во културата да кажеме де-
ка таа во последно време во нашето нацио-
нално подрачје доживеа „бум" во смисол 
на нов технички и комуникативен феномен 
за ширење на културата, но притоа некои 
нејзини компоненти во нејзината културна 
мисија останаа на исто ниво". и понатаму 
„за нас младите особено значајно е пра-
шањето како животот и културните пости-
гања на младите нашле одраз и форма во 
неговите емисии, а особено во емисијата „Јас, 
Ти, Ние" и дали оваа емисија е доволно ква-
литетна и длабоко присутна во сето она што 
го наречуваме младински живот... сметаме 
дека е потребно да се дооформи една група 
инвентивни млади луѓе што би работеле на 
содржината и сценаријата на оваа емисија". 

За младите и филмот се вели: „Иако за 
филмот кај нас преовладува мислењето дека 
тоа е само за разонода ние ќе го сврстиме во 

еден од облиците за масовно културното вос-
питување... филмот е еден од доказите за 
тоа како сме навикнале да ја доживуваме 
уметноста и да ја спроведуваме културната 
политика што воедно е и доказ дека нашите 
критериуми се уште не го надминале нивото 
на малограѓанокото вреднување на култура-
та... Филмскиот репертоар што го имаме во 
нашите кина не е доволно квалитетен и ед-
нострано е ориентиран. Ова недвомислено 
покажува дека при изборот на филмовите се 
поаѓа најчесто од комерцијалниот ефект на 
филмот, а тоа кај младите влијае да се соз-
дават навики да се заинтересирани за гле-
дање пред се филмови од авантуристички 
жанр, криминални и тн.". 

За музичката младина во материјалот се 
констатира „дека градот не почувствувал до-
волно дека во него живее и се развива една 
ваква организација". 

Во поглавието „Како и каде во слобод-
ното време", меѓу другото се вели: „Оттука 
сметаме дека е крајно време да се прекинат 
критиките фрлени врз грбот на младите дека 

се вакви или онакви, туку треба да се започ-
не со конкретно решавање на проблемите и 
да се создаваат услови за корисно ангажи-
рање на младите... во градот постојат околу 
70 апштествени простории кои секако треба 
да претставуваат еден од условите за орга-
низирано и корисно ангажирање на младите". 
Во ова поглавие се говори и за оформување-
то на Заедницата на младински клубови на 
Скопје. Рака на срце, од тогаш па до денес 
ниедна „гарнитура" од ГК на СМ на Скопје 
не направила ништо конкретно во тој по-
глед. 

Овие изводи Ви ги презентираме само за 
да Ви покажеме дека за културно-забавниот 
живот на младите се води инцидентна грижа 
и дека таа грижа од 1968 година па до денес 
во никој случај не се зголемила. Денешната 
ситуација говори дека дури и се намалила, 
ако воопшто постоела. 

Споредете ги овие показатели од 1968 го-
дина со овие што Ви ги нудиме и одговорете 
си на прашањето: ДАЛИ НЕШТО СЕ ИЗМЕ-
НИЛО? 



Младински 
клубови 

Негде при крајот на 1967 година, тогашни-
от Градски Комитет на СМ на Скопје се за-
фати со подготвување на една проблемска 
конференција за актуелните проблеми на кул-
гурно-забавниот живот на младите од Скопје. 
Се оформи комисија која цела година студи-
озно подготвуваше еден материјал, што веќе 
го споменавме и од кој извлековме неколку 
цитати. Меѓу другото, во прилогот на овој ма-
теријал беа опфатени и општествените про-
стории во градот. Во таа насока беше предви-
дено и оформување на Заедница на младии-
ските клубови од Скопје. Таа заедница треба-
ше да се избори за некои од општествените 
простории или пак да најде друти и нив да ги 
адаптира во младински клубсви. И се остана 
на тоа. Замислената заедница не виде бел ден, 
ниту пак тогаш беа добиени некои прастории. 

Во 1969 година до ГК на СМ на Скопје беа 
доставени барања од повеќе младински акти-
ви за одобрување на средства за опремување 

на неколкуте добиени општествени простории 
Тоташ беа одобрени средства за опремувања 
на четири младински клубови и тоа во Син-
гелиќ, Ѓорче Петров, Шуто Оризари и Црниче. 
Што станува денес со тие клубови? 

Еве што ни кажаа во ГК: 
— Клубот во Сингелиќ е наречен „Три гон-

га". Тој во својата програма има диско-шоу 
вечери и често во неговите простории наста-
пуваат вокално-инструментални состави. Во 
клубските простории постојат автомати на 
„Инеке". Работата се чини тече без тешкотии 
Младите од свој дел на градот имаат свое 
катче за забава. 

— Клубот „Браќа Миладиновци" во Ѓорче 
Петров има повеќе секции. Добро е опремен 
И денес работи. И тука постојат автомати. 

— Клубот во Шуто Оризаре исто така ра-
боти. Во клубот постојат повеќе секции од 
кои најактивни, се Драмската и музичка. И св-
де имаат автомати. 

— Клубот во Црниче беше опремен заедно 

со претходните три, но групата младинци на 
кои им беше доверен клубот ја покажаа сво-
јата опачина. Со време овој клуб станал еден 
вид собиралиште на проблематични младинци 
дури и легло на хулигалство и криминал. По 
иницијатива на општествено-политички орга-
низации од овој крај, клубот беше затворен. 
Во ГК на СМ на Скопје велат, со право. Ние 
со право само ќе запрашаме: 

Дали одговорните од ГК на СМ на Скопје, 
кога го опремувале клубот знаеле со кого 
имаат работа? Или пак, тоа не им паднало на 
памет да го проверат?". 

Од она што го дознавме за младинските 
клубови по наше мислење постојат многу не-
решени работи. 

Се добива впечаток дека за младинските 
клубови и зголемувањето на нивниот број се 
води грижа само на моменти. Во прилог на 
ова наше тврдење ќе изнесеме само два пока-
затели: 1. Заедницата на младинските клубо-
ви која остана само забележана во еден ма-
теријал за една проблемска конференција и 2. 
непостоењето на средетва за опремување на 
клубови кога за тоа ќе се побараат од мла-

динските организации. (За ова ќе ви дадеме 
конкретен пример: организацијата на СМ на 
Бутел побарала и не добила средства за ми-
нимално покривање на трошоците на своите 
активности од ГК на СМ на Скоцје. Се знае 
дека овие младинци имаат свои простории кои 
ги одржуваат самите со свои средства, дури 
тие самите ги опремуваат и адаптираат. Во 
својата активност тие биле многу обемни: ор-
ганизирале филмски проекции, приредби за 
празниците, со еден збор, се труделе да ство-
рат пријатно катче за своја разонода. Под ни-
вен патронат работело и едно спортско друш-
тво. Значи, ги поседувале сите предуслови да 
добијат средства, но не ги добиле, бидејќи ГК 
на СМ на Скопје не можел да им ги даде — 
едноставно, немало. Ќе се запрашаме: како тоа 
во Црниче, (напросто, да се фрлат парите за-
ради неинформираност, а овде да не се сти-
мулираат оние што треба да се стимулираат? 

Работата на овие младински клубови вооп-
што не е кординирана ниту пак во ГК на СМ 
на Скопје се води перманентна грижа за нив. 
Дури во ГК на ОМ на Скопје не се знае точ-
но што тие денес прават, дали воопшто рабо-

тат. Уште повеќе ГК на СМ не е за овие клу-
бови место од кое може да им се номогне во 
работата. Потоа, ГК на СМ на Скопје нема ни-
какви можности (или поточно речено не се 
обидела да ги има) за да ја усмерува нивната 
работа, се разбира, со помош на лица квали-
фикувани за тоа. 

Да не должиме и да заклучиме: денес по-
стојат три младински клуба за кои може да 
се каже дека работат и тие се во незавидна 
положба. Надежите за поправање на ситуа-
цијата во нив се само пусти желби. Потоа. 
зголемувањето на бројот на ваквите младин-
ски клубови е крајно неизвесна работа. По-
стојат некси нови моменти во тој поглед кои 
се уште не се извесни. Имено, на ГК на СМ 
на Скопје и е понудено да изработи елаборати 
за уредување и програмска ориентација за 
работата на младинските клубови кои би би-
ле сместени во подрумските простории на ку-
лите од градскиот зид. Но, тоа е толку неиз-
весно што е подобро за тоа да не се зборува 

Значи, ситуацијата во поглед на младин-
ските клубови слободно може да се каже дека 
не е добра и дека перспективите се матни. 



Разговор со младите 
од диско-клубот 
»Технометал« 

Сакавме да дознаеме што мислат младите 
од градот за проблематиката што на овие 
страници ја обработуваме. Затоа една вечер го 
посетивме диоко-клубот „Твхнометал". Кога 
го планиравме овој разговор, сметавме дека 
ќе наидеме на конструктивни мислења. Сме-
тавме дека младите, кога веке немаат каде да 
одат, сигурно веќе размислувале за проблемот 
на културно-забавниот живот. Доживеавме 
едно непријатно изненадување, Наидовме на 
една општа незаинтересираност, неинформира-
ност и пред се, немаше никакви конкретни 
мислења за културно-забавниот живот на 
младите. Некои од нив кога им кажавме за 
што сакаме да разговараме, дури ни одгово-
рија: „Што ми е гајле за тоа, мене ми е доб-
ро!" или „Гони се, бе...". Еден љубезно ни ре-
че: „Е, бато за тоа ме боли . . . ". До некаде и 
се обесхрабривме поставувајќи си го праша-
њето: па, за кого и во чие име ние ја обрабо-
туваме оваа проблематика? Едно ни стана 
јасно: токму тие ставови на младите говорат 
дека години по рад културно-забавниот жи-

вот на младите не е како што треба. Резулта-
тите се пред нас и ги согледуваме како неза-
интересираност и арогантен однос и како не-
обмисленост и неинформираност. 

Во продолжение ќе ви ги предадеме најка-
рактеристичните разговори што ги водевме во 
Диско Клубот. 

МИЛЕ — „КУНДАК" 

Редовен посетител на Диско Клубот, уче-
ник во стопанството. 

Ф: Зошто вечерва си овде? 
М: За да изгубам време! 
Ф : Само заради тоа? 
М: Па, и за музиката. 
Ф: Што мислиш за културно-забавниот 

живот на младите во Скопје? 
М : Не постои. 
Ф: Што му фали? 
М: Не знам. 
Ф : Одиш ли во кино и посетуваш ли теа-

тарски претстави и концерти? 

М : Во кино одам кога има некој добар 
филм. (Под прашање: Кој филм за тебе е до-
бар?) Добар филм за мене е некој каубојски 
или криминален. 

Во театар не одам затоа што немам друш -
тво (фазон — прим. на ред.). 

Ф : Биди искрен. 
М: Па, не ги разбирам ни претставите ни 

концертите, туѓо ми е тоа. 

ЖИВКО К. 

Ф: Што е тоа културно-забавен живот? 
Ж: Не знам. 
Ф: Има ли во Скопје места за забава на 

младите и ако ги има кои се? 
Ж: Има, клубов, па игранки, кина. . . 
Ф : Добро, фали ли нешто по твое? 
Ж: Па, уште вакви клубови. 
Инаку, Живко ни кажа дека ги сака вес-

терн и криминалните филмови, дека оди сла-
бо на концерти и во театар — не го интереси-

раат, кога би имале театрите интересен ре 
пертоар би одел да го види. 

Ф : Уште едно прашање — дали се заба-
вуваш? 

Ж: Добро се забавувам. 

ТОДЕ, ЛИЛЕ И ГУТЕ 

Ф : Што сте дошле овде? 
Т: Барам девојка. 
Г: Да слушам музика. 
Л: Забавно ми е. 
Ф : Постои ли културно-забавен живот на 

младите од градов? 
Сите: Не. 
Ф : Што треба да се направи тогаш? 
Т: Да се отворат општи клубови, каде секој 

би нашол нешто што го интересира. Тоа ми-
слам дека треба да се овозможи преку една 
масовна акција. 

Г: Да се отвори уште некој диско-клуб, Па-
рите да се најдат од работните организации. 

Ф: Што мислите за инвазијата на младите 
во кафеаните'' 

Сите: Кога нема каде, добро е и тоа. 
Ф: Што мислите за театарскиот репертоар? 
Т: Веза нема. Треба да се постават хипи 

дела како „Коса". Дела за млади. 
Г: Досаден е. Треба да се постават совре-

мени дела со проблематика блиска на мла-
дите. 

Л: Едно те исто. Со години ретко нови ра-
боти. Да се постават работи како „Бумеранг" 
тој беше близок за нас. Затоа и го пасетував-
ме така масовно. 

ТОМЕ 

Ф : Што бараш овде? 
К : Една цура од економско. Требаше да 

дојде ама ме зезна. Друг пат убивам време. 
Ф: Како се забавуваш? 

К: Да не се журевите со другарите не би 
се забавувал воопшто. Вака, оди некако. 

Ф: Што мислиш, кај треба да го подобри 
културно-забавниот живот на младите? 

К: ГК на СМ на Скопје. 
Ф : Младинската база, дали таа треба мал-

ку поостро да побара да се реши тој проблем? 
К: Нема да има ефект една таква акција 

Кој ги слуша. 
Ф : Што мислиш за младите по кафеаните?' 
К: Кога се нема каде и кога немаш избор 

за да убиеш време ќе одиш и таму. Постои 
опасност од алкохолот. И ти ќе посакаш да 
пробаш да пивнеш нешто, ако почесто одиш 
по кафеани. 

Сепак, на крајот може да речеме дека сме 
задоволни со разговорот. Барем знаеме како 
стојат работите. 



Диско-клубот 
»Технометал« - програма 

за работа 

Овој клуб го отворија во текот на оваа го-
дина ГК на СМ на Скопје и „Технометал" 
Клубот е современо опремен со неопходните 
реквизити, капацитетот му е околу 90-100 лу-
ѓе. За сега единствен клуб во градот. Програ-
мата на овој клуб е карактеристичиа за овој 
вид клубови. Во таа насока управата се труди 
клубот да остане диско-клуб. Тие сакаат да ги 
опфатат само консуматорите на музиката. Овој 
стремеж, да се остане во рамките на музиката 
е разбирлив. На крајот тие се диско-клуб. 

Во работата на Диско Клубот од неодамна 
се внесени неколку новини: 

— пред се, клубот ќе работи секој ден, сем 
среда. 

— секој петок му е посветен на џезот, 
— секоја недела во десет часот се одржу-

ваат чајанки, влезницата е 5 нови динари во 
кои е вклучен и еден бесплатен чај, инаку 
програмата е иста — се слушаат плочи. 

— одделни денови клубат е резервиран за 
ученици од секоја од средните школи или за 
работничката младина од скопските работни 
организации. 

— се предвидува во клубот да бидат пови-
кувани познати интерпретатори на забавна 

музика, кога тие ке се во Скопје и видни лич-
ности од јавниот живот на Скопје. 

Што донесува ваквата програма? 
Прво: со зголемувањето на бројот на ра-

ботните денови се овозможува што поголем 
број младинци да го посетува овој клуб. Така 
на извесен начин се ублажува малиот капа-
цитет на клубот во однос на интересирањето 
што постои за него кај младите. 

Второ: во рамките на дејностите на клубот 
се внесеви освежувања што се можни во нив-
ниот фах-музиката. Се негува музика на ни-
во и тука пријателите на џезот наоѓаат ретка 

можност да слушат џез музика во пријатен 
амбиент. 

Трето: со доаѓањето на зимата младите во 
поголем број ќе мора да се лишат од вооби-
чаените предпладневни посети на „Кермез" и 
други нивни дневни собиралишта. Диско-клу-
бот „Технометал" со своите неделни чајанки 
во рамките на своите можности се обидува да 
ја одржи традицијата на пладневни претсто-
јувалишта на младите од потесното градско 
подрачје. 

Четврто: на младите им се овозможува да 
ги видат меѓу себе и нивните идоли — позна-
тите инпретатори на забавна музика и вид-
ните личности од јавниот живот. Тоа секако 
го прави престојот во овој клуб многу попри-
јатен. 

Петто и најважно: капацитетите на Диско-
клубот, со оглед на тоа дека е мал бројот на 
вакви собиралишта за младите, е недоволен. 
Во досегашната негова работа многу често, 

голем број млади и колку-толку да им овоз-
можи да се забавуааат и разонодуваат. Раз-
бирливо е дека Диско-клубот не може да ги 
задоволи сите млади и да стане универзален 
културно-забавен клуб. Неоспорно е дека во 
својот домен-музиката тој го нашол своето 

некои денови дури и редовно, се случуваше 
влезниците да бидат за кусо време распрода-
дени и голем број млади да остане без нив, а 
со тоа и без можност таа вечер да се забаву-
ваат во клубот. Потоа, се случуваше во клу-
бот да одат во поголем број исти младинци, 
така што клубот почнуваше да станува место 
за разонода на еден ограничен број млади 
луѓе. Иницијативата одделни денови да го по-
сетуваат ученици од средните школи и млади 
од скопските работни организации секако 
зборува дека постои стремеж низ клубот да 
минат што поголем број млади и клубот да 
стане место за забава на поголем број од нив 
И уште нешто особено важно: со оваа иници-
јатива се стреми да се најде забава и за ра-
ботничката младина и преку заедничката за-
бава да се зближат работничката и средно-
школската младина. 

Едно е јасно: во недостигот на места за 
забава на младите, Диско-клубот „Техноме-
тал" се обидува да стане собиралиште на по-

место и дека.. се обидува колку што може„ да 
биде занимлив и разнообразен на тоа поле. 

Уште нешто е јасно: Диоко-клубот „ Т е х -
нометал" не може да биде „девојка за се" и 
универзален лек за подобрување на култур 
но-забавниот живот на младите од Скопје. 



Угостителски објекти 
или по народски: 
кафеани, крчми, 
бифиња и сл. 

Избирајќи каде да се забавува, разонодува 
и културно издигнува, во изобилството форми 
што Скопје — град со големи претензии, ре-
публички центар итн. — му ги дава, младиот 
човек се почесто и помасовно оди по кафеани, 
бифиња, ресторани и такви ми ти работи. 
Феномен кој бара теоретско проучување, Веро-
јатно некој институт ќе се зафати за таа ра-
бота, ако успее да најде време за неа. Но, да 
ја оставиме иронијата на страна и сериозно 
да го разгледаме овој проблем. 

Секоја вечер во Скопје, неговите млади 
граѓани во најголем број можете да ги нај-
дете на две места: на скопското корзо и по 
рестораните, кафеаните и слично. Можеме 
дури и да кажеме дека овие две најмасовни 
младински собиралишта се взаемно поврзани. 
Постојат младинци кои на корзото се наоѓаат 
и групно и организирано одат во некое кафе-
анче Во кое? Тоа зависи од вкусот и потре-
бите на друштвото. Постојат и други младинци 
кои можеме да ги наречеме „кафеански под-
младок". Тие откако година или две ќе про-

стојат на корзото, одат на следната фаза— 
се одмараат седејќи на масиче во некое бифе. 

Кога би правеле топ лисга на најпосете-
ните кафеани од страна на младите, во неа 
секако би влегле следните: „Кермез", — за 
пролет-лето и есен (ако е топло); „Маракана", 
„Букет" (откако ќе го напуштат новинарите 
од блиската новинско-издавачка куќа); бифето 
на Клубот на писателите и уметниците, „Пе-
листер", „Македонија" и кај не. Но, тоа не 
ни е цел. Целта на овој напис е колку што е 
во можностите на авторот на овој напис да 
ги открие многубројните аспекти на односот 
млади — кафеани. 

Недостигот на места за забава на младите 
во градот или поточно речено, недостигот на 
политика за културно-забавниот живот на 
младите, им препуштана младите, сами, како 
знаат и умеат, да се снајдуваат ако сакаат да 
се забавуваат или пак културно да се издиг-
нуваат. И така, оние кои имаат материјални 
и просторни услови прават приватни клубови, 
имаат богати дискотеки, фокотеки, оние што 

имаат среќа да купат влезници за во диско-
клубот одат таму, оние што имаат мал „џепа-
рец", па со него не можат да се направат при-
ватен клуб и оние на кои им е туѓа поп-музи-
ката, одат да видат некој, за нив, интересен 
филм и поголем дел од неделата одат да го 
минат по кафеаните. Овие, последните, се по 
се судејќи најмногубројни, за што ни збору-
ваат секоја вечер полните кафеани со млади. 

Во Скопје и непосредната негова околина 
во рамките на општествената сопственост по-
стојат околу 70 ресторани, кафеани, бифиња 
со хапацитет, негде околу 15 илјади места. 
Ако се следи изградбата на угостителски об-
јекти во општествена сопственост по земјотре-
сот, може да се заклучи дека најмногу се из-
градени бифиња и тоа оние со две три маси, 
експресна скара и изобилство на алкохолни 
пијалоци од сите видови. Токму тие мали 
бифиња се почесто стануваат собиралишта на 
групи млади луѓе или вулгарно речено, нивни 
„општествени простории". Ни останатите рес-
торани, кафеани, бифиња и слични не оску-

деваат во млада „публика". Секако најголема 
корист од ваквата ситуација имаат „Меркез", 
„Метропол" и „Македонија Турист", а најго-
леми загуби претрпуваат младите — идните 
носители на општествениот развиток. 

Кога сме кај угостителските објекти во 
општествена своина да ги споменеме и ресто-
раните и бифињата од затворен тип во скоп-
ските работни организации, кои, меѓу другото, 
се „задолжени" да ја упатат на „правиот пат" 
работничката младина. Ги има околу 32 по 
број. Рака на срце, повеќето од нив се упо-
требуваат само како ресторани, но постојат 
и бифиња, во кои, освен минерална вода се 
точи и вода од друг вид. 

Приватниот кафеански сектор, ако може 
така да се нарече, во последниве две три го-
дини доживеа права експанзија. Кога појдов-
ме да го дознаеме нинниот број во градов. Во 

Градскиот завод за статистика еден службе-
ник ни рече: „Не грижете се, на секој мла-
динец доаѓа по три приватни бифиња!". За 
среќа, до таму не сме дотерале. Но, постојат 
денес околу 70 приватни бифиња и повеќето 
од нив, со малку иронија, можеме да ги наре-
чеме „клубски простории на голем број мла-
динци". Нема да згрешиме многу ако кажеме 
дека најголем дел од посетителите на овие 
приватни бифиња се млади. Пак печали некој 
стопан, а многу губи некоја си млада гене-
рација. 

Кај угостителските објекти да ги споменеме 
и слаткарниците кои во градот се околу 30. 
Тие се многу понепосетени отколку кафеаните. 
Посреќни би биле кога би било обратно. 

Младите и кафеаните заедно влечат со себе 
многу деградации во поглед на културниот 
профил на младите, нивните навики, нивниот 
начин на живеење, воопшто. Овој однос мла-
ди - кефеани можеби во себе на прв поглед 
нема ништо алармантно, но работите се навис-
тина по длабоки и во својата суштина се крај-

но алармантни. Зголемениот број млади по-
сетители на угостителските Објекти (претежно 
на кафеаните и бифиња) секако треба да го 
алармира овој наш град. Зар тоа не зборува 
дека многу работи во културно забавниот 
живот на младите не стојат како што треба? 
Или пак тоа не е важно? Или пак ние то 
преценуваме овој проблем? 

За нас зголемениот број млади по кафеа-
ните е мошне сликовит и ние од него извле-
куваме свои заклучоци. Исто така, тоа ни збо-
рува и за многу други подалекусежни работи. 

Не сме ни малку ситничари, ниту имаме 

претензии да станеме ангели — чувари на 
младата генерација од злото, но сепак можеме 
да претпоставиме што се може да искрсне од 
инвазијата на младите во кафеаните. Никако 
не сме рамнодушни кон фактот дека кафеа-
ните во никој случај не можат да им всадат 
на младите извесни културни навики или пак 
да ги доизградат. Уште повеќе, тие никако 
не можат да им всадат љубов кон уметноста 
и да им ги дадат предусловите за целосно раз-
бирање на една драма, еден концерт на сери-
озна музика. 

Не сме ниту агилни пропагатори по долж-

ност во времетраењето на Месецот на борбата 
против алкохолизмот, но сепак претпоставу-
ваме дека во кафеаните најмалку се оди за 
да се пие „јупи" или „кокта". Секој знае дека 
единствената програма во кафеаните се одвива 
во облик на шишето. 

На крајот би бил слободен да Ве замолам 
да ми простите за зголемениот процент на иро-
нија и резигнација во овој напис. Верувајте 
ми едно време бев оптимист во поглед на по-
добрувањето на културно-забавниот живот на 
младите од градов. Денес веќе не сум или пак 
не сум толку голем. 



Преглед на домови 
за општествена 

политичка активност 
и културно-забавен 

живот 
— Месната организација „Наум Наумовски 

— Борче" има два дома со сали и други про-
стории во кои можат да се соберат по 100 лу-
ѓе. Домовите се опремени. . 

— Месната организација „Миле Арсевски" 
има два дома кои се добро опремени и распо-
лагаат со сали и други потребни простории. 

— Месната организација „Карпош" има 
свој дом кој има сала и е добро опремен. 

— Месната организација „Мито Хаџи-Ва-
силев" има два дома: еден помал со капацитет 
од 60 граѓани и еден поголем со сала за 150 
граѓани. 

— Месната организација „Кузман Јосифов-
ски — Питу" има дом-барака со сала за 150 
граѓани која е добра опремена. 

— Месната заедница „Живко Брајковски" 
има дом со добро опремена сала за 150 души. 
плус потребни простории. 

— Месната заедница Ѓорче Петров има ,три 
дома со сали и по две канцеларии. Два од кои 
се добро опремени. 

— Месната организација Бутел I има дом 
што е недоволно опремен и во него е сместе-
на земјоделска задруга. 

— Месната организација Катланово има 
добро опремен дом во селото Катланово. 

— Месната организација Коњари има доб-
ро опремен дом во селото Коњари, 

— Месната организација Сандево има не-
доволно опремени простории во населените 
места Бразда, Балце, Глуво и Чучер. 

— Месната организација Арачинво има 
три добро опремени домови. 

— Месната организација Автокоманда има 
свој културен дом, добро опремен. 

— Месната организација Маџари I има оп-
ремен дом со сала. 

— Месната организација Маџари I I во те-
кот на годинава требаше да добие културен 
дом. 

— Месната организација Сарај во селото 
Сарај има опремен дом. 

— Месната организација Буковиќ има два 
дома. 

— Месната организација Вучидол има свој 
дом. 

— Месната организација Кучково има доб-
ро опремен дом. 

— Месната организација „Раде Јовчевски 
Корчагин" има три дома недоволно опремени. 

— Месната организација „Вардар" има ком-
плетно опремен дом-барака со сала за 150 гра-
ѓани. 

— Месната организација „Цветан Димов" 
има дом со сала и две канцеларии. 

— Во населбата Влае постои една сала, 
опремена: 

— Месната организација во селото Долно 
Нерези постојат неискористени простории кои 
не се опремени. 

— Месната заедница „Васил Антевски — 
Дрен" има барака со сала, две поголеми кан-
целарии и помала просторија. Оваа месна за-
едница ги има и просториите во Железничка-
та зграда. 

— Домот „Роберт Гајдиќ" има две поголе-
ми сали 

— Населбата „11 октамари" има своја ба-
рака со сала. 

Општествени простории 

Во Скопје, според некои извори, постојат нег-
де околу 70 до 80 простории кои, би требало да 
служат за општествено-политичка активност и за 
културно-забавен живот на граѓаните. Тие прос-
тории им се дадени на месните заедиици. За 
нас се интересни бидејки во нив би требало да 
се одвива дел од колтурно-забавниот живот на 
градот. Затоа и се заинтересиравме за нив, нив-
ната данешна функција и состојбата во која тие 
денес се наоѓаат. 

Поголем дел од овие општествени, простории 
има свои сали чиј капацитет се движи од 60 до 
150 места. Дел од нив е добро опремен, дел е 
скромно и недоволно опремен а поголемиот 
дел од нив воопшто не е опремен. Постојат ду-
ри и такви општествени простории што не се 
вклучени во канализационата и водоводната 
мрежа. Поголем дел од овие простории е запуш-
тен и бара неопходни градежни интервенции. 
За потребата од интервенции на молери и дру-
ги изведувачи на таканаречените „фини" работи 
и да не зборуваме. Незавидна е положбата на 
овие општествени простории. Средства за нив-
ното одржување се наоѓаат мошне тешко. Проб 
лемот на овие простории не е нов. Минатата го-
дина Градската конференција на СОРН на Скоп-
је расправаше за нив и донесе заклучок во 
таа насока. Тогаш беа побарани и средства за 
подобрување на нивната положба. Тоа беше 
неопходна инекција да се одржат овие просто-
рии. Но, со тоа проблемите не се решија. И де-
нес ситуацијата со општествените простории не 

е нималку завидна. Денешната нивна положба 
зборува -дека е неопходно изнаоѓање на потрај-
ни решенија. За да се дојде до нив, неопходно 
е перманентно шедење на проблемите поврза-
ни со овие простории, што пак од своја страна 
ќе доведе до потполно познавање на нивната 
ситуација. Така ќе биде единствено можно да 
се изнајде и подолгорочна политика за овие 
простории. И уште нешто: потребно е да се 
пријде што поскоро кон таа работа. Инаку ситу-
ацијата се повеќе и повеке ќе се влошува. 

Постои уште една работа која загрижува. 
Тоа е употребата на општествените простории. 
Најчест е примерот општествените простории да 
се употребуваат само за состаноци од време на 
време, инаку се под клуч. Некогаш тие просто-
рии беа фокуси на културните настани по мес-
ните заедници и место каде најчесто се заба-
вуваа граѓаните (на овој или оној начин). Де-
нес таквите примери се ретки и тоа воглавно по 
селата, додека во градот се вистинска реткост. 
Во некои месни организации некои општестве-
ни простории им се отстапуваат на некои прет-
пријатија или земјоделски задруги. Постои дури 
и еден познат случај каде дел од општествените 
простории му се издадени на еден приватен угос 
тителски работник. Неславна им е судбината на 
овие општествени простории. Кога ги граделе 
сигурно не ги граделе за приватни бифиња, прос 
тории кои ќе бидат употребувани три-четири 
пати годишно или пак за тоа да служат како 

складишта за сместување на компири. Треба ед-
наш за секогаш да се каже дека не им е таква 
намената. 

Знаејки ја ситуацијата во културно-забавниот 
живот на скопската младина, можеби овде би 
требало да го побараме решението за негово-
то подобрување. Овде би можеле да се добијат 
просториите кои стојат неупотребувани. Потреб-
на е акција, но не онаква каква шго беше со 
веќе споменатата Заедница на младинските клу-

бови. Потребна е вистинска акција, а -не акција 
на листови хартија за една проблемска конфе-
ренција на ПК на СМ на Скопје. Можеби таа ак-
ција ќе биде долга и трнлива, можеби таа не ќе 
даде спектакуларни резултати за кусо време, но 
во неа е, се чини, единствениот излез. Таа ак-
ција ,во своите рамки треба да го реши и проб-
лемот на финансирањето на младинските клу-
бови кои (евентуално) би се добиле. Значи, 
идејата за споменатата Заедница е сосема доб-
ра, но потребно е да се работи таа да се оства-
ри. Можеби за некои оваа акција е утопија или 
пак таа нема да вроди никакви резултати. Наше 
мислење е дека една добра подготвена и реа-
лизирана акција секако ќе се исплатува. Но, 
за таква акција трсба да се работи, а не мудро 
да се филозофира без да се мрдне с0 малото 
прсте. Никој нема да ни ги сервира на послу-
жилник решени проблемите, ние самите треба 
да ги разрешуваме. 

Шансата што ја даваат неупотребените оп-
штествени простории треба да се искористи. На 
село, тоа е можеби единствен начин за одвива-
ње на некаков културно-забавен живот. Во 
селата нема голем избор. Ако не постои нека-
ков младински клуб, тогаш младината фактич-
ки ќе биде турната во крчмите и нејзините по-
роци. А што ќе произлезе од тоа сосема е јас-
но. 

Да резимираме. Денешната ситуација со оп-
штествените простории на месните заедници е 
незавидна. Попребни се сретства за нивно одр-
жување и опремување. Потребно е да се води 
грижа за нивната употреба. Потребно е тие да 
се претворат колку што е можно повеќе во кат-
чиња на младите. Потребна е вистинска акција. 
Таа треба да се подготви, т.е. да се започне 
што е можно побргу со нејзината реализација. 



Културно-уметнички 
друштво, ансамбли 

и нивни секции 

Културно-уметничиите друшгва што егзис-
тираат во Скопје во доменот на културно-за-
бавниот живот иа младите за нас се Интерес-
ни од два аспекта. Прво — во нив се опфате-
ни поголем број млади луѓе кои, зависно од 
афинитетите, ги изразуваат своите творечки 
можности и во нив го поминуваат поголемиот 
дел од слободнато време спојувајќи го со ко-
рисното — изразување на нивната креатив-
ност. Второ — за нас се Интересни и како 
потенцијални Носители на културна-забавниот 
живот во градот иако тие ваглавно се ориен-
тирани на настапи надвор од градот. 

Според податоците на Културно-просветна-
та заедница на Скопје во текот на 1969 годи-
на во Скопје постоеле 15 културно уметнички 
друштва, ансамбли, клубови, драмски секции 
и групи кои од неа добивале средства. Во нив 
биле опфатани 1952 лица. Со право сметаме 
дека поголем дел од нив се младинци. Во овие 
културно-уметнички друштва и организации 
од Скопје работеле вкупно 49 секции и тоа: 14 

фолклорни групи со 665 членови (од нив 3 
фолклорни подмладоци со 84 члена); 15 оркес-
три со 186 члена (3 забавни со 62 члена, 5 на-
родни со 58 члена, 5 мешовити со 58 члена и 
2 тамбурашки со 8 члена); 7 пеачки групи со 
115 члена; 7 драмски секции со 159 члена; 3 
литературни секции со 362 члена и 3 хора со 
465 члена. 

Во 1970 година од Фондот за финансирање 
за културните дејности на град Скопје беа 
одобрени 390 илјади динари за финансирање-
то на работата на културно-уметничките дру-
штва и организации. Да напоменеме дека кул-
турн-уметничките друштва и организации од 
фондот побарале 1.699,480 динари. Да додаде-
ме уште дака поголем дел од добиените сред-
ства се користат за техничко-административ-
ни цели. 

Оваа година до Културно-просветната заед-
ница на Скопје и Фондат за финансирање на 
културните дејности на Скопје со барања за 
средства се јавиле 13 друштва и 46 секции, 
клубови и ансамбли. Значи од 1969 година по-

малку две културно-уметнички друштва и 3 
секции. Намалувањето на нивниот број збору-
ва дека со тешкотиите во работата овие друш-
тва, се потешко се снаоѓаат. Не треба да се 
биде видовит па да се оцени кон што водИ 
тоа. Кога побарале срества друштвата плани-
рале меѓу другото и за 389 настапи (260 во 
градот, 99 во земјата и 30 во странство). Сред-
ствата што ги добиле сигурно ти редуцирале 
во поголема мерка овие нивни планирани кон-
церти. Уште повеќе се губи во поглед на кул-
турно-забавниот живот ако се знае фактот 
дека повеќето настапи надвор од градот се 
базирани на основа на реципроцитет, па со 
тоа веројатно се изгубени настапите на повеќе 
друштва од други места во Скопје, а да не 
зборуваме за тоа во каква ситуација е дове-
дена ваквата соработка. Еве го и списокот на 
културно-уметничките друштва, ансамбли, 
клубови, драмски секции кои работат во Скоп-

је и кои барале средства за 1970 тодина од 
Културна-просоветната заедница на Скопје: 

— А К У Д „Мирче Ацев" 
— К У Д „Китка" 
— Хорско друштво „Кочо Рацин" 
— К У Д „Мирче Ацев" (глувонеми) 
— КУД „Глигор Прличев" 
— К У Д „Коста Абрашевиќ," 
— К У Д „Пралипе" 
— КУД „Владо Тасевски" 
— КУД „Орце Николов" 

— К У Д „Кочо Рацин" 
— Драмски клуб при Домот на градежните 
работници 

— КУД „Емин Дураку" 
— КУД „Јени Јол" 

Позитивните добивки од културно-уметнич-
ките друштва воглавно се сведуваат во опфа-
ќањето и усмерувањето на талентираните 
младинци што доведува до откривање на но-

ви квалитети; во раздвижувањето на култур-
ниот живот во градот; со тоа и создавање 
културни навики кај младите и нивно пра-
вилно изградување. Сето ова е добро, но дали 
во стварноста денес работите така стојат? 

Би рекле: стварноста не е така розикава. 
Аматеризмот беше некагаш основа на овие 
друштва. Во условите во кои денес се наоѓа 
целата култура овие аматерски друштва пре-
трпеа метармофоза под влијанието на еко-
номскиот момент. Во што се состои оваа метар-
мофоза? Прво, се помал е интересот на мла-
дите за аматерска дејност во културно умет-
ничките друштва. И оние што денес активно 
учествуваат во нивната работа пред се зара-
ди примамливите турнеи на друштвата во 
земјата и во странство или пак на извесен на-
чин се материјално стимулирани. Затоа може-
би кризата на аматеризмот овде е и најочи-
гледна. Второ, културно уметничките друштва 

најчесто немаат доволно можности за развива-
ње на дејност каква што се очекува од нив. 
Недостигот на соодветни простории, нестиму-
лирањето на нивните прави вредности (не се 
стимулира творечката дејност, па затоа дру-
штвата скоро сета своја активност ја среду-
ваат на репродукција на достигањата на дру-
ги, за жал, појдувајќи најчесто од чист ко-
мерцијализам), недостигот на стручни школу-
вани креатори и реализатори на нивната деј-
ност, водат кон изопачување на функцијата и 
првобитно замислената дејност на овие друш-
тва. Комерцијализмот во културно-уметнич-
ките друштва царува и тој е решавачки мо-
мент скоро секогаш. Сето ова создава многу 
негативности кај овие друштва. Да напомене-
ме само дел од нив: заради комерцијалниот 
момент поголем дел од друштвата се ориенти-
ра на комерциална репродукција на фолклор-

ните богатства (многу често фолклорот се 
вулгаризира во поширока смисла на зборот, 
невкусот доминира); недостигаат квалитетни 
по ниво дејности и не секогаш и не, сегде по-
стајат (ако воопшто постајат) просторни мож-
вости за нормална рабата и правилно усмеру-
вање на талентираните младинци и за прика-
жување и вреднување на нивните трудови. Во 
поголем дел дејноста на-културно-уметнички-
те друштва се усмерува во правецот кој еко-
номски е најисплатив, при што нивната деј-
ност добива мошне тесни рамки. Притоа, се-
како, губат поквалитетните културни дејнос-
ти кои скоро редовно бараат поголеми мате-
ријални средства, поголемо внимание и поз-

навање на луѓето кои ги саздаваат и на нив-
ните консуматори. Тоа пак, од своја страна 
има далекусежни последици во поглед на из-
градувањето на културните навики итн. 

Културно-уметничките друштва под деј-
ството на многу фактори во својата дејност 
се приморани на компромиси и застравување 
од нивната суштина. Секако многу од факто-
рите што влијаат врз нивната работа се вон 
од можностите нив да ги изменат. Но, многу 
од нив одат по линијата на помалиот отпор, 
па многу работи кои можат самите да ги изме-
нат остануваат такви какви што се и влијаат 
врз нивното застранување од ова што од нив 
се очекуваше. Од друга страна не можеме, а 
да не констатираме дека културно-уметнич-
ките друштва се оставани сами на себе и един-
ствениот нивен контакт со културно-просвет— 
ните заедници е кога се бараат и добиваат ми-
нималните средства за нивното работење. Со 
тоа и се губи од вид нивното поширако опш-
тествено значење и можноста тие да добијат 
помош од страна за правилно усмерување на 
нивната дејност. 



Скопски 
кина 

За репертоарот на кината кај нас, во Ју-
гославија, изнесени се безброј мислења, но 
воглавно оите се сложуваат на две полиња: 
прво, функцијата на филмот, онаква каква 
што е и каква што би требало да биде и вто-
ро, репертоароката политика во зависност од 
функцијата на филмот. Во врска со ова ке 
нафрлиме само неколку констатации за 
филмскиот репертоар и последиците од него. 
Репертоарот на кината во Скопје најчесто е 
еднастран и недоволно квалитетен. И овде се 
појдува од комерцијалниот ефект на филмо-

воите, бидејќи кината не се стимулирани од 
општестваните фактори. Така најчесто гле-
даме лоши вестерни, лоши филмови со изо-
билство порнографони сцени, криминални и 
воени филмови. Во таа насока се усмеруваат 
и навиките на посетителите на кината. Така 
се создаваат можности во книгата да не се 
презентираат најквалитетните филмски ост-
варувања или тоа да се сведува- на случајни 
и ретки прикажувања на вакви филмови. 
Јасно е дека ваквата репертоарска политика 
и создавањето навики под нејзино влијание 

во многу работи ги стеснува рамките на 
филмската уметност. Сето тоа, секако, се од-
разува на филмската култура на младите, 

а не е ни чудо што таа е на незавидно ниво. 
Овде, во овој напис, не сакаме да навле-

гуваме во подробностите на проблемите со 
кои денес се среќаваат филмовите и нивните 
гледачи. Сакаме само да ви ги предадеме та-
белите на најпосетените и најнепосетените 
филмски претстави во 1970 година. Од нив 
секако ќе можете да извлечете свои судови 
за филмот и неговата публика кај нас, во 
Скопје. 

Значи, извлечете сами заклучоци од овие 
табели. Не ќе ви биде тешко, бидејќи тие се 
толку сликовити. 

Најпосетени филмови во 1970 г. (до 30.9.) 

1. Битка на Неретва (домашен 101.122 посет. 
2. Јас жена 17.472 „ 
3. Нескротливата Анжелика 15.974 „ 
4. Анжелика и султанот 15.294 „ 
5. Маерлинг (историоко-

љубовен) 14.642 „ 
6. Меккениното злато (вестерн) 12.015 „ 
7. Шалахо (вестерн) 12.000 „ 
8. Сврти се, ќе те убијат, 

(вестерн) 11.935 „ 
9. Петорица во пеколот, 

(вестерн) 11.843 „ 
10. Ѓаволока бригада, (воен) 10.937 „ 

Најнепосетени филмови во 1970 (до 30.9.70): 

1. Низ Русија 62 посет. 
2. Жив труп 75 „ 
3. Мртов или жив 92 „ 
4. Голиот човек 127 „ 
5. Свежи ветрови 128 „ 
6. Злочин во ноќниот локал 131 „ 
7. Топол плен 192 „ 
8. Дијамант во Билар 289 „ 
9. Вееелиот регрут 312 „ 

10. Барам маж 333 „ 



ФИЛАМСКА МЛАДИНА 

Наместо наш коментар за ова движење, нај-
добро ке биде да ви пренесеме некои делови 
од Прогласот на филмската младина на Скоп-
је. Така се чини ќе бидете најдобро информи-
рани за целите на ова движење и што е нај-
важно, информациите за него ќе ги добиете 
од правото место. 
„Филмот е уметност’’. 
Но, филмот е и уште нешто друго и како што 
е тешко да се каже каде започнува уметноста, 
а каде завршува (како што наоѓаме уметнички 
елементи во индустрискиот производ, во спек-
таклите, во разните вести), така и многу чо-
вечки вредности можат да живеат и да се из-
разуваат со уметнички техники, со филмот 
на пример, да не се — уметност. 
Филмот е документ. 
Филмот е сознание. Филмот е свест и пот-
свест, чувство. Филмот е разонода. Фил-
мот е наставно средство. Филмот е регис-

тратор на научните истражувања. Филмот е 
новинарство. Филмот е пропаганда и реклама. 
Филмот е набљудување на просотрот, луѓето, 
работите, светлоста, движењето, микросветот 
и макросветот. 
Филмот е и се она околу него, пред и по него, 
филмот, тоа е неговата публика, критиката, 
теоријата, создавачката, техничката, комерци-
јалната и општествената практика, сето ова 
се условува и преплетува, менувајќи ги ме-
ѓусебно своите влијанија. Филмското твореш-
тво во таа смисла е дело и на авторот кој из-
раснува од своето време и традиција, за да до-
стигне по некогаш полна творечка моќ и ак-
тивниот гледач кој прераснува во коавтор и 
кој сака и може да делува на филмското тво-
рештво и филмскиот репертоар. Филмот ниту 
започнува ниту завршува во замрачениот 
простор за проекцнја. 

Затоа нас не не интересира само филмот како 
филм, затоа и не можеме да се запреме само 
пред проблемите на неговата техничка и тво-
речка револуција, пред начинот на кадрира-
њето и монтажата, туку сме упатени на це-
локупната филмска појава, на неговата сми-
сла... 
Филмот е универзален. Затоа нас не интере-
сира неговиот општествен живот и неговото 
воспитно дејство. Затоа филмската младина 
не е ексклузивен, едносмерен собир, таа не е 
еден „сектор" во „културниот сектор", туку е 
движење кое сака да интензивира, збогату-
ва, да го развива индивидуалниот и опште-
ствениот живот. 
Тоа е она НЕШТО — филмска култура... 
Движењето на филмската младина не е орга-
низација, таа нема регистрирани членови, ни-
ту претставнички тела. Филмската младина е 

движење кое се развива толку колку што сака-
ат младите и оние кои тоа не се повеќе, а кои 
го сакаат филмот и го сакаат неговото опште-
ствено значењв. Филмската младина и не е 
делива од Сојузот на младината, културните 
институции, општествените организации, ки-
но - аматеризмот, училиштата и сите други 
форми на ширењето на филмската култура. 
Таа сака да остварува новн иницијативи и да 
Ја синхронизира работата на другите во ши-
рењето на филмската култура, но не како не-
која „капа" над сите други, не како супер-
организација или сојуз, туку како една мож-
мост повеќе, како слободен договор на сите о-
ние кои сакаат да учеетвуваат во едно такво 
движење". 
Да ве информираме и за некои акции на 
филмската младина од пролетта 1969 година, 
па до денес, во градски рамки: 

— средба со Бранко Гапо, Неда Арнериќ и 

Слободан Димитриевиќ со проекција на фил-
мот „Време без војна". 

— Средба со Желимир Жилник и неговите 
филмови „Јунски бранувања" и „Рани тру-
дови", како и разговор со него. 

— филмската серија „Зашто се бориме" — 
филмови, филмски документи од Втората 
светска војна. 

— ревија на наградни филмови од Седум-
десеттиот југословенски фестивал на кусо-
метражни и документарни филмови. 

— средба со Мишо Радивојевиќ и Драган 
Николиќ, разговор со нив по проекција на 
филмот „Бубачки во глава". 
Како што гледаме ова движење не останува 
само на зборови, туку својата суштина ја из-
разува низ перманентната акција. Пред нас 
го имаме нивниот план за претстојните акции 
во нивна организација. Според она што до 
сега го стори филмската младина на Скопје 

без резерва можеме да очекуваме дека овој 
план целосно ќе се оствари. 
Еве го тој план на идни настани организирани 
од филмската младина на Скопје. 

— средба со Крсто Шканата и проекција 
на неговиот целовечерен документарец „Те-
рористи" и три кусометражни филмови. 
— Најверојатно ќе бидат организирани и след-
ниве средби: 

— Ватрослав Мимица со „Храњеник" 
— Крсто Папиќ со „Лисица" и 
— Пуриша Ѓорѓевиќ со „Бициклисти" 

— Се предвидува да се одржи и фестивал на 
автори дебитанти (некаде на пролет) 
— филмската младина се вклучува во акција-
та „Филмот во училиште" заедно со здруже-
нието на филмските автори и соработници на 
СРМ и други организации. 
— се предвидуваат и повеќе сеанси со фил-
мови од дистрибутерог „Македонија филм". 



Што можете 
до очекувате 

од нас 

На почетокот, за оние кои можеби заради 
сегашната ситуација во културата и во она 
што значи забава на младите заборавиле или 
можеби не знаат дека при Сојузот на млади-
ната (кој, патем претставува организација на 
младите), постои комисија во чиј делокрут 
опаѓаат активностите околу организирањето 
на низа културни манифестации — поточно, 
комисија за прашања од областа на култу-
рата и забавата на младите. 

Несакајќи да го заморуваме читателот со 
нашиот статус во правилата на Сојузот на 
младината на Скопје, во овој број ќе се оби-
деме да одговориме на горе поставеното пра-
шање: „Што можете да очекувате од нас". 

Обидувајќи се да дадеме одговор на ова 
прашање се надеваме дека можеби ќе Ви 
дадеме Идеја каде оваа зима да го поминете 

слободното време, така што на крајот да би-
деме задоволни и Вие и ние. 

Кога би поседувале едно волшебно стап-
че секако дека со првата негова употреба ке 
посакаме да ги решиме сите проблеми на ова 
поле, да создадеме што повеќе младински 
собиралишта и да им излеземе во пресрет 
на Вашите неброени желби. Но, тоа ќе мо-
раме да им го препуштиме на соништата и 
да се обидеме пореално да ја согледаме мо-
ментната ситуација и нашите сили и со 
право да се запрашаме: што понатаму? 

Ќе ве поканиме зимава Вашето слободно 
време да го поминете во некои од веќе отво-
рените клубови кои, мораме да признаеме, 
се малку. За оние што не слушнале за нив, 
можеме да ги информираат за нивното постое-
ње и лоцираност. Се надеваме дека таму, 
можеби, ќе најдете дел од она што го барате. 

а Вашите сугестии ќе ни бидат од непрецен-
лива важност при планирањето на нивната 
филмската младина организира филмски се-
работа, а исто така и при отворањето на 
вакви нови собиралишта на младите, околу 
нивната концепција на работа и реализација. 

За љубителите на филмот, движењето на 
анси на кои покрај проекцијата ќе можете да 
го искажете и своето мислење за соодветното 
филмско остварување во разговор со авто-
рите на филмот или пак со наши еминентни 
филмски критичари. Едно мало изненадување 
кое се надеваме дека ќе ги зарадува љубите-
лите на седмата уметност: ќе биде и орга-
низиран фестивал на филмски автори-деби-
танти. Се надеваме дека ќе наидеме на добар 
прием кај Вас. Дали имаме право? 

Да соопштиме уште нешто од нашиот 
план за работа. Што мислите: дали, можеби, 
како млади луѓе не не интересира каде оди 
аматеризмот, ваков каков што е денес? 

Ке ја поздравите ли идејата за создава-
ње движење на градската музичка младина? 

Младите литерати, се надеваме, ќе ни 
помогнат во создавањето на клуб и органи-
зирање на интересни литературни сејанси. 

Има низа форми низ кои можеме да се 
пројавиме, да го организираме нашето сло-
бодно време. Но, исто толку има и проблеми 
околу нивната реализација, пред се финан-
сиските средства, разбирањето од страна на 
одговорните фактори и сл. 

Песимизмот овој пат да го оставиме на-
страна, заборавајќи го како таков и со Ваша 

помош да се обидеме да создадеме нешто. Не 
велиме дека треба да ја откриеме Америка, 
но да сториме нешто со што, макар и за мал-
ку, ќе ја подобриме сегашната не завидна 
ситуација во културата. Се обрнуваме до Вас, 
бидејќи оваа година комисија ќе бидеме сите 
кои макар малку сме загрижени за тоа каде 
оди културата и младите како нејзини но-
сители. Нека бидеме сите одговорни самите 
пред себе, а можеби ние кои ја сочинуваме 
оваа комисија, најмногу. 

Пишете ни ,јавете се, дојдете на нашите 
состаноци. Вашите идеји ќе ни бидат од не-
преценлива важност во барањето на нови 
идеји и форми за работа. 

ВИ ВЛАГОДАРИМЕ 



Подземни 
клубови 

И еве Некаде на крајот од овој тематски при-
лог за културата и забавата на младите од 
Скопје, дојдовме до една појава која го испол-
нува големиот дел од слободното време, една 
појава која не е институционирана во класич-
на смисла, една појава која во себе ги содржи 
сите антиподи на една развиена култура и за 
бава. Дојдовме до неа бидејќи не можевме да 
ја избегнеме, затоа што е масовна и затоа 
што секое друштво од млади во Скопје плани-
ра или веќе има адаптирано некои тавански 
или подрумски простории за своја забава. 
А да ве прашам нешто: „дали некој од вас 
бил во подземен клуб?". Сигурно дека често 
сте тамо, а таму не е ни толку лошо, забавата 
во клубот може да биде честопати и многу 
интересна. Како би било кога не би можеле 
ни таму да одите? ! Како би било кога ни та-
му не би можеле да формираме неколку часо-

ви, со што би се занимавале во оние неколку 
часови од слободното време кога од се ни пре-
остакува само „подземјето"? ! ! 
Но, ваквото резонирање би не одвело дале-
ку или би ни ги замаглило перспективите, та-
ка што иако сега за сега сме осудени на „под-
земјето", би престанале, (ако веке не сме го 
направиле тоа одамна) да се грижиме за на-
шето ниво на културни и духовни вредности 
и за начинот на нивното создавање и негува-
ње. А токму таква е стварнаста на живеење-
то и забавата во подземните клубови. Најчес-
ти реквизити на таа забава, а во извесни слу-
чаи суб-култура се алкохолот, чадот од ци-
гарите, сексот во разни форми и музиката ка-
ко завеса зад која се крие отуѓеноста од една 
реална состојба на работите. Не би требало 
многу да се размислува за да се дојде до соз-
нанието дека подземните клубови (кои но 

Скопје се на број неколку стотини) се реакци-
ја, односно, начин на животот во одредени 
сфери од секојдневната активност на млади-
те луѓе што произлегува од состојбата на ра-
ботите во решавањата на културно-забавните 
програми на младите. 
Последната шанса, единствениот излез од зач-
маеноста, сивилото и мртвилото на институ-
ционираниот културно-забавен живот прет-
ставува создавањето на овие затворени, скрие-
ни катчиња на вегетирање. Брзата експанзија 
на подземните клубови во последниве две, три 
години само го цементираат фактот дека го-
лем број од скопските момчиња и девојки ги 
прифатиле како форма на културно-забавен 
живот. 
Во услови кога младите се повлекуваат од 
сиромашните институционирани форми на 
културно-забавен живот и влегуваат во „под-

земни односи" на меѓусебно контактирање и 
заедничко живеење не е тешко да се конста-
тира квалитетот, алиенацијата на младите лу-
ѓе бремена со малограѓански и потрошувачки 
менталитет. 
Преоукупирани со темите „денес за утре", 
„што ќе купам", „што некој направил" овој 
слој на млади луѓе останува далеку од сите 
токови на општествениот, политичкиот и кул-
турниот живот. Уште еден пресек во структу-
ра на подземните клубови може да ни даде 
неколку елементи кои зборуваат за тоа дека 
може да се направи поделба на овие клубови 
врз основа на економската ситуираност на ро-
дителите на тие млади луѓе. Ноторен факт е 
дека подземките клубови можат да се напра-
ват само со пари. Количината на парите уште 
како делува на нивото и на опременоста на 
клубовите. Таа има свој одраз исто така и на 
начинот на живеење на овие млади луѓе што 

може да се забележи и во формите на нивна-
та забава. 
И на крајот, сосем е логично заклучокот да 
гласи вака: „подземни клубови можат да имат 
само оние што имаат". Ако одиме и понатаму 
во оваа анализа би можеле да го дооформиме 
овој заклучок со тврдењето дека и тука пос-
тојат „нивоа" кои од своја страна се одразу-
ваат во изборот на клубските пријатели и по-
сетители. Сите овие факти говорат дека и во 
овој „подземен свет" постојат елементи на со-
ицјално настојување кое произлегува и ги вле-
че корените од „надземниот свет". 
Но, како што гледате работите во подземниот 
живот се движат сега за сега во овие правци, 
а воопшто не треба да се чудиме ако некоја 
вечер во некое „подрумче или таванче" чадот 
добие нова боја и мирис. Тоа ќе го означи 
присуството на марихуаната, хашишот или... 



И П О К Р А Ј С И Т Е Д О Б Р И Н А М Е Р И И Ј А С Н И К О Н Ц Е П Ц И И Ш Т 0 
ГИ И М А Ш Е П Р А В Е Ј Ќ И Г О О В О Ј Т Е М А Т С К И П Р И Л О Г , З Л М И С Л А Т Л ДА 
Н А П Р А В И М Е З А К Л У Ч О Ц И Н А К Р А Ј О Т ОД П Р Е Г Д Е Д О Т НА С О С Т О Ј Б А Т А 
ОД К У Л Т У Р Н О - 3 А Б А В Н И О Т Ж И В О Т , НЕ М О Ж Е В М Е ДО К Р А Ј Ј А С Н О ДА 
ЈА С П Р О В Е Д Е М Е П О Р А Д И Т О А Ш Т О 

1. З А К Л У Ч О Ц И Т Е СЕ П Р А В А Т НА Р А З Н И К О П Ф Е Р Е Н Ц И И , П Л Е -
Н У М И И С О С Т А Н О Ц И А Н И Е Н Е С М Е О Р Г А Н И , Л К О Г А БИ Б И Л Е БИ П Р О 
Г Л А С И Л Е В О Н Р Е Д Н А С О С Т О Ј Б А 

2. З А К Л У Ч О Ц И Т Е СЕ П Р А В А Т В Р З О С Н О В А Н А БОГАТАТА ДИС-
К У С И Ј А В О К О Ј А У Ч Е С Т В У В А Л О Ш И Р О К О Т О Ч Л Е Н С Т В О . 

3. З А К Л У Ч О Ц И Т Е Н Е С Е С П Р О В Е Д У В А А Т . 
4. З А К Л У Ч О Ц И Т Е Н Е М О Ж А Т ДА П Р О М Е Н А Т Н И Ш Т О 

5. ЗАКЛУЧОЦИТЕ НИКОЈ НЕ ГИ ТРЕТИРА. 
6. ЗАКЛУЧОЦИТЕ СЕ МРТВО СЛОВО НА ХАРТИЈА 

З А Т О А Р Е Ш И В М Е : Д А Н А П Р А В И М Е А Н Т И - З А К Л У Ч О Ц И СО КОИ 
ЌЕ С Е Т Е П А М Е Н А К О Р З О , У Л И Ц А ВО Д И С К О К Л У Б О Т , В О П А Р К О Т . . . И 
Т А М У К А Д Е Ш Т О Ќ Е Н И П А Д Н Е Н А У М . 

Антизаклучоци 
З А К У Л Т У Р Н О - З А Б А В Н И О Т Ж И В О Т Н А М Л А Д И Т Е ВО С К О П Ј Е ЗА ИНТЕРНА 
У П О Т Р Е Б А ) 

1. К У Л Т У Р Н О - З А Б А В Е Н Ж И В О Т Н Е М А 
К У Л Т У Р Н О З А Б А В Н И О Т Ж И В О Т Е 
С И Р О М А Ш Е Н 
К У Л Т У Р Н О З А Б А В Н И О Т ЖИВОТ Е 
М Н О Г У Б О Г А Т . 

2. О С У М Д Е С Е Т И Ш Е С Т И Л Ј А Д И МЛАДИ Н Е М А А Т К У Л Т У Р Н О З А Б А В Е Н ЖИ-
ВОТ 

И М А А Т К У Л Т У Р Н О З А Б А В Е Н Ж И В О Т 
И М А А Т М Н О Г У Б О Г А Т К У Л Т У Р Н О 
З А Б А В Е Н Ж И В О Т 

3. О С У М Д Е С Е Т И Ш Е С Т И Л Ј А Д И М Л А Д И Н Е С Е З А И Н Т Е Р Е С И Р А В И З А 
К У Л Т У Р Н О - З А Б А В Н И О Т Ж И В О Т 
М А Л К У С Е З А И Н Т Е Р Е С И Р А Н И ЗА 
К У Л Т У Р Н О З А Б А В Н И О Т Ж И В О Т 

МНОГУ СЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА 
КУЛТУРНО-ЗАБАВНИОТ ЖИВОТ 

4. НИВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕ СЕ БОРИ ЗА КУЛТУРНО-3АБАВНИОТ ЖИ-
ВОТ 

МАЛКУ СЕ БОРИ ЗА КУЛТУРНО-
ЗАБАВНИОТ ЖИВОТ 

МНОГУ СЕ БОРИ ЗА КУЛТУРНО 
ЗАБАВНИОТ ЖИВОТ 

5. Н Е К О Ј Н Е С Е Б О Р И З А Н И В Н И О Т К У Л Т У Р Н О - З А Б А В Е Н Ж И В О Т 
МАЛКУ СЕ БОРИ З А К У Л Т У Р Н О -

ЗАБАВНИОТ ЖИВОТ 
М Н О Г У С Е Б О Р И З А К У Л Т У Р Н О -
З А Б А В Н И О Т Ж И В О Т 

6. Б О Р Б А Т А С Е В О Д И В О Л Е Ж А Ч К И СТАВ 
ВО СЕДЕЧКИ СТАВ 
ВО СТОЕЧКИ СТАВ 

7. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРИО-ЗАБАВЕН ЖИВОТ НЕМА 
И М А М А Л К У 
ИМА МНОГУ 



8. ПАРИ ЗА КУЛТУРИО-ЗАБАВЕН ЖИВОТ НЕМА 
ИМА М А Л К У 
ИМА МНОГУ 

9. ПАРИТЕ ЗА КУЛТУРНО-ЗАБАВНИОТ ЖИВОТ НЕ СЕ Р А С Ф Р Л У В А А Т 
М А Л К У СЕ Р А С Ф Р Л У В А А Т 
МНОГУ СЕ Р А С Ф Р Л У В А А Т 

10. ПОЛИТИКА ЗА КУЛТУРНО-ЗАБАВНИОТ ЖИВОТ НА МЛАДИТЕ НЕ ПОСТОИ, 
ПОСТОИ НО НЕ Е КОНТИНУИРА НА, ПОСТОИ К А К О ТРАЈНА, ДОСЛЕДНА 
ОБМИСЛЕНА И ДОЛГОРОЧНА ОРИЕНТАЦИЈА 

11. СИТЕ ОВИЕ РАБОТИ НЕ СЕ ПОЗНАТИ 
М А Л К У СЕ ПОЗНАТИ 
МНОГУ СЕ ПОЗНАТИ 

12. СОСТОЈБАТА ВО КУЛТУРНО-ЗАБАВНИОТ ЖИВОТ НЕ ТРЕБА ДА СЕ 
ПРОМЕНИ 

ТРЕБА М А Л К У ДА СЕ ПРОМЕНИ 
ТРЕБА МНОГУ ДА СЕ ПРОМЕНИ 

13. АКЦИЈАТА НЕ Е ПОТРЕБНА 
МАЛКУ Е ПОТРЕБНА 
МНОГУ Е ПОТРЕБНА 

14. МЛАДИТЕ ЗА АКЦИЈАТА НЕ ТРЕБА ДА СЕ ОРГАНИЗИРААТ 
ТРЕБА ДА СЕ ОРГАНИЗИРААТ 
МОРААТ ДА СЕ ОРГАНИЗИРААТ 

15. СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТИТЕ, СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ И СОЈУЗОТ 
НА СИНДИКАТИТЕ И ДРУГИТЕ Ф А К Т О Р И ВО А К Ц И Ј А Т А 

НЕ ТРЕБА ДА СЕ В К Л У Ч А Т 
ТРЕБА ДА СЕ В К Л У Ч А Т 
МОРААТ ДА СЕ В К Л У Ч А Т 

16. КОНТИНУИРАНОСТ НЕ ТРЕБА ДА ИМА 
ТРЕБА ДА ИМА 
М А Р А ДА ИМА 

17. КОАОРДИНИРАНОСТ НЕ ТРЕБА ДА ИМА 
ТРЕБА ДА ИМА 
МОРА ДА ИМА 

18. ЗА СЕТО ОВА ПАРИ НЕ СЕ ПОТРЕБНИ 
ПОТРЕБНИ СЕ 
МНОГУ СЕ ПОТРЕБНИ 

19. АКЦИЈАТА НЕ ТРЕБА ДА ПОЧНЕ ВЕДНАШ 
ТРЕБА ДА ПОЧНЕ ВЕДНАШ 
МОРА ДА ПОЧНЕ ВЕДНАШ 

20. АНТИ-ЗАКЛУЧОЦИТЕ СЕ НЕКОН СТРУКТИВНИ 
КОНСТРУКТИВНИ 
МНОГУ КОНСТРУКТИВНИ 

21. ЗА УСПЕХ А К Ц И Ј А Т А НЕ ТРЕБА ДА ВИКАМЕ УРА, УРА, У Р А 
ТРЕБА ДА ВИКАДЕ У Р А , УРА, У Р А 
МОРА ДА ВИКАМЕ УРА, УРА, У Р А 



календар 

Најнапред една напомена. 
Заедно со ова анализа на културно-забавни-

от живот во Скопје укажувајки на недоволноста 
и минималноста на неговите форми и можности, 
предвидовме и еден календар или еден преглед 
на поголем дел од културните настани што се 
од значење за културно-забавниот живот на мла 
дите од Скопје. 

Но, мораме да кажеме, не за да се оправ-
даме туку за тоа и вие да ја знаете и другата 
страна на работите, дека при собирањето на 
програмите на повеќето културни институции, 
наидовме на пречки. Пречките "кои се состоеа 
во немање планови за зимскиот период како и 
непрофесионалниот однос кон соработниците 
на „Фокус", допринесоа калеадарот на култур-
но-забавните настани во зимскиот период што 
ви го презентираме да биде далеку од целта што 
ја имаме, односно далеку од тоа исцрпно и ком-
плетно да ве информира за се што ќе биде 
ваш културно-забавен живот оваа зима. 

ТЕАТРИ 

Македонеки народен театар: 
Премиерни претстави до крајот на годинава: 

„Веницијалниски трговци" од Шекспир во ре-
жија на Хуго Клајн, обновената „Мадам Бетер-
флај" со О. Пипек како Диригент, Балетот „Пе-
тар Пан" од Б. Бјелински со поставката на В. 
Костиќ — како гостин, во декамври се очекува 
премиерата на „Жив труп" во режија на Коста-
ров 

Исто така ќе можете да ги следите и овие 
претстави: 

,ДРАМСКИ: „Без вина виновни", „Македон-
ска крвава свадба", „Чорбаџи Теодос", „Антица", 
„Сомнително лице", „Живот во моите раце",-
„Венецијански близнаци’’, „Печалбари", „Чекор 
до есента", „Парите се отепувачка", .„Трите сес-
три". 

ОПЕРСКИ: „Орфеј", „Љубовна напивка", 
„Норма", „Травијата", „Трубадур", „Набуко", 
„Аида"", „Цар Самуил", „Кармен", „Фауст", 
„Грабнувањето од сарајот", „Портретот на Џе-
ни", .„Продадена невеста", „Алберт Херин". 

БАЛЕТСКИ:: „Жизел", .„Љубовта — волшебни 
ца", „Танец на кадетите", „Охридска легенда". 

Драмски театар: 
Бидејјки планот за премиерни претстави на 

овој колектив за оваа година е исполнет, а за 
нови потребни се дополнителни средства и од 
друга страна планот за премиери не е се уште 
разгледуван, ни останува да ви кажеме само де-
ка до крајот на годината ќе имате можност да 

ги видите само старите претстави на оваа теа-
тарска куќа. 

Театар на албанската и турската народност: 
Албанска Драма: 
ноември и декември 1970: Е. Кишон — „Вен-

чаница", Митровиќ — „Полноќна Кражба". 
јануари 1971: „(Електра" или „Малолграѓани". 

Понатаму се предвадува да се постават и де-
ла на еден албански и еден македонски автор, 
две детски претстави и „Министерка". 

турска, драма: 
крајот на октомври: „Став" од Архам 

Асена 
5. ноември: .„Конкурс" на Митровиќ 
во текот на ноември или декември гос-

тување на ансамбл од Турција или „Леши-
нари" на Хасан Чердан 

1971: 
Во текот на оваа година со овој редослед 

ќе бидат на репертоарот: „Омер и Мерима", 
„Леганда за една љубов", „Без вина винов-
ни", „Вообразен болен", „Ромулас Велики или 
спаменик на самиот сабе", две детски пиеси. 

КОНЦЕРТНА ДИРЕКЦИЈА за ноември има 
обезбедено само два концерти: 

на 10. ноември „Шопенова вечер" на Вла-
димир Крпан од Загреб и 

на 25. ноември канцерт на Ратка Димит-
рова, виолина. 

Во Концертната дирекција ни рекоа дека 
сем за овие два концарта, се водат преговори 

уште за неколку други, кои би се одржале 
пред и по двата прцизирани Концерти. 

ЦЕНТАРОТ ЗА К У Л Т У Р А И ИНФОР-
МАЦИИ ги прадвидува сладниве настани под 
негово покровителство: 

— Вечар пасветена на Бранѓолица 
— Музичко-поетска вечер со настап на 

Ј. Чакар и Д. Тасевска 
— Настап на В. Биѓова и Д. Фирфова 
— Настап на млади музичари од Акаде-

мијата 
— (доколку се доврши реновирањето на 

горната сала) две приредби со наслов „Бои, 
тонови и стихови" 

— Се предвидува да организираат и град-
ска ГИТАРИЈАДА, која би траела еден ден 
и би се одржала во Сајмиштето. 

— Изложба на Струмичката колонија од 
13-23.Х1. 

— Изложба за планот за регулацијата 
на реката Вардар 

— Изложбата „Школството во Скопје" од 
24.Х1—30.Х1. 

— Изложбата на Ибрахим Југовиќ од 
3— 13.ХII 

— Изложба на Д Л У М од 14 — 31. X I I . 
МУЗЕЈОТ Н А СОВРЕМЕНАТА УМЕТ-

НОСТ на 13 ноември свечено ќе ги отвори 
своите нови простории. Се предвидува деќа 
најнапред ќе биде отворена постојаната из-
ложба на подарени дела. Се смета дека ке 
биде Отворена изложба на таписерии, како и 
изложба на Никола Мартиновски. 

РЕПЕРТОАР НА СКОПСКИТЕ КИНА 

— овие филмови ќе имате можност да 
ги видите во текот на ноември и декември: 

— „ Велосипедисти", домашен, воен 
— „Животот е масовна појава", домашен 
— „Терористи", целавечерен домашен до-

кументарец 
— „Убиство на подол и свиреп начин", 

дамашан, криминалан 
— „Синсинати Кид", американски вестерн 
— „За љубов и слобода", американоки 
— „Вили бој", американски вестерн 
— „Ѕвездите на Егар", унгарски 
— „Оле и Јулија", холандски, музички 
— „Замка во Гранд кањонот", италијан-

ски вастерн 
— „Сам виски", американски вестерн 

и — „Мастобран", англиски, воен 

ДИСКО-КЛУБОВИ 

„ТЕХНОМЕТАЛ" ќе работи секој ден и 
во наделата освен среда. Петоците ќе му би-
дат пасветени на џезот. Секоја недела од 
10 часот се одржуваат чајанки. 

ДИСКО-КЛУБОТ при Центарот за кул-
тура и информации наскоро ќе започне со 
работа, по повеќемесечната пауза. 



ФИЛМСКО 
(НЕ)ОБРАЗОВАНИЕ 

Се е тука, скоро познато и, воедно, ништо 
не е познато. 

Филмското воспитување како проблем, 
или ако сакаме, потреба, неминовност и добра 
идеја го доживува своето, кој знае по кој пат, 
дозревање. Не велам, за жал, бидеј'ќи со тоа 
малку се кажува. Освен меткањето низ трка-
лезинте, правоаголните и кој знае сеуште 
какви маси и ваму и таму и сегде и никаде, 
ништо! 

Покрај тоа што сепак нешто се има сто-
рено на тоа поле во Босна и Херцеговина, 
Словенија, Хрватска и Србија, од блискиот 
зачеток на некое филмско-воспитна работа не 
може да се биде задоволен. Секоја Република 
си ја ора ледината на филмското воспитува-
ње на свој начин, секоја за себе, повеќе или 
помалку успешно открива нови облици и ме-
тоди на работа. 

Поборници и организатори на сето, (Скоро 
на секаде, беа општествените организации и 
институции. Меѓутоа, при изработката на нив-
ните програми во поголемиот број случаи 
преовладува безнацртност со чија помош 
филмокото воспитување би можело да стане, 
евентуално, можен чинител во обликувањата 
на општата култура на ученикот, а не соста-
вен дел на неговата општа наобразба. 

Филмските клубови, филмските вечери и 
наједноставно, кината, нудат можеби (според 
некои) поширока наобразба. Сепак, доколку 
се сака да се види профилот и анфасот на 
утрешниот „освестен филмски гледач", мора 
да се продолжи (или подобро) почне, со чекор 
понатаму — со продорот на филмот во учи-
лиштето, било да е тоа основно, средно или 
стручно. 

Чекорот би требало да биде одлучен и 
покрај страхувањата — од тивка војна меѓу 
естетското-хуманистичкото и техничкото об-
разование. Видно на една страна се намалува 
бројот на часовите кои години и години се 
посветувани на естетското изградување на 
најмладите, додека на друга страна се обиду-
ваме со сите сили да „одгледаме" личност која 
во себе ќе содржи високи морални и етнички 
норми. 

Тој несклад извира уште повеќе и од раз-
двоеноста и расчленетоста на естетското обра-
зование на поодделни, класични предмети (му 
зика, литература, ликовна уметност), како и 
од недоволно јака желба за таков вид работа 
со младите. 

Токму затоа, го зачнуваме и проблемот на 
филмското воспитување како едек од многу-
те во склопот на естетско-хуманистичкото на-
образовање, пред се на младиот човек. 

Видлива е неопходноста од зголемувањето на 
неговото значење; пошироки облици на рабо-
тење, поголема систематичности и повисока 
стручност. 

Кои би биле тие, што младиот гледач би 
го учеле „,да гледа филм", би го устремувале 
кон правилното примање на филмската умет-
ност? Се разбира, педагог со висок степен на 
култура, стручњак или естетичар и хуманист, 
к о ј на д е т е т о п о к р а ј з н а е њ е т о б и 
му п р у ж и л и н е ш т о п о в е ќ е — ч о -
в е ч н о с т. 

Од сите педагашки институции училиш-
тето има најголеми можности за воведување 
во практика во филмското воспитување. Тоа 
дава гаранција за континуирано и системат-
ско работење. Во тој пример, филмското вос-
питување би станало составек дел на редов-
ното школување и би престанало да биде не-
битна „(Сеуште само по некаде" воншколска 
активност. 

И сега сме на тоа: филмско образование ско 
ро насекаде, а особено кај нас, во Македонија 
е (исклучено од редовниот наставен процес. 
Останува јасно! Во големиот број случаи, по-
грешен бил досега, начинот на работење во 
врска со овој проблем, била можеби погрешна 
и формулата од која се тргнало, а и со секој -
дневно систематско вежбање на земените или 
зададените задачи, неможеме многу, многу да 
се пофалиме. 

Тоа сеуште, по кој знае кој пат, бара из-
лез во вклучувањето на филмското образова-
ние во работата на постоечките институции, 
кои мораат, секако, да бидат педагошки. 

Еден разговор околу полу-тркалезната(ма-
са, можеби би открил нешто и за потребата 
од воведувањето на филмското образование 
кај нас, во нашиот град. 

Можеби тој ќе открие дека е крајно вре-
ме да се заврши со ветувањата, размислува-
њата и „согледувањето од потребата за..." и 
да се влезе во период во кој би се престанало 
со стихијните инпровизации, кога филмското 
воспитување би го нашле своето право место 
и би станало составен дел во целината на ес-
тетско-хуманистичкото воспитување. 

М. КОВАЧЕВСКИ 



Појдов нагоре 
(натиго-дојмиго 

на скопско 
корзо) 

клапа друга 
први пут 

Појдов надолу 

Не је филм, не је ни романче. Па, че пишу-
вам за корзо. Се разуме вечином за у субота, 
али има понешто и за други денови. 
Шо е најважно се смири корзо и атмосфера 
у него. Помина и оној „рели" и сега на корзо 
слободно се слуша. Ретко да некој збрчуе. Јес 
да се сите свеуште тркачки настроени, али 
ипак ова не е шо беше пред това. 
Шо има тука да се прича - „главните’’ ги 
вадеја од ендек и сега неможе да брчат. 
Али се мења тема. Главни кривци за това 
се оние шо глумат у филм. Се снима и свите 
станале глумци. Секој препричава на ангро и 
секој је главни. Едни се главни јер стално ги 
снимаат ,а други се потат без везе на сунце, 
а други се главни оти цел ден лежат у сенка, 
а први трчаат ко будали пред камера. 

Од ова ни мене не ми је јасно који се главви, така кажуам. 

Од наша тајфа гумци се Стари, Коле и Столе. 
Од нив не чув, али Стари причаше. Тие седеле 
со Дарко и Шишко у сенка, а на Столе му 
дале пушкомитралес и пукал цел ден у една 
сцена у еден шо избегал од камион и кога го 
убил го влечел до камион. 
Није битно шо цел дан пукал и вучел и това 
нон-стоп од 10 до 4, важно ќе го видиме у 
гро ако не ја изџиткаат сцената со маказ. А 
това гро не значи да личи на прасе веч да му 
е главата голема на платно т.е. из блиску се 
гледа. Мене ми е криво шо не сум глумец, не 
заради гро, веч заради оние шес бона шо ги 
дават, т.е. пардон, дванаес бона за два дена. 
Шо очеш боље. 
Без заебавање ако знае некој за некој послич 
нека јави, бато е вруч на тие ствари. Не знам 
дали че ми веруете, може че ви изгледа и 
чудно, али стварно пари ми требат. 
Чудно, али стравно сум шворц. Идам пред 
корзо у аутомат (дур да се згусне) и гледам 
игра народ биљарто, џитка топчиња, врти, а 
ја гледам, а ја шворц. Чудо едно, да се поце-
паш од смеа. Али не је битно, че доат бољи 
времина. Че видат они... 
На корзо не да је слабо, веч за нигде. Не ни 
бркам типки. Нема се кад. Цел ден ебавам 
сојки, бизнис, бизнис..., а башка сум шворц. 
Али и ја претерав со тој шворц, веч преко 
Ачима, али неје битно. 
Да ви испричам една ствар шо често ја гледам. 
Иде типка, а тек се џитка еден тип со реч 
„кај си срце". И таман ја мислим еве се нашле 
Ромео и Јулија по пет години, кога типката. 
вангара една тешка на типот. А тој џентле-
мент, не и враќа шамар, туку прапратено со 
псовка и лупнуе клоца. 
Ај, — упиш! И двајцата биени, а утре че се 
фалат. Али такви типови е го уплескаа кор-
зо, на секој збор трас-пљуска. Ја така на една 
и викам здраво и ја чукам по рамо, а она веч 
се врти да ми прилепи една, среча море ги 
носешс цвикерите. инаку... че погинев ја 
млад и зелен. А и вие сте сречни, за малку че 
е станевте без редовниот извештај (ова ко ре-
клама, као у Пајтон Плаце). 
За да не је кусо кај Грација се степале. У 
ствари незнам тоа како се вика, троица се за-
едно, а еден е сам, али знае добро да удри. 
Али као увек и покрај галама и драње мили-
ција нема ни од корова, а кога се очистило 
све и сваки добил шо барал и свите задо-
вољни и отишле, ете ти го плави со сирена. 

Све свири, милина просто да гледаш, бре што 
ти је власт, чим се појави све је у рет. 
Свегде ти е тоа така, али на други места нема 
корзо. Идат странци, прашуват прво за кам-
пинг ,а после се интересираат против шо се 
демонстрира и оти нема пароли. Ај, — густа 
ствар, — одвај им објаснивме да кај нас нема 
демонстрации, оти све је у рет, а они се чудат 

и не веруваат. Шо им можеш, глуп народ силна 
нација. Али слон бистар свати, се радује ко 
детс и вели оти ова корзо е згодна работа, а 
он мора пријателите да ги брка по цел град, 
цел ден, а овде сите би му биле на куп. Али 
он незнае да и овде ги има сите, али баш оној 
шо требе со фењер у сред бел ден да го ба-
раш, нема да го најдеш. 
— Али не је битно, — важно да је све у рет. 
— Ај здраво! 
— Воз се види ме утре!' 

Милко Зорбоски — Грк 



Голем дел од уличниот и герилскиот теа-
тар страда од големо вложување на енерги-
ја, а слаби резултати. Многу емоционално и 
физичко припремање му претходи на при-
кажувањето на пиеси кои ги гледаат малку 
гледачите и кои масовните средства на ко-
муницирање се повеќе ги игнорираат. Еве 
неколку предлози за изведување на, рела-
тивно, долгорочни напади на локалната свест 
со многу малку напори. 

1. Упиштување на зеленило во служба па 
мирот. Се сеќавате како логорашите во кон-

центрационите логори се ослободува од зем-
јата од подземните ходници кои ги копаа? 
Обидете се да шетате по некаков згоден 
тревник (на пример, по тревникот на Пента-
гон) и незабележително од џеповите извлеку-
вајте средства за уништување на трева и фр-
лајте ги околу себе. Одејќи отцртувајте ја 
со големи букви пораката која сакате да ја 
оставите. Почекајте една недела и — сте ја 
постигнале својата цел. 

2. Употребувајте боја и модели за отис-
нување. Неодамна видов два упатни примера 

— како ознаките ЅТОР стануваат ЅТОР WAR 
(престанете со војната), а сандаците за пош-
та — со додавање на жолта звезда на местото 
на кое се вкрстуваат црвената и белата боја 
во знамиња на NFL. За тоа треба само се-
кунда, а пред новите ознаки да „се поправат" 
(за што е, ако се има во вид каква е биро-
кратијата, потребно доста време), ќе ги видат 
многумина. 

3. Налепниците за браниците на автомо-
билите ставајте ги на згодни места. Налепни-

ците со натписот ПУКАЈТЕ НА ПОДБУЦНУ-
ВАЧИТЕ НА НЕРЕД ставајте ги на милици-
сикте коли во гетата ,или, пак, налепници со 
натпис каков што е ПОМАГАЈТЕ ЈА МЕС-
НАТА МИЛИЦИЈА ставајте ги на сообракај-
ните знакови, на пример, на „забрането свр-
тување лево" (ПОМАГАЈТЕ ЈА МЕСНАТА 
МИЛИЦИЈА), „Обавезен смер — во десно" 
(ПОМАГАЈТЕ ЈА МЕСНАТА МИЛИЦИЈА), 
„немате предност" (ПОМАГАЈТЕ ЈА МЕСНА-
ТА МИЛИЦИЈА), итн. 

4. Обоите го својот автомобил. Тој е ва-
ша сопственост. Не морате да брзате, а ќе 

сторите нешто племенито. Нема закон кој тоа 
го забранува. Автобус со бојадисани страни 
и со натпис СЕТЕТЕ СЕ НА ВИЕТНАМСКИ-
ТЕ ДЕЦА би тропнал многумина. 

5. Зафатете се за кредата. Белата креда 
вреди многу за почнатите ѕидови ако нема-
те шмиргла. Нека ви помогнат децата. 

6. Вредно испишувајте ги зидовите на 
јавните нужници, средствата на јавниот соо-
браќај, листите на јадења во рестораните. По-
ставувајте прашања. Ќе ви одговараат. За-
почнете дијалози, враќајте се и продолжу-

вајте ги. Уверен сум дека е можно да се из-
менат многу глави додека седат на клозет-
ска шоља. 

„Уметноста е, ако веќе сакате да ја де-
финирам, злосторнички чин. Таа ни со било 
какви правила не се согласува. Дури ни со 
сопствените. Секој кој доживеал некое умет-
ничко дело, го згрешил гревот на уметникот. 
Дури не е збор ни за заедничка вина. Таа 
цела паѓа на плешките на секого од нас" — 
Џон Кеиџ. 

Марк Естрин 



Крокодилска 
кожа 

Крокодилки и крокодили, купете крокодилска 
кожа! 
Особено вие, крокодили! 
Од крокодилската кожа можат да се направат 
крокодилски чевли, крокодилски нараквици и 
крокодилска ташна. 
Крокодилската кожа има непроценливо зна-
чење во вашиот живот, драги мои крокодилки 
и крокодили. 
Крокодилската кожа е универзално средство 
за лечење на комплекси. 
Крокодилската кожа е мерило на социјалис-
тичкиот стандард. 
Крокодилската кожа ги решава сите сексу-
ални проблеми. 
Крокодилската кожа е љубовен напиток. 
Крокодилската кожа му е доказ на малогра-
анинот дека е граѓанин. 

Крокодилската кожа трпи секакви национал-
ни проблеми. 
Крокодилскага кожа е вашиот животен идеал. 
драги мои крокодилки и крокодили. 
Крокодилската кожа го заменува и мозокот. 
Човекот неможе подалеку од својата кожа, 
на била таа и крокодилска. 
Како ќе беше празен светот без крокодилска 
кожа! 
Зошто се оди на Месецот кога таму нема кро-
кодилски кожи? 
Крокодилската кожа е духовна храна. 
Крокодилската кожа е доказ на крокодило-
вата вредност. 
Општественага положба се одразува преку 
крокодилската кожа. 
Крокодилската кожа доаѓа како мелем на се-
гашнава ситуација. 
Крокодилската кожа лечи СЕ! 

Драги мои крокодилки и крокодили, а особено 
крокодили, не чекајте! 
Не двоумете се! 
Побарувачката е голема! 
Голем, огромен број па крокодилки и кроко-
дили има во градот кои се заинтересирани за 
крокодилска кожа. 
Ако биде распродадена, што ке правите без 
неа? 
Затоа не чекајте! 
А Ке ја најдете во крокодилската продавница 
„Фонтана". 
Нашите крокодилски трговци се навистина 
непроценливи и незаменливи. 
Не е важно што нема зејтин, главно има кро-
кодилски кожи. 
За цената не секирајте се. И таа е крокодил-
ска. 
Само 2670 нови крокодилски динари, или за 
појасно, 267.000 стари крокодилски дивари. 
И тоа за едно парче крокодилска кожа. 
На лагер има специјални пакувања од по пет 
парчиња, за крокодилски комплет. 
Изборот е сјаен, услуга брза и точна, цени 
солидни. 
Крокодилската кожа е на дофат на вашите 
раце, драги мои крокодилки и крокодили. 
Нема да го исполните вашиот крокодилски 
долг ако не ја купите уште денес крокодил-
ската кожа! 

П. С. Драги мои крокодилки и крокодили, 
купете ја и употребувајте ја само кре-
кодилската кожа, а на човекот оставете 
му ја човековата! 

Еден крокодил, посмртно 

Што ни кажа 
преведувачот 
на »НИН« 

_ех у Паризу и Хамо 
пали су на шесто местр Ј 
ном религ настала су значај 
на померања у свету поп-
музике. 

Сада се на челу најбољих 
британских певача налази 
Сенди Дени, који је члан 
ансамбла Фотерингеј. Он је 
потукао веома позната име-
на: Џули Дрискол. Дастија 
Спрингфилда. Мери Хопкинс 

Лулу, Циле Блек Што се ти-
е Тома Џонса, њега је пре-

вазишао Роберт Плент, соли-
ста у ансамблу Леда Цепе-

на, Џоан Баез и Џуди К 

Да не претера 
модку овој 
»сусрет«? 

магнетофонским касетама 
у вредности 1.3—:да«ц10на 
до.Ја-ра (16.250.000 нов?гх< 
„данара) . . . ЈТре де^т^гсн Л. 

/дина на енглеском "топу 
( Ролинг Стонси и „Сатис-

сракција" на првом месту^ 
на другом Сони и ГДѕа, . > 
..Имам те драга". ВокѕР.. ј 

. Брадерс на треКем с ком- I 
Упозицшом. ..Смири се" . . . / 

Хинго Стар снимио и О̂ јРѕ 
ДР!ѓ<Ј1 самостални^алгоум, 
овогпу1а си пЛТад прате-
Ном групом Елвис Прис-

Р С З _ 



Од се по малку 
и за секого 

по малку 
ОД СЕ ПО МАЛКУ И ЗА СЕКГО ПО МАЛ 

Прво: еве не пак... САШКА ПЕТКОВ-
СКА е навистина генијална. Таа на „ОПАТИ-
ЈА 70" ни поакжа како младоста со помош 
на реквизити во вид на гардероба и фри-
зура, може да добие 10 години повеке. Сме-
таме дека ни е должносг да и напоменеме 
на Сашка доколку настапи на некој друг 
фестивал, да не послуша и на тој фестивал 
да ги употреби реквизитите што и ги пре-
порачуваме: старечки стол за лулање со кебе 
за покривање на нозете, мали бабски очила 
и посебно изненадување — ќе се потрудиме 
некако, за нејзината фризура да се погрижи 
некој скоро воскреснат стар, добар фризер. 
Сепак не сме сигурни дали и вака опремена 
Сашка нема да изгледа помлада од онаа на 
„ОПАТИЈА 70". Толку за Сашка... РАДИО 
ЏЕРОНИМО продава дури и хартија за вит-
кање цигари. Хартијата е дури со long-ѕајz 
должина. Јас мислам дека ЏЕРОНИМО има 
супер long-ѕаjz начин да вади пари од сека-
де.. . LED ZEPPELIN го издадоа својот нов 
албум „LED ZEPPELIN I I I . Чув наколку ком-
позиции од овој албум и можам да кажам де-
ка е фантастичен и дека вреди колку двата 
претходни, азедно. Тоа го потврдува и најед-
ноставната математичка операција. собирање-
то: LED ZEPPELIN I плус LED ZEPPELIN I I 
рамно е на LED ZEPPELIN I I I . . . ВОЈВОДА 
ЗОКИ од „Република 1903" изјави дека на-
коро ќе ги чуеме... ДОПЧЕ МИЛЕВСКИ од 
неодамна се шета по градот мошне задоволен. 
Не знаеме дали е задоволен заради предава-
њата на факултетот или заради Скопскиот 
шоу ансамбл... Сега ми е јасно зашто Стоун-
си не доааѓат во Белград — имено, во Париз 
младите реагирале на нивната музика со сле-
кување. Бидејќи сега кај нас времето е лад-
но, за да не настине нашата младина не се 
пронајдоа парите потребни за гостувањето на 
Стоунси... И годинава Александар Џамбазов 
ка Опатија остана без награда. Со тоа тој и 

остана верен на својата градиција. . . За СА-
ШО ГАВРИЛСКИ пак не знаеме ништо но-
во. . Оние што ги читале овие „фазони" до 
овде заслужуваат награда. Браво, баш сте 
трпеливи... За IAN ANDERSON ,од „ЈЕТRО 
TULL" повторно почна да се зборува. Тој се 
своите колеги од составот повторно како да 
се враќа во мода. По релативниот неуспех 
на нивниот следен албум „Веnefit", за нив 
ретко можеше да се дознае нешто ново. . . За 
ЕДНИ ВИЛИЈАМС со „Тоа е така лесно" на-
вистина е лесно да се мота по долниот дел 
на топ-листите во Англија... Во Британија 
менатиот албум можам да кажам дека Мелани 
со нејзиниот нов албум „САНРЕЕЅ IN ТНЕ 
RAIN" може да се смета дури и како нов 
Дилан. Откако чув неколку траки од спо-
менатиот албум може да кажам дека Мелани 
може да биде само стар Дилан... Пред пет 
години на топ-тенот во „NМЕ" се наоѓаа 
Стонси со „Сатисфекшн" и Холиси, Манфред 
Мен, Валкер брадрс, Сенди Шо и Бари Мек-
Гуир. Тука биле и МекКојѕi, ако се секавате 
на нив. МЕККАЈЅI од неодамна според една 
ексклузивна вест се прекрстиле во МЕКNI-
КОЈЅI. . . „Ху" со „Томи" никако да слезат 
од топ-листите за албуми во Америка... По 
„Екологија"-та на RАRЕ ЕАRТН се очекува 
некој друг состав да објави албум со наслов 
„Еволуција". Така матурантите ќе можат да 
го учат материјалот по биологија со плочи.. . 
„Про арте" гостува во Скопје... И заборавив: 
по концертот се уште тврдеа дака се најдоб-
ри во Југославија... СНАIRМЕМ ОF ТНЕ 
ВОАRD добро се котираат со „Дајми само уш-
те малку време". Лиглевци, со плачни молби 
успеваат да се задржат на врвот... Нил Јанг 
го издаде својот втор соло албум „After thе 
gold Rush". Најверојатно е дека со овој ал-
бум Нил ќе постигне голем успех и ке собере 
некоја златна плоча... Сајмон и Гарфанкел 
ке издадат во Британија нов сингл. Тоа е 
„Сесилија" од нивниот последен албум кој 
е моментно на прво место во Британија. Су-
дејќи по ваквиот н о в сингл, нешто со Ѕ и С 
поточно со нивните желби за работа не е 
в ред... Сите што го слушаат Радио Лондон 
нека се радуваат бидејќи на оваа станица 
отсега ќе можете да чуете нови програмски 
„цаки". (Оваа вест е за нашите претплатни-
ци од Лондон)... ЈОНИ МАУАLL во ноември 
ќе одржи два концерти. Не знаеме зошто 
токму два. Некои велат дека по тие два кон-
церти Меил ќе остане поеторно без оркестар, 
за. чија сметка ќе се појави некој нов вонре-
ден состав.. . Синглот на новата група на 
Ерик Клептон во последен момент е стопи-
ран. Причина: членовите на групата не се за-
доволни со вредностите на композициите од 
овој сингл. Секако најнезадоволни се љуби-
телите на Ерик... Не можам да не ги спом-
нам БИС-БЕЗ. Се надевам дека Коце набргу 
ке го заврши Медицинокиот факултет, па не-
како ќе го излечи неговиот состав од многуте 

болести со кој тој е опфатен Додека јас 
можам да ја гледам светлината" — вели со-
ставот Криденс Клирвотр Ривајвл — А јас 
давам зад нив:.. ќе издавам сингл плочи што 
е можно почесто... Стиви Елис од некогаш-
ните „Лав афер" ја почна својата соло ка-
риера со синглот „Еvie". Се надевам дека тоа 
нема да биде соло-катзстрофа на Стиви... 
Да ви кажам нешто интересно: До сега упо-
требив 654 точки. . . (веке се за пет повеке). . . 

О, Си Семит и се обрака на топ листата на 
„NМЕ" со својот сингл, „Драга, потребна ми 
е твојата љубов". . . Корни група се повеќе 
станува комерционална и квазиандерграунд 
група. Не е крив Корнелие Ковач, криви се 
парите... Само Џентри е се уште во „Апарт-
манот 21". Само не се знае со кого.. . Во овој 
број нема да кажеме дека Глгигор Копров и 
Љупка Димитровока не знаат да пеат или 
дека немаат глас. Тоа е нехумано... ,,Паци-
фисти" не ја добија премијата на неодамнеш-
ната Есенска лотарија. До следната голема 
лотарија тие веројатно немаат друга надеж 
дека ќе најдат пари за да си купат добри 
инструменти... Најпосле го видовме Армен 
Сурмејан на телевизија... Како што не из-
вестува нашиот специјален известувач од 
Париз „Салуел копен", во Франција ништо 
особено не се случува... Знаете што? По мое 
доста ве „давев" за овој број. . . Дочитање 
до следниот број и да ви кажам дека рекла-
мации примам секој празник од 10 до 12 ча-
сот. Двобои со перо закажувам секогаш . . . 
Толку 



О Т И Д Е 
И 
Џенис 

За неполн месец дена од светската поп-сцена 
исчезнав три врвни имиња: Хендрикс. Ал 
Вилсок и Денис Џотлин. Кога во минатиот 
број се простуваве со Хендрикс и кога ви 
соопштивме дека А л Вилсон почина, најмал-
ку се надевавме дека уште во овој број ке 
треба да пишуваме нов некролог за уште е-
ден врвен музичар, за уште една маркантна 
личност од светот на совремеката забавна 
музика. Но, дојде веста: Јаniѕ Јорlin е најдена 
мртва. Причина: Преголема количина на зе-
мени дроги. 
Јаnis се појави заедно со андерграундот и 
првите носиелкина то;јстил: „Ѕрirit', „Е1lс-
Нtik flag’’,„Femili’’,.„Leopard Kohen. Онги цшго следат андерграундот од неговиот почеток 
сигурно се сеќаваат на групата „Големиот 
брат и придружувачката компанија" и да 
феноменалниот глас на вокалната солистка 
Јаnis. Се сеќаваат сигурно и на „Мир на мое-
то срце" и на заканувачката парола: Мајки, 
чувајте ги своите синови, Јanis доаѓа. 
Овој денешен свет, полн со нестабилни ситуа-
ции кокфликти на спротивности, противреч-
ности психички прктисоци, го омасови зло-
то — дрогата. Многумина од најразлнчни 
причини му подлегнаа на злото. И илјадници 
го платија новото искуство со своите животи. 
"Меѓу нив Џими, А л и Џенис. 
За жал тие најверојатно нема да бидат и е-
динствените. 

Не ни останува ништо друго освен да се на-
деваме дека во иднина ке објавуваме вакви 
некролози што е можно поретко. 
А на оние што ја сакаа Јаnis, нејзината пес-
на, нејзиниот глас, толку динамичен и спе-
цифичен им остануваат нејзините плочи. 
Секогаш, слушајки ги „РЕАСЕ ОF МУ НАRТ". 
„ТRУ", „МАУBЕ". „ОNЕ GООD МАN", „ТО 
LОVЕ ЅОМЕВОDУ", „WORK МЕ, LORD’’ и 
останатите изведби на Јаniѕ ќе се воодушеву-
ваме и ке жалиме 

»0патија 70« -
без малку зa жaлење 

По 13 пат во салата на хотелот „Кварнер" во 
Опатија се одвиваше фестивалот на забавна 
музика. Ние обичните смртници што не бев-
ме во Опатија, имавме можност преку ТВ да 
ја следиме финалната вечер и да ги чуеме 
наградените композиции. Врз основа на она 
што го чувме и видовме ги донесувам моите 
судови за овој фестивал. 
Прва и најважно нешто што не ми се допад-
на на фестивалот тоа беа фестивалските ком-
позиции. Можеби фаталната бројка 13 им ги 
одзеде сите адути на композиторите и на кра-
јот придонесе на овој фестивал да се појават 
сосем просечни (за нас во Југославија про-
сечни) композиции. Ако е така, тогаш за до-
година нема зашто да се плашиме. Но, за 
жал работите стајат сосема поинаку. Факт е 
дека овој фестивал оваа година беше ком-
плетно стерилен во поглед на нови квали-
тети или уште помалку, во поглед на веке 
постигнатите наши достигнувања во овој до-
мен. Од сите композиции што ги чувме на 
фестивалот само една заслужува зелено свет-
ло за епитетот добра. Тоа е композицијата 
„Олуја" на Зденко Руњиќ и тоа пред се за-
ради вонредната интерпретација на Јосипа 
Лисац. Останатото, слободно ќе речам, беше 
сладникава, а на моменти и кисела боза. На-
вистина постоеа кај поодделни композиции 
некои добри моменти, но во целина тие исти 
композиции заслужуваат „кец". Што се од-
несува до македонските композитори заста-
пени на овогодишната „Опатија" можеме да 
констатираме само дека нивните композиции 
беа само предвакувани антиквитети на Славе 
Димитров и Александар Џамбазов. Со други 
зборови, тие не дадоа ништо ново, дури ни 
ништо занимливо. 
Во ваквата шема на тринаесетата Опатија 
интерпретторите само можеа да се вклопат 
и колку што беше во нивните можности (кои 
патем речено се мошне ограничени да се би-
дат од слабите композици да извлечат мак-
симум. Вредни за помен се само Јосипа Ли-
сац и Габи Новак и донекаде Боба Стефано-
виќ, „Бели врани", Ибрица Јусиќ и Аленка 
Пинтарич. Со стари „цаки" се обидоа и не 
успеаа „Про арте", Мишо Ковач, Љупка Ди-
митровска, Зденка Вучковиќ, Ана Штефок 
и останатите. Вокално-инструменталните со-
стави што беа застапени, само потврдија дека 
на ова поле слабо стоиме. „Млади леви" кои 
важат за една од најквалитетните наши гру-
пи ни ги покажаа играчките способности на 
својот вокален солиет и ништо повеќе. „Бели 
врани" беа онакви какви што ги знаеме — 
стандардни, За „Про атре" и за „Дубровнич-
ките трубадури" и да не зборувам. 
„ОПАТИЈА 70", како и досега одржаните 

југо-фестивали на забавна музика, само не 
наведуваат да заклучиме дека постои криза 
во поглед на концепциите на ваквите фести-
вали. Ако сакаат да преживеат и нешто да 
значат, ваквите фестивали мораат да бидат 
малку помобилни и да се обидат во своите 
рамки да внесуваат што е можно повеќе но-
вости. Потребна е значи инвентивност на ор-
ганизаторите, активно следење на она што 
е актуелно во светски рамки. Инаку можат 
слободно да се сметаат за промашени фес-
тивали, зачаурени во некаков безвезен тра-
диционализам и конзерватизам. 



Поп 
клaсичари 

Денес, кога во поp музиката веке навистина 
не се знае кој пие, а кој плаќа, многу е теш-
ко и неблагодарно да се даваат дефиниции и 
формулации на различнигге стилови и, квази 
стилови кои секојдневно се јавуваат и бара-
ат свое место под сонце. Всушноет, денешна 
та поп музика и нема стил. Она што една 
група го свири денес утре наполно го забора-
ва, и тоа сменува со нешто друго, дури и по 
цека тоа, другото да е послабо од она пора-
ната перспектива. Тоа беше сосем нормал-
туација и потребите на публиката без оглед 
на тоа што развиканите „Underground’’ сос-
тави се убиваат докажувајѕќи дека публика-
та им е наполно неважна и дека прават што 
сакаат. Мора, било како, да се признае дека 
токму купувачите на плочи се оние кои од 
една трупа прават сега „хард-рок", а потоа 
„кантри и вестерн" состав. 

Токму заради фактот што публиката е 
толку битна за развојот на денешната поп 
музика, зачудувачка е појавата и постоењето 
на еден помалку чуден стил, да го наречеме 
ПОП-КЛАСИКА. Кога се јавија првите по-
четоци на оваа струја, многумина скептично 
затартеа со главите и не веруваа во нејзи-
ната перспвктива. Тоа беше сосема нормал-
но, бидејки се случуваше во 1965 година, кога 
сите беа луди за „бит" и кога никој не мо-
жеше да предвиди дека ке се јави една мо-
дифинирана гранка на класичната музика 
која ќе тргне по свој сопствен пат и ќе из-
најде свои сопствени изразни средетва. Пио-
нерите на овој стил, званично или незванич-
но, беа БИТЛСИ. На познатиот албум „НЕLР" 
(На помош) со музиката од уште по позна-
тиот истоимен филм, меѓу останатите стан-
дардни нумери се најде и една со име „УЕЅ-
"' (Вчера). Не ќе беше ништордноврднавовг 
ТЕЅТЕКБАУ" (Вчера). Не ќе беше ништо 
необично ако на таа песна не се јави еден 
камерен, чисто класичен, квартет виолини 
како вокална придружба. Но, не само при-
дружбата туку и целата мелодијска линија 
на „УЕЅТЕRDАУ" е многу класична и сонат-
на. Таа (како што ви е извонредно добро поз-
нато) го обиколи светот и достигна дури 120 
"верзии во разни стилови и од разни изведу-
вачи. Вечните ривали на Битлси, ансамблот 
ТHЕ ROLLING ЅТОNЕЅ, за да не остане подо-
лу, веднаш парираше со својата извонреда 
„АЅ ТЕАRЅ GО ВУ" (Додека течат солзите), 
Правена со многу сличен манир: Овие две 
песни на двата големи состави не беа озбил-
но земени и се сфатија како „излет" надвор 
од рок-ен-ролот. И навистина, тоа не се при-
мери на она што денеска се подразбира под 
ПОП КЛАСИКА. Не смееме, ако на некоја 
балада чуеме оркестарска придружба, да 
зборуваме за класичен приод ,кон неа. Под 
ПОП КЛАСИЧАРИ треба да се сфатат оние 
кои ое обидуваат да направат вистинска фу-
зија на тие два толку различни стилови. 

Годината 1967 ни ги даде „РRОСОL НА-
RUМ" првата група "што очигледно се 
даде на фузионирање и комбинирање на 
ПОП и класиката. Нивната прва плоча 
,,WHITHER ЅНАDЕ ОF РАLЕ" (По бледо до 
бледо) е всушност една прекрасна Бахова фу-
диционализам и конзерватизам. 

га, извонредно аранжирана и изведена. Слич-
на на неа е и втората сингл плоча или ,,НОМ-
ВURG’’. Сигурен сум, дека ако големиот Бах 
по некое чудо оживее и ги слушне плочите 
на Прокоа Харум ќе отиде да им честита. 
Тие то навистина го заслужуваат. Вrooker и 
Raid, композиторскиот тим на оваа група. е 
извонредно подтотвен за авантури во сите 
видови музика и затоа од PROCOL HARUM 
можеме и морам да очекуваме уште многу 
изненадувања.. Во истата 1967. Битлси го из-
дадоа својот фамозен „NARDNECK РЕРЕR" 
кој, на многу места има чисто класични при-
звуци. Такви на пример се песните .,ЅНЕ'Ѕ 
LAEVING НОМЕ" (Таа го напушта домот) и 
.А DАУ IN ТНЕ LIFЕ" (Еден ден во живо-
рат класична музика или барем еден вид од 
тот). Битлси никогаш не се обдувале да сви-
неа, па сепак таа во многу нивни албуми са-
ма си изнајдуваа место. Такви ее освеп 
„РЕРЕR" и албумите „REVOLVER’’ „RU-
ВВЕR ЅОUL" и. т. н. 

Заедно со „РЕРЕR" на поп пазарот се 
јавува и една друга, за нашава тема извон-
редно значајна плоча. Тоа е албумот па гру-
пата „МООBУ BLUEЅ" со име „DАУЅ ОF 
FUTURE РАЅЅЕD" ..(Деновите на иднината ми-
наа). На овој албум веќе директно '' работи 
симфониски оркестар и резултатите се фан-
тастични. Тоа е можеби првата комплетна 
модерно-класична плоча Мелодијата „NI-
GHTЅ IN WHITE ЅАТIN’’ (Ноки во бел сатен) 
е издадена на сингл и доживува невиден ус-
пех. Мооdу В1uеѕ се група која најстрото се 
држи за крусот што го одбрала. Тука лежи 
тајната на нивниот успех, бидејќи сите ал-
буми кoп досега ги cними доаѓаа веднаш на 
првото мeсто од англиската топ-листа. Тоа се 
албумите „IN ЅЕRARCH ОF LОЅТ СНОRD" 
(Во потрага за изгубениот акорд). ..ОN А 
ТRESHOD ОF А DREАМ" (На прагот од со-
нот). ..DEDICATED ТО OUR CHILDREN!Ѕ 
CHILDREN" (Посветено на дeцата од нашите 
деца) и последниот, „А QUESTION ОF ВА-
LANСЕ" (Прашаше на равнотежа). Мајкл 
Пиндере најобразуван во музички преглед од 
музички поглед од другите членови. На својот 
необичен мелотрон) машина која може да и-
митира било каков инструмент тој то креи-
ра звукот па својот состав. 

Групата ..NICE". која, за жал од пред 
кусо време престана да постои, исто како и 
останатите досега споменати поседуваше сил-
ни компоненти па класика. Водачот на гру-
пата и органистот. КЕIТ ЕМЕКЅОN, за кого 
во Англија велат дека ја силува својата ор-
гана за време па концертите со своите неви-
дени импровизации покажуваше како навис-
тина треба да се третираат класичарите. На 
албумите „АRЅ LONGA VIТА ВREVIЅ" и 
.NIСЕ" се среќаваме со перфектни класични 
композиции како што се КАРЕЛИЈА, БРАН-
ДЕРБУРГЕР или РОНДО. Сепак. најсилен 
ДЕРБУРГЕР или РОНДО. Сепак, најсилен 
класичен адут во рацете „NIСЕ" останува 
нивниот последен албум „FIVЕ BRIGEЅ" 
(Пет моста). Овој LР е снимен на живо во 
една позната концертна сала, а покрај трите 

члена од групата, настапува и комплетниот 
лондонски симфониски оркестар. Целата прва 
страна е исполнета со суитата „ПЕТ МОСТА" 
која е досега ненадмината фузија на класич-
на форма и модерен третман. Извонредните 
оркестарски партии се преливаат во сирови 
звуци на органа или обратно. Диригентот на 
оркестарот е еминентниот Јосеф Егр кој ве-
ли дека тоа дело, за него, претставува голе-
мо и неповторливо искуство. Незванично се 
тврдеше дека за суитата поволно се изразил 
и најголемиот англиски жив класичар Бен-
намип Бритн. На втората стран од плочата 
се креќаваме со композиции на Сибелиус, 
Чајковски и Бах. Дека музиката не знае за 
граници гледаме од композицијата на Дилан 
..КANTRY РАЈ" која е споена со еден дел на 
Баховиот бранденбуршки концерт. На обвив-
ката пишува: 

КANTRY РАЈ (БРАНДЕНБУРШКИ КОН-
ЦЕРТ бр 6 Дилан-Бах Значајни претставни-
ци на ПОП К Л А С И К А Т А се и „КING GRIM-
ЅОN" (види Фокус бр. 26) кои изненадија со 
свежината на своите идеји и невообичаениот 
пристап кон музиката. Албумите „IN ТНЕ 
ЅОURТ ОЕ СRIMSNON KING" и „ IN ТНЕ 

WАКЕ О F POЅЕIDON" (На погребот на По 
сејдон) остануваат бисери во дискотеките па 
WАКЕ ОF POЅЕIDON" (На погребот на По-
сзјдон) остануваат бисери во дискотеките на 
сите оние кои ја ценат добрата музика. Кога 
веќе сме тртнале со набројување да ги спо-
менеме и останатите групи кои во овоите де-
ла вметнузаат класични елементи. Тоа се 
..ТНЕ INGRDIBLЕ ЅТRING BAND" (види 
Фокус 23), „ В О О D Ѕ^WАТ аnd ТЕАRЅ". 
„RENAISSANCE", „DЕЕР РURPLЕ" и. т. н 
Најегзготичен пример се DЕЕР РURPLЕ кои 
иако 100% рок група се осмелија да изведат 
модерна симфонија со класичен симфониски 
оркестар. Успехот беше потполн, па беа да-
дени и неколку репризи, но „фраерите" од-
групата се уплашија дека публиката ќе ги 
напушти, па веднаш издадоа албум со чиста 
рок музика. Нека не им се замери. 

Иако вметнувањето па класика во де-
нешниот ПОП почнува да станува мода, не 
значи дека тој правец угаснал. Фактички тој 
се уште не почнал да то дава она што мо-
же. Класичната музика е такво неописиво 
богатство со форми и квалитети што попот 
има што да учи од неа. Основен проблем на 
патот на ова здружување е повторно публи-
ката. Потребно е култивирање на слушате-
лот и купувачот на плочи. Глупаво би било 
на некој кој до длабоко навечер кисне по-
крај радиото и слуша банални песнички од 
Луксембург, да му сервирате сериозен албум. 
кој бара концентрација и новеќе елушање 
за да се разбере и засака. Култивирањето 
треба да оди постепено и успехот не може 
да изостане. Покрај овој проблем има и мно-
гу други. Еден е, на пример, дали овој пат по 
кој се движи фузијата е единствен и непро-
менлив. Секако не. Постојат илјадници на-
чини да се зближат две форми, да ои дадат 
и одземат една од друга, да се надополнат и 
дооформат. Само со тежок труд сето тоа мо-
же да се изведе, со со труд кој повеќекратно 
ќе се исплатува. Да се надеваме дека идни-
ната ќе го покаже нравиот начин по кој ра-
ботите треба да се движат. 

Горан 



Фестивалот во Вудстбк е веќе легенда. Него-
виот пример го следеа повеќе места ширум 
светот. Сакаме, колку што е можно повеќе да 
ве запознаеме со тоа што слушаше толпата 
од стотици илјадимлади луѓе — посетители на 
фестивалот „Вудсток". Затоа на оваа страница 
донесуваме препеви на неколку песни што беа 
изведувани на овој фестивал. Со овие текс-
тови донекаде ќе дознаеме и за дел од поли-
тичките стремежи на американската младина. 
Препевите се на Влатко Коробар. 

ТНЕ WНО: WERE NOT GONNA ТАКЕ IТ 

Те напуштаме, 
ќе те силуваме, 
или пак подобро 
да те заборавиме. 
Погледниме, 
Почувствувајме, 
Доприме, 
Зацелиме. 
Слушајќи те тебе 
ја осознавам музиката, 
Гледајќи во тебе 
се возбудувам, 
Следејќи те тебе 
доаѓам пред планини. 
Лежејќи пред твоите стопала 
чувствувам страст. 
Токму зад тебе 
ги здогледувам милионите, 
На тебе ја распознавам славата. 
Од тебе добивам мислења, 
Од тебе ја дознавам казната. 

JOAN BAEZ: ЈОЕ HILL 

Сношти сновував дека го видов Џо Хил 
жив како ти и јас. 
— „Но, мртов си Џо веќе 10 години" 

„Никогаш и не умрев" — рече. 
— „Те убија Џо, 
те стрелаа тие" 
— „Мали се пушките да убијат човек. 
— „Никогаш и не умрев" — рече. 
Стоејќи исправен како живот, 
насмевнувајќи ми се со очите 
„Никогаш не можат да ме убијат" — рече 
и продолжи понатаму. 
Од Сан Диего до Мејн 
Во секој рудник и фабрика , 
каде работниците се борат 
живее Џо Хил. 

Поезијата 
од Вудсток 

JOAN BAEZ: ЈЕFFЕУ ЅНURTLEFF: 
DRUG ЅТОRЕ ТRUCК DRIVIN МАN 

— песната му е посветена на Роналд Реган, 
гувернер на Калифорнија. 

Тој е возач на камион 
и шеф на Кју Клукс Клан. 
Кога летото ќе се дотркала 
ке бидеме среќни да го напуштиме градов 

Ми беше како татко, 
единствен диск-џокеј што се слуша после три. 
Пеам во една фолк-група 
и затоа што не ме сака не ме разбира. 

Тој е возач на камион 
и шеф на КјуКлукс Клан . . . 
Има куќа на врвот на ридот 
и пушта „кантри" — плочи, додека не ви се 

досади. 
Тој е возач на камион и шеф на Кју Клакс 

Клан. . . 

Пријателите му се ниски 
И не сака отпор — 
Тоа го кажа вчера на еден голем ТВ-шоу. 

Тој е возач на камион и шеф на Кју Клукс 
Клан . . . 

Има медал што го доби во војната 
Тежок е двесте кила 
и сега стои покрај неговата врата. 

Тој е возач на камион и шеф на Кју Клукс 
Клан. 

Кога летото ќе се дотркала, 
ќе бидеме среќни да го напуштиме градов. 

СОNTRY ЈОЕ МсDONALD: ТНЕ »FIЅН« 
СНЕЕR 

Напред сите вие снажни луѓе, 
вашата помош ја бара Вујко Сам 
се заглавил тој во гаден сос таму во Виетнам. 
Оставете ги книгите и земете пушки. 
ќе имаме доволно време за забава. 

1, 2, 3 Зошто се бориме? 
Не ме прашај, не ми е тоа грижа. 
Следната станица е Виетнам. 
5, 6, 7 Отворете ги небеските врати. 
немаме време за размислување 

и онака еден ден ќе умреме. 
Ајде Вал стрит не биди бавна 
ќе има пари со тони 
ако ги снабдувате трупите. 
Фрлајте бомби, 
и онакапаѓаат врз Виетконг. 
Ајде генерали, побрзајте 
зашто старата добра можност конечно е тука. 
Можете да одите да ги пофаќате , црвените 
зошто таквите само мртви се добри 
и мирот може да се извојува 
само ако ги истераме дома." 
Ајде, мајки, спакувајте ги синовите за Виетнам 
и вие татковци не двоумете се 
испратете ги пред да е доцна. 
Бидете први во вашата област кои ќе го 

добијат синот — 
спакуван во кутија.. 

NEIL YOUNG: ЅЕА ОF МАDNEЅЅ 

Зар би можел да те пренесам низ морето 
на лудоста, 

кога толку те сакам. 
Тоа ќе ми причини само жал. 
Никогаш порано не сум-те видел 

низ овие очи 
и не верувам во сето ова. 
Се што ми треба е твојата љубов, 
исполни ми го животот со среќа 
Се што сакам е твоето срце, 
зошто моето се распаѓа кога мислам на тебе. 
Се искачив на небото 
и заспав на раскрсницата 
сигурен дека утре ќе те сакам. 
И додека музиката стивнуваше 
сребрениот Дожд ги измиваше планинските 

детелини. 
Зар би можел да те пренесам низ морето 

на лудоста 
кога толку те сакам: 
Тоа ќе ми причини саможал. 
Никогаш порано не сум те видел низ овие очи 
и не верувам во сето ова. 






