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Д-р Александар ГРЛИЧКОВ, Европа во очите на комуниетите, 
Скоп je, Комунист, 198В, 280.

Во издание на издавачката деј- 
ноет на Комунист — Скоп je изле- 
зе од печат трудотнад-р Алексан
дар Грличков, Европа во очите на 
комуниетите. Ова е второ издание 
на книгата „Европа во очите на 
комуниетите” за првпат објавена 
во 1977 година. Сега книгата е про 
ширена со статијата „Сојузот на 
комуниетите на Југославија во 
борбата за развој на социјализмот 
во светот”, објавена во весникот 
„Комунист” во јануари 1983 годи
на, ко ja, според тематиката и те- 
орискиот став претставува продол- 
жување на текстовите од мината- 
та деценија.

Книгата „Европа во очите на 
комуниетите” содржи цел спек- 
тар актуелни прашања на совре- 
мениот свет и, се разбира, квали- 
фикувани оценки за состојбата и 
односите денес, но и за она што 
може да се очекува утре.

Трудот е составен од Предго- 
вор, во кој авторот укажува дека 
оваа едиција претставува избор 
од неговите истапувања во вре- 
мето од инициратьето на Конфе
ренции ата на комунистичките и 
работничките партии на Европа до 
првите реагирања на таа конферен- 
ција по нејзиното одржување на 
29 и 30 јуни 1976 година во Бер
лин. Во погдотовката и издавање-

то на овој зборник имено се трг- 
нало од намерата, различните тек- 
стови собрани на едно место и 
главно систематизирани по хроно- 
лошки ред, да се презеитираат на 
членството на Сојузот на комунис- 
тите и на читачката јавност за да 
добијат, врз основа на нив, увид 
во основните прашања за кои Haj- 
многу станува збор по повод ини- 
цирањето а потоа и во текот на 
целокупните подготовки на таа 
Конференција, како и во основни
те определби на Сојузот на кому- 
нистите на Југославија во врска со 
нив. Покрај говорите што ги одр- 
жа авторот во својство на шеф на 
делегацијата на СКЈ на консулта- 
тивниот и на подготвителниот сос- 
танок, даден е поширок избор и 
на други истапувања (статии, ин* 
тервјуа и сл.), на кои во соглас- 
ност со принципот на јавноста во 
работата во СКЈ, е воден дијалог.

Во книгата „Европа во очите на 
комуниетите” се поместени девет- 
наесет наслови и резиме на ан- 
глиски јазик.

Во првиот наслов „Различности 
на патиштата во социјализам” се 
изнесува основниот пристап на Со- 
јузот на комуниетите на Југосла- 
вија кон разгледувањето на поши- 
роките проблеми на Европа и по- 
себно на проблемите на работнич-
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кото движење во Европа и кон 
нивното што поуспешно разрешу- 
ваше. Истакнато е дека изградба- 
та на меѓународиите, посебно на 
политичките и на економеките од- 
носи, врз принципите на почитува- 
ше на суверенитетот, рамноправ- 
носта, немешашето и уважувашето 
на заемните интересу е основен 
начален став во сите напори на 
работничката класа и на прогре- 
сивните сили во современиот свет. 
Активната миролюбива коегзистен- 
ција меѓу сите земји, без оглед на 
разликите во општествените систе- 
ми, на нивното меѓусебно конст
руктивно спогодуваше и договара- 
ше, е општествената рамка во ко- 
ja се води класна борба и во ко- 
ja  е можно да се остварат целите 
на ошнтиот напредок. Врз таа ос
нова јакне борбата на работнич
ката класа за социјализам во сов- 
ремените услови.

Што се однесува до различное- 
та на патиштата во социјализам се 
вели дека тоа е објективна зако- 
номерност во процесот на афирма- 
цијата на социјализмот како свет
ски процес. Афирмацијата на со- 
цијализмот зависи од тоа во ко ja 
мера субјективните социјалистич- 
1<и сили секаде во светот ќе бидат 
подготвени и способни на демок- 
ратски начин да ш  решаваат проб 
лемите на внатрешниот развој и 
противречностите на меѓусебните 
односи. Доследната примена на 
принципите на независноста, рам- 
ноправноста, немешашето, почиту- 
вашето на суверенитетот и нацио- 
налниот интерес, во современите 
услови на борбата за социјализам 
мора да претставуваат основа на 
одно сите меѓу комунистичките 
партии и социјалистичките зем- 
ји и да му даваат општествена и 
политичка содржина на пролетер-

скиот и социј алистичкиот интерна- 
ционализам.

Насловот „Комунистите и ев- 
ропското утре,; зборува за учест- 
вото на СКЈ на Консултативниот 
состанок на европските комунис- 
тички партии одржан во Варшава 
и за реагирашето во светот на до- 
несените заклучоци на варшавски- 
от собир.

На поврзувашето на комунисти- 
те со сите прогресивни сили со 
цел за јакнеше на меѓусебната до- 
верба и соработка на европските 
земји, а со тоа и за јакнешето на 
мирот и безбедноста му е посве- 
тен третиот наслов на трудот. 
Предуслови за остваруваше на го- 
ренаведеното се задолжителното 
обезбедуваше и остваруваше на 
еднакви права на националните 
малцинства, што претставува ва
жен фактор за зближуваше на со- 
седните држави и народи; инсис- 
тирашето на неповредливост на 
граничите и територијалниот ин- 
тегритет не може да биде причина 
или завеса за задушуваше на пра- 
вата на националните малции- 
ства, туку обратно, може и треба 
да биде фактор за зближуваше и 
соработка. На ова прашаше се 
проверува и интернационалистич* 
ката доследност на комунистички
те партии.

За резултатите и целите од 
Подготвителниот состанок за Кон- 
ференцијата на европските кому- 
нистички и работнички партии, одр
жан во половината на м. декемв- 
ри во Будимпешта, се зборува во 
насловот „Консензусот и јавноста 
— основа за слободна размена на 
мислешата меѓу комунистичките 
и работничките πapτии,̂

На прашашето на меѓународна- 
та солидарност на работничката 
класа, кое добива cè повеќе во
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значењето, и кое претставува мош
не сложен и противречен огаптест- 
вен проблем му е посветен наело- 
вот „Смислата и содржината на 
меѓународната работничка соли
дарности.

Во шестиот наслов ^Национал- 
ните стратегии на борбата за со- 
цијализам не се во спротивност со 
интернационализмот” , покрај дру
гого, се зборува и за тоа дека раз- 
личноста на патиштата во соција- 
лизмот е објективна закономер- 
ност во процесот на афирмација- 
та на социјализмот како светски 
процее. Новите историски околнос- 
ти, внатрешни и меѓународни, об
ъективно создадоа можност, во 
борбата за реализација на новите 
социј алистички револуции, како 
што е на пример нащата, патиш
тата и методисте да се усогласат со 
објективните, специфичните исто
риски материјални и Apiym уело- 
ви. Меѓутоа, иако патиштата на 
борбата за изградба на социјалк- 
зам се различии, не значи дека 
постојат и различии социјализми. 
Kora ќе прерасне во светски сис
тем, социјализмот ќе биде един
ствен; во полниот свој развој ќе 
содржи заеднички определувачки 
вредности; слободна асоцијација 
на производителите, заедница на 
слободни луге. На крајот се истак- 
нува дека основата на судирот со 
Информбирото во 1948 година ja 
сочинуваше трагањето по нови 
принципи на заемните односи на 
комунистичкиге и работничките 
партии.

За ангажирањето на Сојузот на 
комунистиге на Југославија во 
подготовките на Конференцијата 
на комунистичките и на работнич
ките партии на Европа се збору
ва во насловот „Во служба на

трајниот мир и на социјалниот 
прогрес на Континентот” .

За значењето на националното 
прашање, како синтеза на нацио- 
налниот интерес во неговиот ком
плекс, се истакнува во насловот 
„Националното прашање, комуншг 
тичкото и работничкото движенье” . 
Овде да се проследени определбите 
на Маркс, Енгелс, посебно на Ленин 
за успешно решавање на национал 
ното прашање како составен сег
мент на борбата на пролетариja- 
тот за сопствено социјално и на- 
ционално ослободување. Проследе- 
но е и значењето на национално
то прашање во современите ус- 
лови.

Во насловот „Европа во очите 
на комунистиге" се зборува за ед- 
но од најзначајните прашаньа во 
целокупното меѓународно работ- 
ничко движенье т.е. за различнос- 
та на патиштата во социјализам, 
почитуваньето на националните, 
историските, развојните, опнггест- 
вените и на другите особености. 
Ова прашанье беше содржано уш- 
те во корените на судирот на КПЈ 
со Информбирото. Ваквата поле
мика постой  и денеска во меѓуна- 
родното работничко движење и 
тоа е конфликт меѓу стремежот 
кој бара единствен модел за сите 
земји и стремежот секоја земја да 
оди во социјализмот по свој пат, 
каков што й налагаат и сопетве- 
ните состојби.

На подготовките наКонферен- 
цијата на комунистичките и на 
работничките партии на Европа во 
Берлин и на придонесот на Соју- 
зот на комунистите на Југослави- 
ја за нејзиното одржување е пос
ветен насловот „Очи в очи” . Ов- 
да се зборува и за влијанието на 
Конференцијата за европска без-
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бедност и соработка одржана во 
Хелсинки 1975 година, врз усогла- 
сувањето на ставовите на кому- 
нистичките и на работничките 
партии.

Во насловот „Ако не се случи
ло ништо крупно, се случи нетто 
ново" ее зборува за резултатите 
од одржаната конференција на 
комунистичките и на работнички- 
те партии на Европа, одржана во 
Берлин на 29 и 30 јуии 1976 годи
на. Mery другото таа й даде це- 
лосна поддршка на погореспоме- 
натата Конференција за европска 
безбедност и соработка. Исто така 
истакнат е придонесот на Бер- 
ликската конференција за давање- 
то на нов силен импулс на патот 
на редаксација, на патот на де- 
мократизацијата на односите ме- 
ѓу комунистичките и работнички
те партии.

На одразот од влијанието на 
попуштањето на затегнатоста во 
меѓународните политички односи 
врз политичките линии на соција- 
листите, социј алдемократите и 
комунистите е посветен дел од 
трудот со наслов „За соработката 
и дијалогот меѓу социјалистите, со 
цијалдемократите и комунистите” . 
Попуштањето на затегнатоста гп 
олабави идеолошките сопирачки, 
ja потисна политиката на студена- 
та војна, отвори можности за ди- 
јалог меѓу комунистите и соци ja 
листите и отвори можности на 
меѓусебната постепена политичка 
средба и отстранување на меѓу- 
себната недоверба.

На целите на Берлинската кон- 
ференција е посветен насловот 
„Стремежот за независност и са- 
мостојност на одделни комунис- 
тички и работнички партии на Ев
ропа повеќе не може да се запре” . 
Истакнато е дека Конференции ата

имаше ограничена цел: расправа- 
н>е за проблемите на мирот, без- 
бедноста, соработката и општест- 
вениот прогрес на европскиот кон
тинент. Вредности од историско 
значење на Конференцијата беа 
едногласиоста во одлучувањето 
(консензус) и јавноста во работа- 
та кои не се од значење само по 
тоа што се нови, туку особено за- 
тоа што по своего политичко зна
ченье претставуваат израз на нови- 
те достигања и на новата состој- 
ба во односите меѓу комунистич
ките партии.

Во насловите ,,Меѓународните 
политички и економски услови и 
стратегијата на социјализмот” и 
„Социјализмот cè повеќе станува 
неприкосновена определба на по
литичките сили низ целиот свет” 
меѓу другото се зборува за тоа 
дека практиката покажа оти и бор- 
бата за изградба на социјализам 
се остварува во рамките на раз
личии економски и социј алии ор
ганизации на општеството во со
ци] алистичките земји. Авторот 
повторно се навраќа на резултати
те од Берилинската конференција 
посебно на тоа како се толкувал 
поимот на пролетерскиот интерна- 
ционализам. Документот на кон
ференции ата укажу в а дека содр- 
жината на интернационалистичка- 
та доброволна соработка (израз со 
кој се заменува терминот на про
летерскиот интернационализам) ja 
изразува вкупноста на современи- 
те односи и содржината на борба- 
та на социј алистичките сили за 
социјализам.

Во насловот „Независноста на 
Југославија зависи од Југослави- 
ja” се зборува за политиката на 
неврзаност ко ja  повеќе од две 
децении претставува незаменлива 
политичка определба на социј алие-
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тйчка самоуправна Југославија на 
меѓународен план. Во насловот се 
зборува и за односите на Југосла- 
вија со другите земји не би мо- 
жело воопшто да се нагаѓа. Затоа 
што, како што вели авторот, таа 
многу скапо ja  платила својата не 
зависност и дека таа е исклучи- 
телно од неа зависи. Овде е даде- 
но и толкување на поимот „ев- 
рокомуиизам” како решеност на 
некой комунистички партии во за- 
падноевропските земји да ja  гра- 
дат визијата на социјализмот во 
согласност со постојните национал“ 
ни услови во земјите на развиени- 
от капитализам.

За активности на СКЈ и негови- 
от придонес во развојот на рам- 
ноправни односи во современно!’ 
свет, како во текот на целиот по- 
воен период така и во текот на 
посдедните години се зборува во 
насловот „Револуционерните сили 
се борат за афирмација на сопст- 
вениот идентитет” .

Претпоследниот наслов „Нацио- 
налното и интернационалното” му 
е посветен на едно од најсложени- 
те прашања во односот меѓу на- 
ционалното и интернационалисте 
во системот и структурата на од
носите меѓу работничката класа

на одделни народи, меѓу одделнй 
комунистички и работнички пар
тии.

Во последниот наслов „Сојузот 
на комунистите на Југославија во 
борбата за развој на социјализмот 
во светотм меѓу другого се збо
рува за соработката и дијалогот 
кој го остварува СКЈ со сите ко
мунистички, работнички, соција- 
листички, социјалдемократски, со 
сите прогресивни партии и движе- 
ња на неврзаните земји и со дру
гите демократски политички сили 
во светот. Истакнато е дека СКЈ 
во својата соработка со погоре- 
споменатите партии и движевьа, не 
прави разлика меѓу нив според 
нивната големина, влијание или 
иде ј но-политичка ориентаци ј а,
цврсто придржувајќи се кон вос- 
тановените принципи за соработ
ка и кон неприкосновеното право 
на секоја партија да го избере па- 
тот на борбата за социјализам и 
за развој на социјализмот.

На крајот може да се каже де
ка овој труд претставува доста 
значаен придонес во проучувањето 
на состојбите во кои се наоѓа де- 
нес работничкото движење.
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Во почетокот на публикацијата, 
под наслов: Тито за Илинден и за

вековната борба на македонскиог 
народ, се поместени две честитки 
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