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Публикацијата што ќе ја истражувате е резултат на заедничките напори 
 на уредничкиот тим на проектот Изведување демократија II да 
отвори дискусија за демократијата со различни современи уметници, 
културни работници и теоретичари од Србија, Косово и Северна 
Македонија. Како основа за рефлексии за демократијата, на авторите 
им понудивме видео материјал што беше создаден за време на 
проектот. Видео материјалот е запис на размислувањата на 129 
соговорници кои зборуваат за предизвиците на демократијата во 
современото општество. 

Една од основните почетни точки на проектот е прашањето: На што 
мислиме кога ќе кажеме „демократија“? Од нашите соговорници 
побаравме да размислат за ова прашање. Тоа беше инспирацијата 
за сите поканети автори, чиј придонес ја сочинува публикацијата 
пред Вас. Во својот дел Иван Ѓорѓевиќ вели дека компромитираната 
природа на поимот демократија, која се манифестира не само во 
Србија, туку и во Европа и во САД, ни ја наметнува потребата одновно 
да го обмислиме овој концепт. За овој процес ќе биде потребно 
да се започне широк дијалог за прашањата на националност, 
стабилност, економски раст и просперитет, за кои, според Ѓорѓевиќ, се 
претпоставува дека постои консензус. Теута Скендери, која се навраќа 
на искуствата во Косово во последните 30 години, нè поттикнува 
да не размислуваме за демократијата како за фиксен концепт, 
туку како нешто што постојано се менува; ветување што е секогаш 
пред нас. Ивана Хаџиевска дава историски преглед на различни 
концепти и сфаќања на демократијата. Таа, исто така, ги опишува и 
општествените трансформации што се случиле од 18. век под влијание 
на Просветителството и го посочува постепениот процес на ерозија 
на поимот „јавно“. Хаџиевска нè потсетува на вредноста на борбата 
за еманципација за знаење и унапредување на науката како јавно 
добро. Осврнувајќи се на изјави на сограѓаните кои учествуваа во 
проектот, Октај Помак прави резиме на низа извештаи за слободата 
и демократијата спроведени во последните неколку години, кои ги 
дефинираат сите земји вклучени во проектот како хибридни режими. 
Весна Маџоски тврди дека демократијата е еден од најпразните 
симболи на модерното доба и нè потсетува на некои од мислите на 
водечките светски мислители собрани во публикацијата „Демократија 
во која држава?“ од 2011 г. Маџоски, исто така, го посочува и 
креативниот потенцијал на скандалите, како и на потенцијалот на 
уметноста постојано да ги преиспитува контрадикторностите на 
демократијата. Дафина Халили го отвора прашањето на образование 
и информирање, нивната достапност и квалитет, како предуслов за 
демократија. Таа полемизира и за повеќе прашања поврзани со поимот 
демократија и се осврнува на мислењата изнесени во проектот. 

Владимир Јанковски ја префрла нашата перспектива кон динамиката 
на движењето. Тој се залага за бавен човек, тврдејќи дека за 
размислување е потребно време, трпение, посветеност и големо 
внимание, наспроти ритамот на скролање по екранот. Ненад 
Јелесијевиќ го сфаќа нашето современо опкружување како театар на 
апсурдот. Тој на читателот му нуди алтернативна тура низ градот како 
начин за ослободување на креативниот потенцијал и безусловната 
љубов со цел да се трансформираме од пасивни набљудувачи во 
изведувачи; кон директна демократија, за која, според Јелесијевиќ, 
е потребна живост на ко-авторите. Трансформацијата, слободата и 
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континуираната несигурност се само дел од идеите што ги искажа 
Никола Маџиров во последниот текст. Домот, според Маџиров, не 
треба да се сфаќа само според неговите просторни и архитектонски 
димензии, туку како засолниште на недостижна слобода. 

Целта на публикацијата Изведување демократија II е да ги води 
читателите низ различни дилеми и перспективи за современите 
предизвици за демократијата. Исто така, има за цел да нè инспирира 
и поттикне активно да размислуваме, храбро да ги изместиме нашите 
перспективи во области со нови искуства и, се надеваме, да поттикне 
барем мали чекори на промени во нас самите, преку уметност кон 
активна политика. 
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II „ЗАР НЕ Е ТОА 
ГЛАВА-ПИСМО ИЛИ 
ДАЛИ СМЕ ИЛИ НЕ СМЕ?“

ИВАН ЃОРЃЕВИЌ 

Иван Ѓорѓевиќ е антрополог и научен соработник 
на Етнографскиот институт САНУ, Белград, Србија. 
Докторирал културолошка антропологија на 
Универзитетот во Белград. Неговите главни интереси 
се поврзани со областите на антропологија на 
спортот, политичка антропологија и антропологија на 
ранливи и маргинализирани општествени групи. Во 
2015 г. ја објавил книгата Антрополог меѓу фудбалски 
навивачи (Библиотека на XX век, Белград 2015), која 
се фокусира на улогата на спортот во градењето на 
националните идентитети во поранешна Југославија. 
Неговите понови дела главно се фокусираат 
на здравствените проблеми кај обесправените 
ромски заедници во Србија и во соседните земји. 
Тој беше првиот Радуловачки визитинг професор 
по Глобални здравствени студии на Универзитетот 
Нортвестерн во Чикаго, САД (во пролетта 2020 г. на 
далечина и пролетта 2022 на кампусот), каде што 
предаваше на тема „Здравството во социјализмот и 
постсоцијализмот“. 
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Падот на Берлинскиот ѕид во 1989 година секако е настан што 
целосно ја промени политичката парадигма во Европа и во светот. 
Режимите на државниот социјализам паѓаа еден по еден на чело 
со некогаш моќниот Советски Сојуз, а навлегуваа нови политички 
сили, промовирајќи ја либералната демократија и капитализмот како 
спасоносна формула што на народите и нациите на поранешните 
комунистички држави ќе им донесе моментален просперитет.

Припаѓам на генерацијата која ги сведочеше овие тектонски промени 
во периодот на раната адолесценција, во од совладувајќи ги лекциите 
дека нивниот дотогашен краток живот поминал под стегите на 
мрачниот репресивен режим и дека светилникот на повеќепартискиот 
систем што конечно се гледа на хоризонтот, конечно ќе ја донесе 
слободата. Сликите на Тито што висеа во училниците на моето 
основно училиште, најпрвин беа предмет на бизарниот перформанс, 
познат меѓу децата како „со креда по Тито“, за да исчезнат во некој 
подрум, така украсени, на крајот, и да бидат заменети со Свети Сава, 
како очигледно претпоставен симбол на новиот српски просперитет. 
Децата, вклучувајќи ме и мене, жестоко расправаа за теми што ги 
донеле од дома, размислувајќи дали „Србија од три дела ќе биде 
цела“ и евалуирајќи ги достигнувањата на државата во која се 
родиле. Не ни насетувавме дека таа држава наскоро ќе исчезне во 
крв, а безгрижноста на детството во „тоталитарната темнина“ ќе 
биде заменето со адолесценција во вооружени битки на демократски 
избраните влади на поранешните југословенски републики и 
економска катастрофа што ја донесе „транзицијата“. Но, за една работа 
се согласуваа сите: либералната демократија и повеќепартискиот 
систем беа нужен пат по кој требаше да се оди.

Во тие години, ваквото уверување претставуваше консензус во цела 
Европа, а особено во оние нејзини делови што се наоѓаа зад Железната 
завеса. Оптимизмот и вербата во просперитет со помош на магичната 
формула „демократија + капитализам“ глобално го одбележаа духот 
на деведесеттите, веројатно најдобро сумиран во тезата на Фукујама 
за крајот на историјата, завршувањето на сите судири и вечна 
благосостојба на општеството базирано врз темелните вредности на 
либерализмот и приватната сопственост.

Се разбира, ваквиот оптимизам не го делеле мнозинството од 
жителите на поранешна Југославија, со оглед на тоа што на нејзината 
територија во деведесеттите се водеа неколку крвави војни чија 
последица беше економскиот колапс. Подоцна ќе се покаже дека овој 
занес и на други места не резултираше со ветениот западен стандард, 
затоа што економските млади лавови донесени од институциите 
како Светската банка со нивните експериментални неолиберални 
реформи, познати како „шок-терапија“, преку ноќ оставија без работа 
и сигурност десетици милиони луѓе. Така, во Русија, на почетокот од 
деведесеттите години, очекуваниот животен век на мажите се намалил 
на помалку од 60 години, додека стапката на смртност на машката 
популација драматично пораснала во Унгарија што била перципирана 
како успешна транзициска држава. Се покажа дека во капитализмот 
не можат сите да бидат капиталисти, а дека станбената сигурност 
или сигурноста на пазарот на труд, што го карактеризирала системот 
на државен социјализам, во новиот систем веќе не постои. Новите 
правила на игра имале своја цена што граѓаните не можеле да ја 

„З
А

Р
 Н

Е
 Е

 Т
О

А
 Г

Л
А

В
А

-П
И

С
М

О
 И

Л
И

 Д
А

Л
И

 С
М

Е
 И

Л
И

 Н
Е

 С
М

Е
?“

И
В

А
Н

 Ѓ
О

Р
ЃЕ

В
И

Ќ
 



12

II
видат опиени од приказните за демократија и пазар, а за многумина 
од нив будењето било сурово. Кога на почетокот на овој век, работите 
помалку или повеќе се стабилизирале, стана јасно дека ниту една од 
државите во т.н. „транзиција“ нема да „транзитира“ до стандардите на 
Германија и Холандија и дека сите нив ги чека добрата стара политичка 
и економска периферија.

Но, во искуството на деведесеттите во Србија, колку и да било далеку 
од каков било оптимизам и надеж за подобра иднина, постоеја јасни 
упоришта, што условно можеме да ги наречеме идеолошки. Имено, 
противниците на режимот на Милошевиќ, без оглед на која страна 
од политичкиот спектар се наоѓале, својата позиција ја граделе врз 
идејата дека Србија, по паѓањето на власта, мора да се трансформира 
во вистински демократска држава заснована врз владеењето на 
правото и пазарната економија. Околу овие прашања, освен во мал број 
случаи, практично немало несогласувања меѓу тогашната опозиција. 
Политичките битки на деведесеттите, често проследени со масовни 
протести во тој поглед, секогаш како едно од клучните барања го 
истакнувале ослободувањето од контролата на власта на медиумскиот 
простор и реформите на изборниот процес што е дизајниран така 
што секогаш овозможувал превласт на СПС на Милошевиќ и нивните 
сателити. Една од најголемите масовни побуни против режимот се 
случи во 1996 година токму заради изборната кражба на локалните 
избори. Деведесеттите, во тој контекст, можат да се разберат и како 
постојана борба за воспоставување на демократијата, каде што ќе се 
почитува секој граѓански глас, а правилата на политичката игра ќе 
бидат исти за сите. Кулминацијата на оваа борба, есента 2000 година, 
кога Милошевиќ конечно си замина од власт, накратко може да се 
дефинира со многупати повторуваната парола „сакаме да живееме 
нормален живот во нормална држава“. Луѓето кои во тие години 
протестираа на улиците ширум Србија го бранеа своето право на избор 
и слобода, што е совршено илустрирано во неофицијалната химна на 
петтооктомвриската побуна, песната од Ѓорѓе Балашевиќ „Да се живее 
слободно“. Демократијата дефинирана според идеалот на развиениот 
запад немала алтернатива, а можноста за гласање на слободни избори 
за многумина, пред сè за младите луѓе, претставуваше најскапоценото 
наследство од уривањето на режимот на Милошевиќ.

Денес, над дваесет години од овие настани што полека се губат 
во маглата на хипертрофираните содржини и интенционалното 
потиснување на сеќавањата на деведесеттите, идејата за масовни 
протести заради што било поврзано со изборите изгледа совршено 
утописки. Сега веќе десетгодишното владеење на СНС и Александар 
Вучиќ изгледаат како вечна судбина, а опозицијата на тој режим 
изгледа млако, неартикулирано и неснајдено. Интересот за политичка 
партиципација, особено меѓу граѓаните родени во овој милениум, 
изгледа како да се наоѓа на исклучително ниско ниво, политичарите се 
доживуваат како корумпирана класа меѓу која не постојат разлики,  
а политиката се гледа или како валкана работа недостојна за пристојни 
луѓе или како кратенка кон побрзо завршување на школувањето и 
наоѓање работа.

Се разбира дека автократски-стабилократскиот стил на владеење на 
Александар Вучиќ, кој подразбира целосна контрола на сите нивоа 
на власт, задушување на медиумскиот простор и владеење со страв 
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и со тоа, изборен процес на работ на регуларност, во голема мера 
придонесе во Србија едвај да постои политичка дебата и интерес за 
политиката како таква. Но, да се прашаме за момент што би се случило 
ако по некое чудо се отвори медиумскиот простор и се организираат 
избори што не би се решавале со закани за откази или џипови полни со 
корпулентни луѓе чии аргументи лесно ги убедуваат луѓето да гласаат 
за претседателот? Дали интересот за политика наеднаш би пораснал? 
Дали граѓанките и граѓаните би можеле да слушнат дека постои 
алтернатива на постојната власт? Што би била содржината на тие 
алтернативни пристапи? И на крајот, дали мнозинството луѓе навистина 
би верувале дека изборите како фундамент на традиционално 
сфатената демократија се начин да бидат уважени нивните интереси,  
а нивната волја да биде артикулирана?

Во медиумите, но и во стручната литература, често може да се слушне 
дека граѓаните во Србија станале апатични и незаинтересирани 
за политиката и политичките процеси и дека тој тренд е особено 
распространет меѓу младите. Ова тврдење често се зема како 
аксиом и се толкува на различни начини – од разочарување и 
изневерени ветувања за просперитет по демократските промени од 
петти октомври, па до узурпација на секој вид простор за политичко 
дејствување од страна на власта на Александар Вучиќ. Во одредена 
смисла, овие толкувања можат да се третираат како формално 
точни. Надежта и енергијата на граѓаните вложена во борбата против 
режимот на Милошевиќ нагло спласнаа веќе во првата деценија на 
новиот милениум, прво по атентатот на премерот Зоран Ѓинѓиќ, а 
потоа како резултат на соочувањето со фактот дека ветениот пораст на 
животниот стандард на крајот сепак не се случил, оставајќи ја земјата, 
како што велат Хорват и Штикс, во пустината на постсоцијализмот,1 
односно на европската периферија, позиција на која држави како 
Србија структурно мораат да се наоѓаат во однос на логиката на 
владејачките неолиберални режими.

Од друга страна, а тоа е особено видливо во последните години на 
владеењето на Вучиќ, во Србија е на дело механизмот што Фергусон 
го нарекува „антиполитичка машина“.2 Станува збор за концепт со 
помош на кој политичките прашања пар екселанс се деполитизираат 
така што во нив се вчитуваат вредности што ги прават надидеолошки 
и со тоа прашања за кои не е ни потребно, ниту соодветно да се водат 
политички дебати. Обично станува збор за апстрактни концепти, 
како нација, стабилност, економски пораст, просперитет, иднина 
– означители што лебдат и за кои нема дебата затоа што владее 
претпоставен консензус за нив. Кога политичкиот дискурс во најголема 
мера ќе се доведе исклучиво до овие теми, антиполитичката машина 
работи со полн капацитет, успешно маскирајќи ги политичките 
прашања во вонвременски и вонпросторни општи места за кои, 
наводно, сите се согласуваме. Во тој контекст, одбивањето на 
партиципацијата во такво политичко опкружување, исто така, 
претставува јасен политички став и политичка позиција на ускратување 
на согласност на играта во која може да се оперира само во рамките на 
однапред зададени теми, во шизофрен простор каде што истовремено 
не го даваме Косово и соработуваме со пактот НАТО, сакаме во ЕУ, но 
ја сакаме Русија, ја мразиме ЛГБТИ+ популацијата, но организираме 
„Европрајд“, а сето тоа во име на врвната цел за заштита на нашите 
возвишени „национални интереси“.
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1  Srećko Horvat and Igor Štiks. 
“Welcome to the Desert of Post-
Socialism: Radical Politics after 
Yugoslavia”. London: Verso Press, 
2015.

2  James Ferguson. “The Anti-
politics Machine: ‘Development’, 
Depoliticization and Bureaucratic 
Power in Lesotho”. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990.
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Иако несомнено се точни, овие објаснувања ни од далеку не ги 
исцрпуваат комплексните причини заради кои се чини дека граѓанките 
и граѓаните на Србија не ги интересира политиката и заради што 
се стекнува впечатокот дека мобилизацијата слична на онаа од 
деведесеттите е невозможна. Доволно е да се укаже на големиот број 
локални иницијативи и протести, од кои некои беа и многу масовни, 
како блокадата заради потенцијалниот ангажман на рударската 
компанија „Рио Тинто“ на територијата на Србија. Значи, граѓаните 
тука се подготвени за секој вид акција во моментот кога ќе проценат 
дека тој ангажман е во согласност со нивните интереси. Она што не ги 
интересира е да партиципираат во процеси за кои длабоко чувствуваат 
дека нивното влијание е маргинално, а прашањата што се поставуваат 
сè подалеку од оние што навистина можат да имаат влијание на 
нивните секојдневни животи. А тоа не е случај само во Србија, 
напротив.

Трендот на опаѓање на интересот за традиционалната политичка 
партиципација е видлив речиси секаде, а особено во државите 
на т.н. развиена демократија. Учеството на граѓаните на изборите 
е сè помало, а нивните преференции сè повеќе и повеќе одат во 
насока на популистичките партии, чија важна одлика е отфрлањето 
на естаблишментот. Овие трендови наведуваат многу автори да 
констатираат дека демократијата се наоѓа во длабока криза и дека 
е неопходно да се преземат чекори кон повторна стабилизација на 
институциите засновани на класичните либерални модели. Основниот 
проблем што се појавува кога се анализира оваа теза, всушност, лежи 
во тоа што демократијата во обликот во кој постоела, да речеме во 
глобално златните деведесетти, веќе некое време не постои.

Накратко да се вратиме во неодамнешното минато и во блиското 
соседство – во Грција, 2015 година. Во оваа земја, притисната од 
тешката економска криза и воведените мерки за штедење, граѓаните 
одлучија својата доверба на изборите да ја дадат на широкото 
левичарско движење наречено Сириза, чиишто претставници ја 
отфрлаа не само политиката на „стегање на ременот“ туку и целото 
економско уредување засновано на она што широко се дефинира како 
неолиберализам. Ваквиот изборен резултат предизвика тектонски 
нарушувања на политичката сцена на Европа, по првпат доведувајќи 
го на позиција на моќ вистински левото движење што отворено се 
спротивставуваше на економското уредување што беше несомнено 
не само во Европа туку и глобално. На ентуизјастичките лидери на 
Сириза, осоколени од масовната поддршка на граѓаните од што го 
црпеа легитимитетот, им претстоеја тешки преговори со партнерите, 
пред сè, од богатите земји на ЕУ, како Германија или Холандија. Тие 
разговори многу брзо се претворија во монолози во кои аргументите 
на Алексис Ципрас или Јанис Варуфакис се одбивале од ѕидовите 
на бриселските канцеларии-тврдини, додека се соочувале со 
немилосрдните и на моменти брутални пресуди на носителите на 
вистинската моќ – министрите за финансии и претставниците на 
меѓународните финансиски институции. Се работело за тактичко-
показна вежба што јасно укажала дека за некои теми едноставно 
не е можно да се расправа. Кулминација на оваа релативно кратка 
политичка драма беше одржувањето на референдумот што го 
организираше Сириза, овозможувајќи им на граѓаните на Грција да 
изберат дали ќе се согласат со уште побрутални мерки на штедење, 
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кои беа понудени од страна на фамозната тројка што ја сочинуваа 
Европската комисија, Меѓународниот монетарен фонд и Европската 
централа банка. Мнозинството гласачи одлучи да не го прифати овој 
аранжман, а епилогот беше тој што владата на Сириза, погазувајќи ја 
волјата на гласачите на референдумот што го организираше самата, да 
се согласи со сите барања и со еден збор – да капитулира.

Ваквиот епилог укажува на неколку важни работи. Пред сè, стана 
јасно дека изборот заснован на две темелни демократски институции 
– избори и референдум – може да биде валиден исклучиво ако се 
вклопува во адекватните рамки што ги пропишуваат носителите на 
моќта во европскиот центар. Второ, се покажа дека тие носители 
на моќ, за разлика, да речеме, од владата на Сириза, не се нечии 
избрани претставници, туку поединци и групи луѓе наспроти каква било 
демократска контрола, но со многу долг стап во рацете, подготвен да 
удри врз какво било споменување за преиспитување на уредувањето 
што го креирале и што успешно го репродуцираат. За силата што се 
спротивставува на каков било обид на нудење алтернатива зборува 
и симболичката војна, во тие денови во Европа, во државите на 
развиениот европски запад и север, државите во должничка криза беа 
нарекувани со имиња како „земји на лукот“ (garlic countries) или со 
акронимот PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain).

Без оглед дали му припаѓаат на левиот или на десниот дел од 
политичкиот спектар, на граѓаните на Европа им стана јасно дека 
политичкиот мејнстрим веќе не е заснован врз најосновните 
демократски принципи, како што е барем почитувањето на волјата 
на гласачите. Стана јасно дека лостовите на моќта се наоѓаат 
некаде на друго место, надвор од дофатот на тие што би требало да 
партиципираат во изборниот процес па пат на гласање, насочувајќи 
голем број луѓе кон определбата што се огледа или во апстиненција 
или вртење кон политичките сили што артикулирале јасен став против 
естаблишментот. На многу сличен начин се одигра и политичката 
претстава и во САД, држава со долга демократска традиција, каде 
што на изборите во 2016 година победи Доналд Трамп, веројатно 
прв американски претседател што во повеќе наврати ја напаѓаше 
државата што ја води, преиспитувајќи ги основните начела на кои е 
заснована, што кулминираше со директни обвиненија за лажирање на 
изборниот процес во 2020 година и дури и со обид за државен удар. 
Меѓутоа, Трамп, чија кловновска фигура и често бизарните настапи 
изгледаа надреално, не се појави случајно. Неговата триумфална 
појава на политичката сцена е резултат на постиндустриската доба во 
која огромен број Американци се чувствуваат напуштено, предадено 
и исплашено, насочувајќи го својот гнев против естаблишментот, чија 
отуѓеност Трамп директно ја гаѓаше со своите популистички потези. 
Всушност, Трамп стана симбол на речиси половината американски 
избирачи кои преку него го гледаат одговорот на традиционалните 
носители на моќта и низ него ја артикулираа длабоката недоверба во 
демократијата и институциите.

Во тој поглед, Србија не претставува исклучок од глобалните трендови. 
Резултатот на кои било избори, какви и да се, покажува дека голем 
број граѓанки и граѓани со право на глас, избира да не го користи тоа 
право, а значаен број од нив тоа го прават под некаков вид принуда од 
страна на владејачката партија. Паролата „сите се исти“, која многу 
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често може да се слушне кога се зборува за политичките елити, во 
суштината, не е (само) одраз на разочарувањето од резултатите на 
владеењето на различните политички актери, распространетата и 
практично метастазирана корупција и објективно лошиот животен 
стандард. Исто така, станува збор за длабоко чувство на граѓаните 
дека изборите не се можност да се одлучи за тоа кои ќе бидат 
носители на одлуките во општеството, ниту дека макар и една 
институција е местото каде што навистина се носат одлуките важни 
за животот и општеството. Политичките пароли за Косово, силната 
Србија, суверенитетот, Европската унија или Русија повеќе звучат 
како дел од фолклорот со помош на кој се пополнува симулакрумот 
на политичкиот простор, додека стратешките одлуки поврзани со 
политичкиот или економскиот курс на земјата всушност се носат 
на друго место, далеку од Србија. За тоа можеби најдобро сведочи 
односот кон, барем до неодамна, актуелното прашање на пандемијата 
со вирусот Ковид-19. Исклучително нискиот опфат на вакцинација, 
во споредба, да речеме, со западните членки на ЕУ, кој изнесува 
помалку од 50 отсто од полнолетното население, укажува на длабоката 
недоверба што ја имаат граѓаните во однос на институциите. Дури и 
кога станува збор за една исклучително искуствена работа како што 
е заразната болест што може да предизвика тешки заболувања и која 
во Србија веќе однесе голем број животи, се покажува дека односот 
кон неа го рефлектира ставот кон која било порака што доаѓа од 
претставниците на она што се доживува како естаблишмент, без оглед 
дали се работи за претставници на власта, кризен штаб или лекари. 
Тоа чувство на недоверба често доведува и до ирационални реакции 
во однос на една природна појава како што е вирус, што се толкува 
во светлина на геополитичките интереси и често завршува во теории 
на заговор. Тоа е последица на фактот дека граѓаните се чувствуваат 
целосно исклучено во однос на процесот на донесување на какви 
било одлуки, практично на кое било ниво од сопственото секојдневие 
и дека она што им преостанало е реакцијата на спротивставување на 
отуѓените институции. Затоа не е чудно што речиси единствен начин 
денес луѓето успешно да се мобилизираат е поврзан со одбраната на 
последните упоришта што ги доживуваат како свои, а тоа се воздухот, 
реките и дрвјата.

Демократијата, во она значење што доскоро сме ѝ го придавале, 
станала длабоко компромитиран збор, како во Србија, така и глобално. 
Нејзините традиционални столбови, како што се изборите, имаат 
сè помалку легитимитет, а изворот на тој легитимитет, фамозниот 
Народ, веќе не е тоа. Сè повеќе фрагментираните општества што 
многу е тешко да се обединат со некогашните романтичарски 
возвишени идеали за нацијата, народниот дух и слично, сè потешко 
функционираат во опкружувањето во кое сè поголеми се разликите 
меѓу различните општествени групи, што особено се однесува на јазот 
помеѓу богатите и сиромашните. Поради тоа е неопходно повторно да 
се промислува поимот на демократија, да се поставува прашањето за 
начинот на кој се изведува таа и, пред сè, за кого. Евидентниот отпор 
на сè поголемиот број луѓе кон носителите на моќ која се црпи од 
традиционалниот облик на демократија претставува логична реактивна 
реакција. Меѓутоа, таа реактивност не носи нужно еманципаторски 
потенцијал, туку во себе крие опасност од влегување во целосна 
ентропија и деструкција, свет во кој човек на човека уште повеќе 
ќе му биде волк. Поради тоа е неопходно повторно да ја прегрнеме 

„З
А

Р
 Н

Е
 Е

 Т
О

А
 Г

Л
А

В
А

-П
И

С
М

О
 И

Л
И

 Д
А

Л
И

 С
М

Е
 И

Л
И

 Н
Е

 С
М

Е
?“

И
В

А
Н

 Ѓ
О

Р
ЃЕ

В
И

Ќ
 



17

II
демократијата, можеби малку излитена и демодирана, но и понатаму 
институција што дава каква-таква надеж дека светот може да се 
уреди на подобар начин. Да се обидеме повторно да ја мислиме, низ 
нејзините облици како праведност и еднаквост, и да бидеме подготвени 
да се бориме за неа, сè до главата на аждерот што пораснал во огнот 
на сè повеќе и повеќе разузданиот капитализам. Освен ако планетата 
не нè претрка и нè потсети дека сончевиот оган и понатаму е помоќен 
од оној што човекот ќе може некогаш да го произведе.
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НИКОЛА СТЕФАНОВ, актер и СОФИЈА РИСТЕВСКА, режисерка

19. СЕПТЕМВРИ 2021. 
СКОПЈЕ



АЛИ ГАШИ, наставник по социологија 
и ЈЕТА РЕЏА, наставник по психологија

14. ДЕКЕМВРИ 2021. 
ЃАКОВО



MARIJA PERKOVIĆ, radnica  
i DŽANETA AGOVIĆ, aktivistkinja i predsednica organizacije IMPULS iz Tutina

14. OKTOBAR 2020. 
BEOČIN

МАРИЈА ПЕРКОВИЌ, работничка 
и ЏЕНЕТА АГОВИЌ, активистка и претседател на организацијата ИМПУЛС од Тутин

14. ОКТОМВРИ 2020. 
БЕОЧИН



БОЖИДАР САВИЌ, пензионер и ЗОРАНА ПАВЛОВИЌ, уметница

23. ОКТОМВРИ 2020.
КАМЕНДИН
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Теута Скендери е албанска истражувачка и 
преведувачка од Косово што живее во Лондон. 
Моментално ги истражува заборавените истории на 
нејзината заедница и нивната улога во спасувањето на 
Евреите во Втората светска војна. 

ДЕМОКРАТИЈА

ТЕУТА СКЕНДЕРИ

“It’s coming through a hole in the air 
From those nights in Tiananmen Square 
It’s coming from the feel 
That this ain’t exactly real 
Or it’s real, but it ain’t exactly there 
From the war against disorder 
From the sirens night and day 
From the fires of the homeless 
From the ashes of the gay 
Democracy is coming to the USA” 

Leonard Cohen, “Demokracia”1

1  Неофицијален препев: 
„Надоаѓа преку дупка во воздухот 
Од оние ноќи на плоштадот Тјенанмен 
Надоаѓа преку чувството 
дека ова не е баш реално 
Или е реално, но сѐ уште не е баш тука 
Од војната против нередот 
Од сирените и дење и ноќе 
Од пламенот на бездомниците 
Од пепелта на поинаквите 
Демократијата доаѓа во САД“

Леонард Коен, „Демократија“
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„Ова не значи дека „демократијата што (на)доаѓа“ ќе биде 
едноставно идна демократија која ги коригира или подобрува 
фактичките услови на таканаречените демократии, туку пред 
сѐ значи дека онаа демократија за која сонуваме е поврзана со 
ветувањето во самиот начин на кој е конципирана. Идејата за 
ветувањето е впишана во идејата за демократија: еднаквост, 
слобода, слобода на говорот, слобода на печатот – сите 
овие работи се впишани како ветувања во демократијата. 
Демократијата е ветување. Затоа повеќе претставува историски 
концепт на политичкото – всушност таа е единствениот концепт 
на режим или политичко уредување во која историјата, т.е. 
бескрајниот процес на усовршување и совршенство, е впишана во 
самиот концепт. Значи, тоа е дефинитивно историски концепт, и 
затоа го нарекувам „што/допрва (на)доаѓа“ (Жак Дерида).1

Одгласите на слоганот „Демократија, слобода, независност“, постојано 
извикувани од илјадници демонстранти кои маршираа по улиците на 
Приштина во 1989 и 1990 година, сè уште повремено одекнуваат во 
моите уши, низ времето и просторот. Речиси секогаш се придружени 
со далечното сеќавање на мирисот и вкусот на солзавецот. Мојата 
младост беше обележана со протести, кои се интензивираа со 
различните фази на ерозија на основните човекови права и слободи на 
мојата генерација, што кулминираше со затворањето на Универзитетот 
во Приштина за албанските студенти во 1990/91 година.

Истовремено, светот беше сведок на невидено „забрзување на 
историјата“ низ нашиот континент одново, во реално време, додека 
најкрвавиот век во историјата на човештвото полека се приближуваше 
кон крајот. Падна Берлинскиот ѕид – минувачите во своите џебови 
ставаа разнобојни парчиња од него, а некои од нив најверојатно не 
беа ни свесни за големината на историскиот момент на „Мирната 
револуција“. Комунистичките диктатори и нивните помпезни бронзени 
статуи потоа беа соборени во живо на нашите телевизиски екрани. 
Овие револуции, како и насилството и конфликтот што следеа, беа 
далеку од мирни, за што вечно ќе сведочат насилно избодените 
пејзажи на мојата родна земја, нејзините картографии на болка и 
згаснатите семејни стебла.

По падот на Берлинскиот ѕид, концептот на демократија одеднаш 
се појави како ветување. Ветување за слобода, еднаквост, подобар 
живот. Доаѓаше „во градот блиску до вас“, придружена со звуците на 
песната The Wind of Change (Ветерот на промените). Бучавата од реките 
демонстранти што го скандираа нејзиното име со високо кренати раце, 
на некој начин го означуваше самиот збор во движење - владеењето 
(cratos) на народот (demos) беше во главите на милиони граѓани зад 
железната завеса што паѓаше. Отвораше неограничени можности.

Или барам тие така си мислеа.

Поминаа повеќе од три децении од падот на Берлинскиот ѕид 
и распадот на комунистичките режими и последователното 
воведување на демократски институции, а сепак поголемиот дел од 
новосоздадените балкански држави сè уште се сметаат за хибридни 
режими, обиди за демократија, во постојана состојба на транзиција.
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1  „Политика и пријателство“, 
дискусија со Жак Дерида, Центар 
за модерна француска мисла, 
Универзитетот во Сасекс, 1 
декември 1997 г.
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Последниот извештај на „Нации во транзиција“ објавен од „Фридом 
Хаус“ во април 2022 година ги опиша сите земји од Западен Балкан 
како хибридни режими.

Според овој необичен „бодовен систем“, според кој за да се постигне 
статус на донекаде „консолидирана демократија“ една земја треба 
да добие повеќе од четири бодови на скала од еден до седум, Србија 
го продолжи трендот на пад во демократијата во 2020 година, додека 
Косово стана единствената земја во регионот која го подобри својот 
резултат во споредба со минатата година. Северна Македонија нема 
промени во бодовите во 2022 година. Никогаш нема да можам да ги 
разберам овие оценки, како се пресметуваат и кој ги задава. Сепак, 
она што јасно го разбирам и забележувам е дека голем број млади 
луѓе, конкретно на Западен Балкан, имаат помалку можности и како 
резултат на тоа, нарушена иднина.

Демократијата е континуиран процес и мора да се потсетиме дека 
ни земјите како Соединетите Американски Држави и Обединетото 
Кралство до неодамна не беа вистински демократии. Жените во 
ОК добија право на глас дури во 1918 година, на пример, додека 
Афроамериканците во јужните држави на САД го добија гарантираното 
право на глас дури во 1965 година.

Размислите за демократија во овој момент во временскиот континуум, 
сепак, даваат прилично мрачна и песимистичка слика.

Годишниот извештај на „Фридом Хаус“ за глобалните слободи, кој беше 
спроведен во 2021 година, покажа крајно загрижувачки статистички 
податоци: бројот на „неслободни земји“ беше највисок досега откако 
беше спроведен првиот извештај од ваков вид пред 15 години. 

Авторитаризмот е во подем ширум светот, а состојбата со 
демократијата како институција се чини дека постојано се влошува, 
создавајќи криза и апатија кај гласачите дури и во најмоќните држави 
во светот.

Како слободољубиви граѓани, мораме да се стремиме да се 
спротивставиме на долготрајното наследство на евроцентричното 
исклучувачко „ние“ наспроти „тие“, бинарните спротивставености 
и дихотомии, и постојаната политика на „неприпадност“, и наместо 
тоа да се стремиме да ги изградиме нашите заеднички братски 
иднини, „демократиите што (на)доаѓаат“. како искуства за 
меѓусебно учење, при што воспоставените демократии би можеле да 
создадат потенцијал за обновување, закрепнување и регенерација, 
ослободувајќи нѐ од оваа исклучувачка „енклава“ на „помалку 
Европјани“.

Проектот Киоск за изведување демократија, според тоа, не можеше  
да биде понавремен и посоодветен. Граѓани од сите сфери на 
општеството – политичари, активисти, филозофи, просветители 
– учествуваа во навидум едноставниот потфат за дефинирање на 
демократијата и она што се подразбира под неа во нивните земји и 
заедници, но и во целиот свет.Д
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Она што, според мене, се истакнува во повеќето интервјуа е важноста 
на слободата на изразување и мобилизацијата на граѓаните, но 
и вкоренетиот немир и разочарување од државните апарати и 
институции. Покрај тоа, се добива впечаток дека кај многу учесници 
постои сомнеж за тоа дали демократијата би била возможна дури и 
во 21 век, или дали воопшто некогаш била можна, уште од нејзините 
зачетоци во антиката.

Не толку одамна, повеќето соговорници од Србија, Северна Македонија 
и Косово беа дел од иста федерација, при што поранешната 
автономна покраина Косово беше подложена на најголемиот товар на 
дискриминација и бесрамно кршење на човековите права со децении 
наназад.

Затоа, не е изненадувачки што интервјуата на Косово беа попозитивни, 
и одразуваа поголемо задоволство и доверба во процесите на 
демократизација, институциите и тековната транзиција и повоено 
градење на државата.

Имајќи ги предвид сите историски траектории и пресврти, државноста 
на Косово за многумина претставува чудо сама по себе. Суверенитетот 
и демократијата се секако неразделни, бидејќи делотворноста на 
владеењето на демократијата се потпира пред сѐ на суверенитетот.

Граѓаните на Косово денес доживуваат нивоа на демократија невидени 
за претходните генерации, меѓу кои се вбројувам и јас. Ова чувство 
е јасно изразено во повеќето интервјуа, со луцидна свест за долгиот 
и макотрпен пат што ни претстои, бидејќи демократијата и тешко 
стекнатата слобода никогаш не смеат да се земат здраво за готово.

Навистина претставува просветлување и е многу инспиративно да 
се чујат различни идеи и размислувања за демократијата од таква 
низа моќни гласови, повторувајќи го фактот дека демократијата игра 
темелна улога во приказната за нашата цивилизација со милениуми. 
Постојано се навраќав на некои од интервјуата, црпејќи сила - особено 
од активистите и еколозите. Не е сѐ е изгубено, си мислев постојано. 
Нашите реки навистина можат да се заштитат кога решителни жени 
како активистките од Стара Планина, така бестрашно и упорно ги 
користат своите гласови и тела за таа цел.

Демократијата на дело е безвременски влог за идните генерации кои 
ќе ги наследат нашите планини, шуми и реки.

И така се потсетив на синтагмата на мојот сакан Дерида - „демократија 
што доаѓа“ (la democratie a venir), еден од најтрајните концепти што 
произлезе од неговата подоцнежна работа, особено во „Политиката на 
пријателството“.

Тој ја истакнува итноста и неопходноста од континуираната работа и 
ангажираност во демократизацијата на општеството. Демократијата 
на овој начин секогаш „би доаѓала“; засекогаш би била ветување, 
безгранична можност и отворен потенцијал за идните генерации.

За граѓаните на Западен Балкан, пак, засекогаш заглавени насреде 
транзицијата, ова ветување за демократија добива сосема ново 

Д
Е

М
О

К
РА

Т
И

ЈА
Т

Е
У

ТА
 С

К
Е

Н
Д

Е
Р

И



26

II
значење. Се чини дека демократијата засекогаш „кај да е“ ќе пристигне 
на ова тло, па иако тој процес може да се протега до бесконечност, 
сепак е ветување за кое вреди да се чека.
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МАЊА ВЕЛИЧКОВСКА, компаратиска и активистка 
и ФРОСИНА КРУШКАРОВСКА, компаратистка

2. OКТОМВРИ 2021.
СКОПЈЕ



ИВАНА МИРЧЕВСКА и ЕЛЕНА ЧЕМЕРСКА, уметници

4. НОЕМВРИ 2021.
СКОПЈЕ



РАДОМИР ЛАЗОВИЌ и ДОБРИЗА ВЕСЕЛИНОВИЌ
НЕ ДАВИМО БЕОГРАД

26. СЕПТЕМВРИ 2019. 
БЕЛГРАД



РУЛА ЧАЛАМАНИ, економист и ДЕНИС АРСЛАНОВСКИ, активист

8. ОКТОМВРИ 2021. 
БИТОЛА
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II НА КРАЈОТ НА 
ИСТОРИЈАТА ИМА САМО 
НЕПОДНОСЛИВА ИДНИНА

ИВАНА ХАЏИЕВСКА  

Ивана Хаџиевска е историчарка и независен 
истражувач. Нејзината магистерска тема е во областа 
на економската историја („Човечката состојба на 
индустриските работници во Вардарска Македонија 
1918-1941“, 2021). Нејзиното истражување се фокусира 
на филозофија на историјата и на политика на 
меморијата. 
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Германскиот филозоф Валтер Бенџамин дава една многу интересна 
теза за историската свест кај човекот. Според него, ние ја доживуваме 
историјата, ја поимаме, не кога сме движечки дел од неа, од некој 
нејзин процес, туку ја сфаќаме како Историја само во контекст 
на некој крај, на некое „проблематично минато“, завршеток на 
некоја култура, нешто што се распаднало (waste of culture), т.е. ја 
сфаќаме како „инерција на реалното“. Сметам дека еден одличен 
пример кој се надоврзува на аналогијата на Бенџамин, може да се 
најде во 1989 година, кога еден американски политички магазин 
го објавил влијателниот есеј на Френсис Фукујама, под интересен 
наслов „Крајот на историјата?“. Според оваа пресвртна теза, падот 
на Берлинскиот ѕид, распадот на комунистичките режими и новиот 
изглед на геополитичката мапа на светот означуваат конечна победа на 
либералната демократија и доаѓање на нов глобален поредок. Според 
него, либералниот пост-идеолошки свет е на повидок, а препреките 
кон него би биле прегазени од времето. Фукујама се надоврзал на 
филозофијата на Хегел, кој ја дефинирал историјата како линеарна 
прогресија на епохите. Технолошкиот прогрес на општествата 
и историското решавање на различни конфликти меѓу групите 
овозможиле луѓето да напредуваат од племиња до феудални држави и 
на крајот до индустриски општества. За Маркс, „потрагата“ завршувала 
со комунизмот. Фукујама согледал нова дестинација за човештвото: 
на следната постојка нема повеќе прогресивна темпорална димензија, 
а општествата на либералната демократија се пост-идеолошки, 
бидејќи се регулирани од законите на механичкиот капитализам. 
Денес, 30 години по објавувањето на книгата „Крајот на историјата 
и последниот човек“, сметам дека Фукујама бил делумно во право. 
Од една страна, глобалниот капитализам сѐ помалку има потреба од 
либерална демократија, а повеќе од испразнета ритуализирана форма 
на демократија. Но, од друга страна, идеологиите никогаш не биле 
поживи, а нивните симптоми во културата и животот на луѓето -  
по-обсцени.

Како историчарка, влегувајќи во допир со деталите за создавањето и 
пропаѓањето на човечките цивилизации од различен вид, а земајќи ги 
во предвид и историските искуства за човечките катастрофи, јас би 
сакала да ја поттикнам политичката имагинација и чекор понапред. 
Така, можам да кажам дека моменталната состојба повеќе наликува 
на настапување на „крај“ во буквална смисла на зборот (end game), 
каде пандемијата, климатската катастрофа, војната во Украина 
и опасната закана од глад и недостиг на храна предизвикуваат 
историјата да се одвива во состојба на суспендирана итност. Тоа 
значи, дека за разлика од минатите големи глобализирани кризи, 
низ кое минувало човештвото во различни делови на светот, овој пат 
иднината е недостижна и незамислива (на пример, за разлика од 
Првата светска војна кога се дооформиле движења за футуризмот 
на различна идеолошка оска низ Европа; или по Втората светска 
војна кога од повоеното сметлиште се раѓа национален ентузијазам 
за повторна изградба на државите; или во 1980те години кога 
пламнува интересот за научна фантастика во поп-културата итн). 
„Крајот“ за кој зборувам ја претставува всушност конечна дисолуција 
и дезинтеграција на принципите на просветителството во културата 
и политиката во Европа и САД, т.е окончување на механизмите и 
принципите на модерните држави, низ кои тие суверено и свирепо 
владееја цели два века - во 19 и 20 век (без разлика на кратката 
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историска интерпелација на комунизмот во 20 век). Како главен 
предвесник на овој процес ја гледам ерозијата на јавното - како јавен 
простор и како јавни институции за здравјето и образованието на 
граѓаните. Понатаму, зголемено е оградувањето на државата при 
создавање и дистрибуцијата на знаење и одделување на технологијата 
од хуманистичкиот етос. Последиците пак, се однесуваат на грубото 
одделување на човечката потреба за знаење и осознавање, од 
човечката потреба за слобода. Главен симптом на овој процес е 
изнедрувањето на нови концепти за категориите на вистината. 
Така, во нашата доба, која во некои контексти веќе се нарекува ера 
на пост-вистина, прашањето веќе не е што е вистина(та), туку чиј 
концепт е подобар и кој ќе победи во трката за вистина. Во овој текст 
ќе се обидам да ги опишам главните симптоми на распаѓањето на 
просветителството од културното ткиво на западната цивилизација, 
главно поаѓајќи од своето согледување дека токму овие симптоми 
може да ни откријат нешто повеќе за моменталната состојба на 
неможност на замислување на иднини.  

1. ЕРА НА ПОСТ-ВИСТИНА

Терминот пост-вистина, од еден периферен термин, веќе е вгнезден 
во главната магистрала на нашиот дискурс, јазик и култура. Оваа 
кованица за прв пат била искористена во 1990-те од српско-
американскиот режисер Стив Тесиќ (Steve Tesich), кога тој алудирал 
како диктаторите работат на обликување на вистината според својата 
лика и прилика. Потоа, во раните 2000-ти години теоретичарите 
аргументирале дека живееме во ера на пост-вистина, каде нема повеќе 
вистини и лаги, туку и трета категорија на пакосно двосмислени искази 
кои не се целосно ни вистина ни лага. Дополнителните дефиниции 
укажуваат дека под пост-вистина се подразбираат ситуациите кога 
поединците се навикнуваат да консумираат емоции, облечени во 
руво на факти. На крајот, што се друго теориите на заговор освен 
модерни митови, низ кои, граѓанинот во период на ерозија на јавните 
институции, си ги објаснува кризите на светот. Всушност, „пост“ - во 
пост-вистина не имплицира на свет каде вистината исчезнала, туку 
значи фокусирање на опциите наместо на фактите. „Пост-вистина“ бил 
избран за збор на годината, во 2016 година од страна на Речникот на 
Оксфорд. Но, што всушност означува терминот „ера на пост-вистина“ 
во историска смисла и што ни кажуваат паралелите со минатото? 

По патот на модернизацијата настанале промени во разбирањето на 
категориите на вистина, а демократизирањето на вистината имаше 
идентитетска природа според која постојат многу вистини по кои 
живеат различни поединци. Откако оптимизмот на модерното доба 
кој значеше отворање на светот кон можноста за создавање совршено 
општество резултираше со ужасите на светските војни и Аушвиц, 
наредните генерации мислители постмодернисти ги предизвикаа 
сите големи наративи, универзални теории, фиксирани конвенции, 
традиции, идеологии итн. Наместо тоа, тие веруваа дека е потребна 
длабока деконструкција на традиционалните наративи, од која би 
произлегле нови погледи на светот. На политичко ниво, историската 
формула вели дека разградувањето на старото и потрагата на нови 
модели на општествен договор, секогаш резултира со реакција 
(backlash) на „стариот режим“ во јавната сфера и поттикнување анти-
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интелектуализам во јавниот дискурс како мека-моќ на реакционерите. 

Во последните децении е забележително енергично генерирање 
на анти-интелектуализам, вкоренет во паранојата на политичките 
и здравствените кризи, а изразен со силна недоверба во науката, 
академијата и медиумите. На културолошко ниво, таа параноја 
се состои во целосно отфрлање на онтолошките основи на 
науката – сомнежот и свеста за сопствените ограничувањата, и 
целосно превртување на положбата на нештата: прогласување 
на науката за догма, која треба да биде обиколена од тврдини на 
„слободна циркулација на вистината“. Сепак, патиштата на анти-
интелектуализмот секогаш водат до државата и официјалните 
политики кон науката, создавањето и дистрибуција на знаења. 
Историјата нуди одлични примери: започнувајќи од експлицитниот 
пример за државен анти-интелектуализам во нацистичка Германија 
(палење на книгите, омразата кон Евреите како интелектуалци и 
прогресивни космополити); потоа, за време на Студената војна, кога 
научниците кои биле дел од кампањите против нуклеарното оружје и 
неговото развивање и ширење биле нарекувани „јајце-глави евнуси“ 
во јавниот дискурс од страна на политичарите, а потои и од дел 
од граѓаните итн (последното е одлично доловено во филмот The 
Andromeda strain на Robert Wise од 1971 година). Уште еден впечатлив 
и нужен пример во овој контекст може да се најде во периодот на 
распадот на Југославија. При крајот на 1980те, и со кулминација 
во војните од 1990-те, забележан е бум на медиуми со национална 
телевизиска фреквенција, како и диверзитет на печатени медиуми 
низ југословенските републики, посветени на содржини поврзани со 
окултизмот, гледање во иднината и решавање на здравствените и 
личните проблеми со помош на магија и астрологија. Не ретко, новите 
тв-ѕвезди од областа на езотеријата ги ставале своите предвидувања 
во тесна врска и со националните и политичките прашања кои биле во 
точка на крвава кулминација. При дезинтеграцијата на образовните 
и други државни робустни институции од секторот на образованието 
и културата, кои би требало да се грижат за „политичкото здравје“ на 
граѓаните, честа алтернатива станува доминацијата на окултистите 
и јасновидците кои единствено можат да понудат лесни решенија и 
објаснувања на големите општествени проблеми и кризи, истовремено 
генерирајќи нови стравови низ разгорување на предрасудите и 
ирационалното мислење. На пониско ниво, се одвива јасен бизнис 
модел: ситните проматари ја искористуваат несреќата на економски, 
образовно и морално осиромашниот народ кој бара спас за своите 
проблеми на алтернативни места.

Денес, најчести консолидирани изблици на анти-интелектуализмот 
може да забележиме во групите на интернет просторот кои се 
против имунизацијата или во јавните протести собирања на граѓани 
кои се обединети најчесто под чадор на вредности од десниот 
политички спектар. Станува збор за групи со еклектични ставови 
кои најчесто цикрулираат околу следните координатни точки, 
кои понекогаш се контрадикторни: слободен пазар и движење, 
либертаријаноство, анти-емигрантски политики, етно-национализам, 
анти-вакцинација и анти-глобализам. Пораките кои ги емитираат 
овие групи и настани се анти-научни, па дури и кога претставниците 
на групите самите на индивидуално ниво немаат анти-научен став. 
Пандемијата со коронавирусот даде кристално јасна слика за моќта на 
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конспираторските теории и нивната логика и аргументација, во зона на 
самрак на јавното образование и маргинализација на хуманистичките 
науки во општеството - две сфери важни за политичкото здравје и 
општата култура во заедницата. На крајот, историјата нѐ учи дека 
сепак науката, со сите нејзини ограничувања, е единствениот спас при 
климатски и здравствени кризи.  

2. ЛУМПЕН-БУРЖОАЗИЈА - ОД ХОЛИВУДСКИТЕ 
РИДОВИ, ДО БАЛКАНСКИТЕ ПАСТОРАЛИ

Во социологијата, терминот лумпен-буржоазија се користи во контекст 
на колонијалните конквисти, и се однесува на оној дел од домашното 
население - средна класа составена од занаетчии, трговци и слободни 
професии, кои заради недоволна организираност и политичка само-
свест, им се придружувале на колонијалните господари, на сметка на 
пониските класи и останатото население. Во доцната комунистичка 
теорија во земјите на реалниот-социјализам, политичките мислители 
ги нарекувале „лумпен- буржоазија“ оние групи во општеството кои ги 
оставале настрана комунистичките вредности за колективно добро, 
а сепак успевале да се „провлечат“ во системот и да ги уживаат 
привилегиите на државните институции. За разлика од терминот 
лумпен-пролетеријат кој е многу појасен и означува работништво 
или дел од ниската класа кое нема капацитети за политичка борба и 
револуционерна акција, лумпен-буржоазијата во современиот контекст 
е малку покомплицирана структура. Повеќе станува збор за симптоми 
на средната граѓанска класа поврзани со ерозијата на јавните 
институции и пристапот до јавно образование, култура и уметност. 
Така, кога денес некој ќе каже дека „средната класа веќе не постои“, 
можеби помалку се мисли на класата во економската смисла на зборот 
(која е подеднакво нужна за анализа), а повеќе на културната смисла на 
зборот - граѓанин. Исчезнувањето на граѓанинот, значи и исчезнување 
на политичките импликации кои тој со себе ги носи во јавната сфера. 
Во класичниот европски „општествен договор“, граѓаните се тие 
кои го предводат политичкото учество во јавната сфера, имајќи во 
позадина квалитетно ниво на општа култура и образование кое им 
дозволува критичко размислување за општествените проблеми и 
култура која ги изострува нивните политички избори. Последната 
реченица е дефиниција за карактеристиките на средната класа во 
западноевропските општества. Ако средната класа која се формирала 
уште од ерата на просветителството, во 19 и 20 век била политички 
освестена и свртена нанадвор - кон општеството, во 21 век со 
софистицирањето на капиталистичкиот конзумеризам, таа стана 
аполитична и свртена навнатре - кон себе и кон индивидуалните 
потреби за самоактуелизација и реинвенција кои немаат социјално-
ангажирана цел, а кога имаат таа е најчесто од реформски тип.    

Одличен пример низ кој можеме да го прикажеме овој симптом е 
културата на само-грижа (self-care culture). Појавата на self-care 
културата во јавниот дискурс и нејзиниот пазарен развој, може да се 
трасираат уште во 1980те, во блескавите моменти на американскиот 
капитализам, чиј предзнак беше хипер-индивидуализацијата на 
потрошувачката. Едно упростување на таа логика би звучело вака: ако 
ја купите вистинската органска козметика за лицето и косата, ќе го 
живеете вашиот најдобар живот. Од тогаш по денес, self-care културата 
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се променила во понудата, но понекаде и се претворила во алатка за 
продуктивност: ако станувате секој ден во 5 часот, па вежбате и пиете 
изворска вода, вие го ќе го живеете вашиот живот автентично. Но, од 
друга страна пак, зарем не е тоа позадинско „билдање“ кондиција 
за што поголема максимизација на вашата работна ефективност на 
работното место? Дополнително, за ниската средна класа, зад чистата 
и пријатна естетика на self-care начинот на живот, се кријат рутини 
кои на некој начин се замена за сè помалку достапните медицински 
услуги и здравствено-рекреативни ресурси: џогирање, балансирана 
исхрана, купување продукти за домашен spa-and-wellness. Додека пак 
за високата средна класа, овој стил на живот најчесто е поврзан со 
лечењето на тескобноста од когнитивната дисонанца која настанува 
некаде помеѓу кариерната само-актуелизација и влијанијата на честите 
економски, политички и хуманитарни кризи, во кои претставниците 
на средната класа остануваат политички неартикулирани статисти. 
Така, кај високата средна класа овој животен стил се инкорпорира 
во секојдневието низ освестени (woke) пакет-туристички ангажмани, 
организирани од компании за wellness, во „недопрена природа“, каде 
хипстер шаманот ве поврзува со звуците на коралите или фунгите, со 
цел ослободување од фантомските болки или креативната блокада. 

Последната слика можеби повеќе не асоцира на бели фит жени и 
мажи, вработени во големи компании во некоја развиена метропола 
од првиот свет, кои можат да си дозволат да ги купуваат пакетите 
на wellness компании како Goop. На перифериите на Европа и на 
капитализмот се случува истиот процес, но изгледа малку поинаку. 
Во земји како Северна Македонија, Србија и Црна Гора во јавноста 
се забележува тренд на млади луѓе кои при здравствен проблем 
попрво би се консултирале со алтеранативната медицина, отколку 
да посетат лекар. Додека пак во руралните краишта, се забележува 
зголемување на културата на магиските верувања и нејзиното влијание 
во социјалните односи. За животните кризи и егзистенцијалниот 
грч на луѓето од балканските пасторали, немајќи алатки за да ја 
вербализираат својата дневна траума, лекот го наоѓаат во светот на 
магијата и баењето. Дури, при случаи на семејно насилство, прељуба 
и  развод се обвинува дека „некој направил магија“, додека пак во 
едно масовно убиство во селото Јабуковац, кое ја потресе Србија 
во 2007 година, убиецот и неговите сограѓани се изјаснувале дека 
веројатно се работи за „фрлена црна магија“. За историчарот на пост-
југословенските простори ова е фасцинатен феномен: доколку во 
текот на 1950-те години активистките на Антифашистичкиот фронт 
на жените на Југославија низ големи теренски и медиумски кампањи, 
чиј клучени зборови биле просветата и еманципацијата, успеале 
да ги разубедат селските домаќинства дека суеверијата не им се 
пријател, денес суеверијата се враќаат на голема врата. Современиот 
„опиум за народот“ се состои од идеолошка збунетост која е смеса на 
„традиционални вредности“ со религија и магиски суеверија. Овој микс 
најчесто резултира во монструозноста на паланката кон секој кој е 
различен, а на мета особено се ЛГБТ луѓето, како и луѓето со нетипичен 
животен стил од оној во паланката.

На периферијата на Европа, како што во pulp-медиумите доминира 
ликот на Баба Ванѓа и нејзините претскажувања кои се one-size-fits-
all за секоја тема и криза, така и во политичкиот моментум на јавната 
историја не изненадува појавата на оваа универзална балканска 
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јасновитка и во национални музеи. Кога за прв пат ја видов восочната 
фигура на Баба Ванѓа, во новата музејска институција во Скопје во 
2014 година, која тогаш се викаше „Музејот на македонската борба 
за државност и самостојност, Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите 
на комунистичкиот режим“, се обидов да ја разберам пораката 
на авторите. Фигурата беше поставена меѓу неколку личности од 
историјата кои го обележале 20 век, Ленин, Хитлер, Сталин, Мусолини, 
Черчил... Една од можните пораки е дека овие историски личности и 
сиот нивни историски и симболички капитал се фатален производ на 
„божјо провидение“, а не на економски, политички, социјални и други 
фактори. Според тоа, самата научност на историјата (како академско 
поле, но и како цивилизациска појава) е ништовна, бидејќи секогаш 
постои друга, „вистинска“, „автентична“, „скриена“, „потисната“ 
Историја, која може да им се „обзнани“ само на оние кои самите се 
„чисти“ - првенствено национално, како и идентитетски непорочени 
(од Западот, соседите, предавниците, ...). На крајот, што ќе ти е наука 
за минатото време, ако ја имаш Баба Ванѓа која го предвидува идното 
време? 

3. ФИНАЛНАТА ДИСОЛУЦИЈА НА ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО  
И НЕГОВИТЕ ИСТОРИСКИ ЕТАПИ

Во овој текст, просветителството како историска етапа беше споменато 
во неколку клучи тези, па редно е да им се претстави на читателите 
една органска слика за неговиот развој и длабоко испреплетување низ 
модерното европско културно и цивилизациско ткиво, кое трае од 18 до 
21 век. Во 17 век европската филозофија била обележана од т.н. големи 
системоградители – филозофи кои презентирале унифициран систем 
на метафизика, епистемологија, логика, етика, политика и природни 
науки. Декарт, Спиноза, Лајбниц, Лок, Хобс и Бекон се истакнати 
претставници на „ерата на разумот“ или „научната револуција“, која 
претходела на периодот на просветителството. Интересно е да се знае 
колку многу пракси што уште се дел од западната култура, како на 
пример убедувањето дека „вистината“ може да се утврди, се створени 
токму во периодот на просветителството. Во литературните прашања, 
во текот на првата половина на 18 век, идеите на бунтовните млади, 
како Гете, Шилер и други претставници на влијателното германско 
движење Sturm und Drang го промовирале „култот на генијот“. 
Влијателноста на овие интелектуални групи и нивното општествено 
делување се докажала и низ бројни примери: театарот на германско 
говорно подрачје, со политички примеси за национален германски 
театар, играл важна улога во обединувањето на разединетите региони 
во германска модерна држава. Овој критички дискурс бил првенствено 
наменет за претставниците на средната буржоаска класа.

Но, културните процеси и научните производи на просветителството 
се случувале секогаш во атмосфера на политичката репресија, 
апсолутистичката власт, ограничената писменост на населението 
во целина, и малиот напредок кон политичката и социјалната 
демократизација. Истовремено, различните производи од тој период 
укажуваат на потенцијалот на граѓаните за прогрес, разбирање 
на разновидноста и отворање на видиците на човештвото кон 
модерноста. Одличен пример за контрадикциите на просветителството 
е односот помеѓу моќта на апсолутните владетели и интелектуалците. 
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Брилијантниот историчар на просветителството Вил Дјурант 
издвоил еден одличен пример: Фридрих Втори, додека сѐ уште бил 
престолонаследник на Прусија, му пратил на филозофот Волтер еден 
примерок од своето дело „Антимакијавелизам“, каде тој обработувал 
теории за непотребноста на војната и за должностите на кралот 
да го чува мирот. Волтер бил воодушевен што постои таков крал – 
пацифист. По неколку месеци Фридрих се искачил на престолот, за 
брзо време се пробил во Шлезија и ја фрлил Европа во десет годишно 
крвопролевање.

Германските и централно-евроските просветители барале просветлен 
владетел кој ќе преседава со една „добро надгледувана држава“. Во 
така замислен поредок, една ефективна и професионална бирократија, 
сеопфатно би го регулирала цивилниот живот, пазарот, професиите, 
моралот и здравјето, често и до ситни детали. Повторно, немаме 
зголемување на личните слободи и сѐ се врти околу Државата. Оттаму 
и „просветлениот апсолутизам“ во европските монархии, како и идеите 
за „паноптиконот“ кај Џереми Бентам. 

Просветителската идеја за напредокот, во триумфот на 
меркантелизмот, а потоа и на капитализмот, се асимилира во 
нелимитираниот нагон кон економски растеж, научна иновација и 
престиж – синонимите на западната капиталистичка цивилизација. 
Идеолошката замена на митот на религијата со митот за науката, која 
настана во овој период, сепак беше посоодветен за технолошката 
и индустриската револуција која следуваше во 19 век. Идејата за 
„бескраен прогрес“, всушност е симулакрум на идејата за „Божјата 
држава“, секуларизација на идејата за небо, за грашанско доживување 
на „океанско чувство“ (ocean feeling). Просветителите пееа химни за 
прогресот, но ги замижуваа очите пред нееднаквоста која каскаше 
заедно со новиот индустриски поредок: „After all, wasn’t everything 
getting better?“ Она што тогаш беше возбудлива слика за „човекот – 
машина“, ослободен од гревот на предците и гневот на боговите, се 
исполна во суровата реалност на фабриката, индустриската лента 
и туберкулозата како професионална болест на работниците. Да, 
просветителството во секоја од формите во кои се појави, искрено 
сакаше да го ослободи човекот од минатото, но правејќи го тоа не успеа 
да ги избегне замките на иднината. Историскиот епилог за идејата за 
„бескраен прогрес“ го гледаме денес, во климатскиот Армагедон. 

Дали може да се согледаат аспекти на просветителството и неговите 
културни производи и во понатамошните периоди на историска 
руптура, како светските војни во 20 век? Да, и тие најчесто се 
поврзани со однесувањето на средната класа. По Втората светска 
војна преовладувало едно општо чувство за крај на светот. Ужасите 
на војната, логорите на смртта и разорната сила на веќе употребеното 
атомско оружје ја подгревале паранојата во Студената војна. САД 
како победник во војната, наоѓа спасоносен модус во атмосферата на 
анксиозност, со реоткривањето на конзервативизмот и традицијата 
во 1950те. Сликата за нуклеарно семејство, од економски стабилна 
средна класа, кое има совршен живот во предградието, навистина 
била реалност за дел од американското население, додека сите други 
војни се воделе далеку од границите. Но, анксиозноста и стравот 
кои постоеле „во воздухот“ најчесто се опфатени во литературата и 
филмот, особено во развојот на дистописките жанрови и психолошки 
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дијагостичкиот film noir. Има една сцена во филмот The last man 
on earth на Убалдо Рагона (Ubaldo Ragona) од 1964 година (денеска 
реанимиран како I am legend од 2007 година, со Вил Смит (Will Smith) 
во главна улога). Глетката го прикажува Њујорк целосно распаднат и 
напуштен, до совршена суптилна морничавост. Постапокалиптичното 
дејство ја следи состојбата во која се нашло човештвото, после 
епидемија на вирус кој создал зомби цивилизација. Притоа, еден човек 
– кој случајно е научник, мора да се бори и - во америкаснки стил, да го 
спаси крајот на денот. 

Главна тематика на овој и серија слични филмови од истиот жанр 
е дистопијата и крајот на светот, борба на човештвото со некоја 
вонземска или непозната сила која се заканува. Зад оваа филмска 
психологија, стојат две историски трауми: првата е директна 
последица на човечкиот страв од користењето на атамското оружје, кој 
вели, да ние победивме, но каде е тука Бог, каде ни се границите штом 
сме способни да произведеме таква сила – и често научникот е оној 
кој го спасува денот. Додека кај пропагандните филмови (настанати во 
политичкиот контекст на Студената војна), крајот на светот е прикажан 
како закана од некое огромно животно. Пораката е: ирационалноста 
на инферионрните нации, наспроти „моралната супериорност“ на 
САД. Во последните филмови секогаш војската е таа која го спасува 
денот, користејќи некакво супер-фантастично-оружје. Овие филмови 
нѝ го прикажуваат стравот, нихилизмот, анксиозноста, на поствоените 
години и ајзенхауровата ера. Иако и во овој период преовладувало 
чувството за надоаѓање на „крајот“, тоа многу повеќе било претчувство 
за политичките промени кои ќе ѝ се случат на високата класа и за 
пукањето на балонот на комотноста на picket-fence средната класа, со 
налетот на отпор кон политиките за расизам, анти-воените движења и 
барањата за економски промени во САД во 1960те. Повторно, новата 
иднина ја замислувале научниците, пстихолозите, учените младинци 
и активисти, но притоа не изостанале ни пропагнадистите и PR-
менаџерите. Така, по разочарувањето во 1960-те, се реинвентираше 
идејата за „американскиот сон 0.2“. Во овие промени, идејата за 
бескраен прогрес на капиталот воопшто не беше допрена. Напротив, 
таа имплодираше во тезата на Фукујама од почетокот на овој текст – 
дека иднината е механичка, либерална и пост-идеолошка.

* * *

Денес, во самото апсолвирање на остатоците од просветителските 
културни производи во цивилизацијата, останува само една 
недофатлива идеја за иднината, полна со анксиозност. На крајот 
на просветителството, се чини дека потребни се две алатки за да 
се преживее: љубезност и знаење (научно осознавање). Всушост, 
во блиска иднина веројатно еден од светските „фронтови“ на 
цивилизациски судар ќе биде борбата за еманципација на знаењето 
и промоцијата наука која има општествена вредност и вредност на 
јавно добро. Земјите кои имаат историско искуство за постоење на 
категоријата „општетвен работник“ или „научен работник“ (а тоа се 
социјалистичките земји, во западните земји нема ни адекватен превод 
за овие термини), може да имаат предност заради рудементираноста 
на вредностите за јавно добро во нивните општества. Западните земји 
веројатно ќе бараат начини за сојузување на хуманистичките науки 
со СТЕМ науките и технолошко-информацискиот развој, се надевам, 
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во некоја комунитарна насока на овој сојуз. Во „крај на историјата“ на 
нашето време, се трудиме да ги решиме проблемите на модерниот 
свет чија бабица беше просветителството, а притоа настанува тотално 
погрешното апсолвирање на техниките и методите кои произлегле 
од првичниот процес – истиснување на науките, образованието и 
уметностите од јавната сфера. Доколку овие симптоми не се освестат 
во политичкото менаџерање на проблемите, човештвото ќе треба 
повторно да учи да оди.  
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МИЛИЦА ПЕКИЋ, КИОСК



ЗВОНКО ДИМОСКИ, креативен и културен менаџер и едукатор
и АНГЕЛА НАУМОСКА, актерка

9. ОКТОМВРИ 2021.
ПРИЛЕП



ЈУГОСЛАВ РИСТИЌ, претседател на Сојузот на независни синдикати Крагујевац,  
ЗОРАН МАРКОВИЌ, претседател на независниот синдикат „ФЦА“ – Фиат Крајслер автомобили 

Србија, и ДРАГАН ИЛИЌ, претседател на независниот синдикат „ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ“

4. MAРТ 2020.
КРАГУЈЕВАЦ
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II БАРАЊЕ ДЕМОКРАТИЈА 
ВО ДЕМОКРАТСКИ 
ЕРОДИРАН СВЕТ

ОКТАЈ ПОМАК

Октај Помак е активист од Призрен, Косово. Магистер 
е по демократија и човекови права. Работи за Мисијата 
на ОБСЕ во Косово, а претходно бил ангажиран во 
медиумската организација Косово 2.0 и Меѓународниот 
фестивал за документарен и краток филм ДокуФест. 
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II
Демократијата е сеопфатен концепт. За жал, поради неговата 
опширност, тој е исто така подложен на манипулации од автократски 
лидери кои недемократските дејствија ги етикетираат како 
„демократски“ и се обидуваат да ги легитимираат своите постапки 
во очите на критичарите преку бројот на гласови што го добиле. 
Понатаму, постои сѐ поголем број на владејачки партии и лидери 
кои тврдат дека бидејќи се „демократски избрани“, и дека што и да 
одлучат да направат не треба да се преиспитува бидејќи тоа е „волјата 
на народот“. Со тоа, покажуваат непочитување за граѓанските права 
и слободи, владеењето на правото, како и спрегите и кочниците на 
системот, кои се сржта на функционалната демократија. Како што 
тврдат Лирман и Линдберг, во денешно време „владејачките елити 
избегнуваат ненадејни, драстични потези кон автократија и наместо 
тоа имитираат демократски институции истовремено постепено 
еродирајќи ги нивните функции“.1

Извештајот „Слободата во светот 2022“ покажува дека автократијата 
расте ширум светот, а автократските лидери охрабруваат поттикуваат 
други лидери да го напуштат демократскиот пат. Според извештајот, 
за прв пат во последните 16 години, политичките права и граѓанските 
слободи се намалени во светот, што ја зголемува можноста 
автократијата да ја надмине демократијата. Извештајот открива дека 
вкупниот резултат на слободата е намален во 60 земји, во споредба 
со само 25 земји кои ги подобриле своите резултати.2Извештајот за 
демократија на Институтот Ви-Дем (V-Dem) за 2022 година, исто така, 
забележува дека нивото на демократија што го ужива просечниот 
глобален граѓанин во 2021 година е паднато на нивоата од 1989 година; 
што значи дека се поништени последните 30 години демократски 
напредок.3 

Во рамките на ваквите растечки тенденции на автократија и надолни 
поместувања на демократијата во светот, вреди да се погледне каде 
стојат Србија, Косово и Северна Македонија во однос на демократијата 
и слободата анализирајќи ги извештаите во кои се оценуваат. По ова, 
ќе навлеземе во детали за тоа како граѓаните на овие земји ја гледаат 
ситуацијата од информациите земени од интервјуата спроведени како 
дел од проектот „Изведување демократија“ (Performing Democracy). 
За да дадам општа слика за положбата на земјите во однос на 
демократијата и слободата, накратко ќе спомнам како тие се оценуваат 
во извештаите „Нации во транзиција“ и „Слобода во светот“. Нема да 
елаборирам многу околу деталите за поткатегориите на извештаите 
бидејќи тоа не е целта на овој текст.

1. ЗЕМЈИТЕ ВО ОЧИТЕ НА/КАКО ШТО СЕ ПРЕТСТАВЕНИ  
ВО ИЗВЕШТАИТЕ

Нивото на демократија во Србија кое е оценето како „полу-
консолидирана“ демократија4 од 2005 година наваму, почна да 
се движи по надолна линија во 2019 година, кога резултатот на 
демократијата во земјата беше променет во оној на „транзициски/
преоден или хибриден“ режим5 поради зголемената моќ на 
владејачката партија на локално ниво преку изборни нерегуларности 
и притисоци.6 Од 2019 година наваму, резултатот на Србија како 
„преоден или хибриден“ режим постојано се намалува поради 
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1  Ана Лирман и Стафан  
И. Линдберг (2019), Третиот бран 
на автократизација е тука: што има 
ново во тоа?, Демократизација 
(A third wave of autocratization 
is here: what is new about it?, 
Democratization), 26:7, 1095-1113

2  Фридом Хаус, Слободата во 
светот 2022 година. https://
freedomhouse.org/sites/default/
files/2022-02/FIW_2022_PDF_
Booklet_Digital_Final_Web.pdf 

3  Институт „Ви-Дем“ V-Dem, 
Извештај за демократија 2022 
година, Автократизацијата го 
менува крзното? (Autocratization 
Changing Nature?.) .https://v-dem.
net/media/publications/dr_2022.pdf  

4  Изборните демократии кои 
исполнуваат релативно високи 
стандарди за избор на национални 
лидери, но покажуваат слабости во 
одбраната на политичките права и 
граѓанските слободи.

5  Изборни демократии каде 
демократските институции се 
кревки и постојат значителни 
предизвици за заштитата на 
политичките права и граѓанските 
слободи.

6  Фридом Хаус, Сите податоци – 
„Нации во транзиција“ 2005-2022 
година. https://freedomhouse.org/
sites/default/files/2022-04/All_
Data_Nations_in_Transit_NIT_2005-
2022_For_website.xlsx
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корупција, заплашување на граѓанските организации и насилство врз 
мирните демонстранти.7 Кога станува збор за слободата, има сличен 
пад. Србија беше оценета како „слободна“ земја во 2006 година,8 но 
нејзиниот рејтинг се промени на „делумно слободна“ во 2019 година 
поради влошувањето на спроведувањето на изборите и правните 
кампањи за вознемирување и оцрнување на независните новинари.9 
Слично на нејзиниот рејтинг за демократија, рејтингот на слободата на 
Србија како „делумно слободна“ земја постојано се влошуваше со тоа 
што владејачката Српска напредна партија (СНС) постојано ги еродира 
политичките права и граѓанските слободи со вршење притисок 
врз независните медиуми, политичката опозиција и граѓанските 
организации.10 

Ако ќе ги погледнеме рејтинзите според извештаите, демократскиот 
развој на Косово може да се смета за успешен. И покрај тоа што 
беше категоризиран како „полуконсолидиран автократски“ режим11 
од 2005 година, зголемената успешност кај независните медиуми, 
структурните промени кои резултираа со поголема независност на 
судските и обвинителските совети, како и гонењето на случаите од 
висок профил, доведоа до позитивна промена во неговиот рејтинг, 
при што Косово стана „преоден или хибриден“ режим во 2017 година.12 
Позитивните промени на Косово продолжија според извештаите на 
нациите во транзиција поради позитивните движења во невладиниот 
сектор,13 независните медиуми,14 и стабилизација на владата,15 меѓу 
другото. Кога станува збор за слободата, Косово е оценето како 
делумно слободна земја од 2009 година16 и оттогаш нема промени во 
статусот, поради фактот што косовските новинари сè уште се соочуваат 
со сериозен притисок и ризикуваат да бидат нападнати во врска со 
нивното известување.17

Северна Македонија е оценета како „полуконсолидирана“ демократија 
од 2005 година, а нејзиниот рејтинг за демократија се влоши во 
2014 година кога беше намален во категоријата „преоден или 
хибриден“ режим поради влошеното опкружување за независните 
медиуми.18 Нејзината оценка за демократија почна да се подобрува 
во извештаите од 2020 година благодарение на подобрувањата во 
изборните процедури и независниот медиумски сектор.19 Што се 
однесува до слободата во Северна Македонија, таа е оценета како 
„делумно слободна“ земја од извештаите на Слободата во светот од 
1993 година.20 И покрај одредени помали позитивни случувања во 
земјата споменати во извештаите, таа продолжува да има проблем 
со корупцијата. Дополнително, извештаите забележуваат дека иако 
медиумите и граѓанското општество учествуваат во динамичен јавен 
дискурс, новинарите и активистите сè уште се соочуваат со притисок и 
заплашување.21

И покрај тоа што Косово се појавува како успешен пример за 
подобрување, ниту една од овие земји никогаш не била оценета како 
консолидирана демократија. Понатаму, и покрај негативниот правец 
на Србија и позитивниот правец на Косово и Северна Македонија 
во последниве години, важно е во главата да имаме компаративна 
претстава во однос на нивната реална демократија и слобода според 
извештаите. Во однос на демократијата, Северна Македонија има 
највисока оценка со 47, тесно следи Србија со 46 и Косово е последно 
со голема разлика, имајќи 38 поени.22 Во однос на оценките за слобода, 

7  Фридом Хаус, Сите податоци – 
„Нации во транзиција“ 2005-2022 
година. https://freedomhouse.org/
sites/default/files/2022-04/All_Data_
Nations_in_Transit_NIT_2005-2022_For_
website.xlsx 

8  Фридом хаус, „Слободата во светот 
– рејтинзи и статуси на држави и 
територии 1973-2022 година“. https://
freedomhouse.org/sites/default/
files/2022-03/Country_and_Territory_
Ratings_and_Statuses_FIW_1973-
2022%20.xlsx

9  Фридом хаус, „Слободата во 
светот“ 2019 година, Србија. https://
freedomhouse.org/country/serbia/
freedom-world/2019 

10  Фридом Хаус, „Слободата во 
светот’ 2022 година, Србија.https://
freedomhouse.org/country/serbia/
freedom-world/2022 

11  Земјите од оваа категорија 
се обидуваат да го прикријат 
авторитаризмот или да се потпрат 
на неформални структури на моќ 
со ограничено почитување на 
институциите и практиките на 
демократијата. Тие обично не ги 
исполнуваат ниту минималните 
стандарди на изборна демократија.

12  Фридом хаус, „Нации во 
транзиција“ 2017 година, Косово. 
https://freedomhouse.org/country/
kosovo/nations-transit/2017  

13  Фридом хаус, „Нации во 
транзиција“ 2019 година, Косово. 
https://freedomhouse.org/country/
kosovo/nations-transit/2019  

14  Фридом хаус, „Нации во 
транзиција“ 2020 година, Косово. 
https://freedomhouse.org/country/
kosovo/nations-transit/2020 

15  Фридом хаус, „Нации во 
транзиција“ 2022 година, Косово. 
https://freedomhouse.org/country/
kosovo/nations-transit/2022 

16  Фридом хаус, „Слободата во светот 
– рејтинзи и статуси на држави и 
територии 1973-2022“ година. https://
freedomhouse.org/sites/default/
files/2022-03/Country_and_Territory_
Ratings_and_Statuses_FIW_1973-
2022%20.xlsx 

17  Фридом хаус, „Слободата во 
светот“ 2022 година, Косово. https://
freedomhouse.org/country/kosovo/
freedom-world/2022 

18 Фридом Хаус, сите податоци – 
„Нации во транзиција“ 2005-2022 
година.https://freedomhouse.org/
sites/default/files/2022-04/All_Data_
Nations_in_Transit_NIT_2005-2022_For_
website.xlsx

19  Фридом Хаус, „Нации во 
транзиција“ 2020 година, Северна 
Македонија. https://freedomhouse.
org/country/north-macedonia/nations-
transit/2020 

20  Фридом хаус, „Слободата во 
светот – рејтинзи и статуси на држави 
и територии 1973-2022 година“. https://
freedomhouse.org/sites/default/
files/2022-03/Country_and_Territory_
Ratings_and_Statuses_FIW_1973-
2022%20.xlsx 

21 Фридом Хаус, „Слободата во 
светот“ 2021 година, Северна 
Македонија. https://freedomhouse.
org/country/north-macedonia/freedom-
world/2021 

22  Фридом Хаус, „Нации во 
транзиција“, https://freedomhouse.org/
countries/nations-transit/Б
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рангирањето е слично на демократијата, при што Северна Македонија 
има највисоки 67, Србија следи со 62, а Косово има 56.23 

ЗЕМЈИТЕ ВО ОЧИТЕ НА НИВНИТЕ ГРАЃАНИ

Проектот „Изведување демократија“ даде можност општата 
статистиката што ја гледаме во анкетите да ја поврземе со конкретни 
лица. Иако не се толку далекусежни во инклузијата како што 
вообичаено се анкетите за перцепцијата, интервјуата се неизмерно 
вредни во нивниот придонес за обезбедување различни арени за 
учество во дискусиите за граѓаните. Ќе се обидам да ги сумирам моите 
впечатоци од интервјуата што беа спроведени како дел од проектот 
со цел да ги разберам сличностите и разликите во разбирањето 
на демократијата меѓу учесниците од различни земји и како тие ги 
гледаат нивните земји во рамките на овие параметри.

Србија

Повеќето од учесниците од Србија имаат позитивни ставови за 
демократијата како начин на општествено уредување, иако некои 
сепак тврдат дека демократијата не е реална и дека никаде во светот 
на постои демократија. Испитаниците ја поврзуваат демократијата 
најмногу со еднаквоста и слободата. Сепак, повеќето од нив не 
веруваат дека во нивната земја има демократија. Разочарувањето 
од сегашната ситуација на демократијата во Србија е формулирано 
со различни зборови почнувајќи од Јелена Симиќ која вели дека се 
чувствува беспомошна кога размислува за демократијата во Србија, 
до Тамара Миленковиќ Керковиќ која го нарекува српскиот режим 
„псевдодемократија […] која се претвора во вистинска изборна 
диктатура“. Според мојата перцепција, учесниците се претежно 
левичарски ориентирани и генерално го објаснуваат непостоењето 
на демократија во Србија со неолибералниот капиталистички систем 
и глобалниот капитализам и тврдат дека претходниот систем на 
самоуправување извршен во поранешна Југославија бил поинклузивен 
и пример на директна демократија. Репрезентативната (посредната) 
демократија е критикувана во голема мера со различни аргументи. 
Некои тврдат дека сегашните политичари не ги застапуваат интересите 
на народот туку се под влијание на одредени економски елити, други 
нагласуваат како партиите манипулираат со некои посиромашни 
граѓани преку храна и ветувања за вработување преку партијата.

Учесниците, исто така, ја нагласуваат важноста од политичкото, 
социјално и економско вклучување во функционалната демократија 
и го изразуваат несовпаѓањето во еднаквоста и јазот во политичката 
вклученост што ги гледаат во Србија помеѓу политичката елита и 
посиромашните граѓани, мнозинските и малцинските групи, како 
и помеѓу урбаното и руралното. Оваа неусогласеност најмногу се 
артикулира со аргументите дека оние што имаат политички врски со 
владејачката партија и оние што се во владата се над законот и реално 
не даваат отчет согласно правата или барањата на граѓаните. Весна 
Војводиќ Митровиќ дури тврди дека државниот апарат е всушност 
исклучен од народот и дека институциите се однесуваат како да се 
супериорни во однос на граѓаните, наместо да функционираат како 
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средство со кое се решаваат проблемите во животот и работата на 
граѓаните.

Дискусиите за слободата и правата се динамични и интересни, при 
што некои од учесниците споменуваат некои аспекти на слободата 
за кои се дискутира со години и кои сѐ уште се дискутираат во 
академската јавност, како што се границите на индивидуалната 
слобода, слободата на говорот, прашањето на надзорот, одговорности 
што доаѓаат со имањето права и важноста да се има институции 
кои ќе ги поддржуваат и чуваат слободите и правата на граѓаните. 
Сепак, повеќето учесници не се задоволни од она што го имаат во 
Србија. Манипулацијата со јавната сфера, подемот на таблоидите 
и притисоците врз новинарите се искажуваат како проблем од 
различни учесници. Милинка Миња Николиќ го истакна ова велејќи 
дека „слобода на говор постои, но слобода по говорот не постои“. Како 
причина за ваквата состојба, некои од учесниците го истакнуваат 
недостатокот на демократска писменост и информираното граѓанство 
кои може да ја критикува и да бара отчет од власта.

Косово

Во споредба со учесниците од Србија, сите косовски учесници 
артикулираат позитивно гледиште за демократијата и речиси сите 
изјавуваат дека нема подобра алтернатива. Општата перцепција за 
демократијата на речиси сите учесници се врти околу вредностите 
како што се почитувањето на разликите и вклучувањето на заедниците 
и маргинализираните заедници во процесите на донесување одлуки, 
слободата за сите, човековите права и достапноста на различните 
мислења. Според моја перспектива, овој степен на фокус врз 
вклучувањето на заедниците и маргинализираните групи од страна на 
мнозинските групи кога се дискутира за значењето на демократијата е 
знак за здравје на косовската демократија. Иако некои од учесниците 
упатуваат на гласачките кутии како најдобар пример за демократија, 
како место каде што „граѓаните им го покажуваат своето место на 
политичарите“ и го демонстрираат владеењето на мнозинството, 
речиси сите тврдат дека демократијата во себе содржи многу 
повеќе аспекти. Најголем дел од учесниците ја истакнаа важноста на 
активизмот од страната на граѓаните, владеењето на правото како 
потпора, транспарентниот државен апарат, слободните медиуми, 
правото на протест и постигнувањето еднаквост меѓу сите граѓани 
на сите нивоа, во рамките на аргументацијата за опсежноста на 
концептот.

Во врска со тоа дали Косово е демократска држава или не, со исклучок 
на еден учесник, сите останати испитаници сметаат дека живеат 
во демократија. Сите тврдат дека демократијата на Косово не е 
совршена, но покажуваат видлива надеж и убеденост дека Косово 
ќе напредува на својот пат кон станување европска демократија 
поради веќе воспоставените проевропски закони, иако тие сѐ уште 
не се спроведуваат целосно. Кога го споредува комунизмот со 
демократијата, Али Гаши тврди дека патријархалниот систем во 
албанските домаќинства почнал да се намалува благодарение на 
демократијата и дека ќе биде елиминиран со текот на времето и 
развојот на демократијата во Косово.
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Присуството и важноста на меѓународните организации во Косово 
беше изразено од  членовите на немнозинската заедница. Тие го 
изразија своето задоволство од постојните закони за правата и 
застапеноста на заедниците, заблагодарувајќи се на меѓународното 
присуство во Косово за нивното постоење, но и напоменаа дека има 
проблеми со имплементацијата. Дополнително, се јави интересна 
дискусија кога еден од учесниците ја доведуваше во прашање 
одржливоста на сегашниот административен систем за вклучување 
на жените и етничките малцинства во административните структури 
преку квоти и ги критикуваше условите воведени со пакетот на 
Ахтисари во Косово, како толеранција и мултиетничност, тврдејќи дека 
терминот братство и единство што се користел за време на поранешна 
Југославија бил многу посеопфатен во своето значење.

Северна Македонија

Учесниците од Северна Македонија, исто така, имаат позитивни 
ставови кон демократијата. Понатаму, нивните ставови се 
поразновидни во споредба со другите учесници од Косово и Србија. 
Додека владеењето на народот, човековите права и владеењето на 
правото се споменуваат како основа за функционална демократија, 
повеќето ставови се вртат околу слободата на избор и слободата на 
говор без трпење дискриминација или омаловажување. Слично на 
учесниците од Србија и Косово, најмногу ја нагласуваат важноста од 
пошироко разбирање на демократијата, аргументирајќи ја важноста 
на тоа да постои демократија во семејството, на училиште и на работа. 
Некои други гледишта што се споменуваат варираат од демократијата 
како утописки проект во позитивна смисла до уметничка форма и 
социјална конфронтација со правила и без насилство. Она што беше 
особено интересна вредност на демократијата што беше спомната 
од некои учесници беше слободата на движење низ светот, која не 
ја спомна ниту еден косовски учесник; и покрај тоа што живеат во 
единствената земја на Западен Балкан без визна либерализација.

И покрај нивниот позитивен став кон демократијата, учесниците се 
видно разочарани кога станува збор за состојбата со демократијата 
во Северна Македонија. Додека некои тврдат дека никогаш не 
доживеале демократија во нивната земја (споредувајќи ги нивните 
искуства во други европски држави), некои тврдат дека Северна 
Македонија порано била демократска во југословенско време, а веќе 
не е. Покрај еден учесник кој се надева дека и Северна Македонија 
и Балканот ќе воспостават функционална демократија во иднина, 
постојат два различни аспекти на разочарување што може да се 
забележат кај другите учесници. Првиот е начинот на кој функционира 
демократијата во државата Северна Македонија. Тие се незадоволни 
од ограничувањата што ги доживуваат во практикувањето на нивните 
работни места, манипулацијата со демократијата од страна на 
политичарите, политизацијата и отуѓувањето на државните институции, 
неможноста за соработка со државните институции и нееднаквоста во 
пристапот до услугите. Вториот аспект на разочарување кај некои од 
учесниците според мене е доста депримирачки, бидејќи оваа група е 
општо разочарана од општество во кое живее. Некои од аргументите 
во оваа група се дека општеството во Северна Македонија не е 
демократско и или нема разбирање или има погрешно разбирање за 
демократијата, е затворено за критичка размена и ги претпочита да 
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има владетели наместо лидери во земјата.

ЗАКЛУЧОК

Сите три земји имаат слични проблеми во однос на демократијата и 
слободата како и со остатокот од Западен Балкан. Како што може да 
се види од многубројните извештаи на Фридом Хаус, пред нив е долг 
и тежок пат да станат подемократски и послободни. Како што беше 
споменато на почетокот на овој текст, во овие времиња на глобално 
уназадување на демократијата и подем на автократијата, борбата 
за подемократски и послободни држави стана важна улога што 
секој граѓанин треба да ја преземе врз себе. Проектот „Изведување 
демократија“ (Performing Democracy) и учесниците од трите земји 
покажаа дека демократијата се согледува од многу различни 
перспективи во нашиот регион; дека додека некои ја идеализираат 
и се стремат кон неа, други не веруваат во нејзиното постоење или 
можноста истата да се постигне.

Она што го гледаме од учесниците од сите три земји е дека сите тие го 
поврзуваат концептот на демократија со слободата на избор, слободата 
на изразување, слободните медиуми, отчетноста, владеењето на 
правото, еднаквоста и со општествено-политичките и културни 
права. Дискусиите за слободата, исто така, се протегаат од слобода 
на протести, до носење на одговорностите на слободата и правата. 
Не само нивното разбирање на демократијата и слободата, туку и 
нивните очекувања од нивните земји се слични. Сите изразуваат дека 
сакаат да живеат во земји кои се поеднакви во економска и политичка 
смисла и каде граѓаните се третираат без дискриминација и притисок. 
Севкупно, аргументите за демократијата и слободтаа на сите учесници 
насликаа богата и разновидна слика која понекогаш може намерно да 
се заборави.

Разликите во перцепциите почнуваат да се појавуваат штом почнат 
да зборуваат за состојбата на демократијата во нивните земји. Косово 
е интересен пример во овој поглед. И покрај најниските оценки во 
споредба со Србија и Северна Македонија во однос на демократијата 
и слободата, учесниците од Косово претежно тврдат дека живеат 
во демократија и исто така се надеваат на подобрување на нивната 
ситуација. Ефектите од присуството на меѓународните организации 
во овој поглед ги нагласуваат и членовите кои не припаѓаат на 
мнозинската заедница. Учесниците од Србија и Северна Македонија 
даваат мрачна слика за демократијата во нивните земји, повеќето 
тврдејќи дека не живеат во демократија, а некои велат дека никогаш 
не постигнале демократија. Додека некои учесници од Србија и 
Северна Македонија не се задоволни со политизацијата на државните 
институции и недоволната демократска писменост, некои жалат за 
ефектите на глобалниот капитализам врз пропаста на демократијата 
во нивните држави и повикуваат на директна демократија. Учесниците 
од двете земји севкупно не се надеваат на унапредување на состојбата 
на демократијата, што е обесхрабрувачки.

Преку интервјуата секој од учесниците даде свој придонес во 
дискусиите за тоа каква треба да биде демократијата во Србија, 
Косово и Северна Македонија. Покажаа дека ни треба повеќе дијалог 
меѓу државата и граѓаните како и меѓу самите граѓани. Секое 
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II интервју има што да понуди за оние кои сакаат да слушаат. Да го 
парафразираме она што го кажа Беса Лучи од Косово, слободата да 
се биде слушнат/а е еднакво важна како и слободата на говорот. Се 
надевам дека гласот на овие граѓани еден ден ќе допре до ушите на 
оние кои се на власт и ќе бидат инспирација за дејствување за оние кои 
ги споделуваат разновидните вредности на демократијата.
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II ВО ЦАРСТВОТО  
НА ДЕМОКРАТИЈАТА 

ВЕСНА МАЏОСКИ

Весна Маџоски е теоретичарка и професор по 
критичка теорија во Амстердам, чија работа се 
фокусира на анализа на културолошките феномени 
преку елементи и дела на визуелната култура. Таа, 
всушност, е во потрага по начин да ги открие границите 
и ограничувањата на човечкото постоење, како и 
начин на кои тие можат да се надминат. Во моментот 
работи како предавач на European Graduate School, во 
Швајцарија. 

Тезата на Маџоски под наслов De Cvratoribvs. The 
Dialectics of Care and Confinement (Atropos Press, 
2013) се фокусира на кураторството како начин да се 
истражат односите на моќ и цензурата во наводно 
отворениот и демократски домен на современата 
уметност. Била професор и предавач-гостин на повеќе 
од триесет институции, од универзитети, академии 
за уметност до музеи и галерии (како МИТ Бостон, 
Академијата за уметност во Трондхајм, Универзитетот 
Лајден, Кунстхаус Брегенз, ЗМО Берлин, БАК Утрехт, 
Де Апел Амстердам, Музејот Стеделијк во Амстердам, 
итн.). Во периодот 2015-2017 држела семинари и 
предавања како професор по критичка теорија на 
постдипломската програма за уметничко истражување 
на Кралската академија за уметност во Хаг. 

Парелелно со теоретската работа, Маџоски и 
практично ги тестирала своите идеи, првенствено како 
член на амстердамската уметничка иницијатива „Јавен 
простор со кров“ од 2006 г. Од 2000 до 2009 г. таа 
беше еден од уредниците на белградското списание 
Прелом – списание за слики и политика. 
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Во едно од интервјуата што ги даде во текот на посетата на Јапонија, 
во 1978 година, Мишел Фуко се осврна на разликата меѓу Западот 
и Јапонија што ја забележал гледајќи го филмот „Во царството 
на сетилата“ (Н. Ошима, 1976)1. Имено, Фуко бил импресиониран 
и изненаден од разликата во односот помеѓу мажот и жената, 
т.е. нивниот однос кон машкиот полов орган: наместо целосна 
идентификација на мажот со својот орган над кој има привилегирани 
и неприкосновени права, во јапонскиот филм тој е претставен како 
врска помеѓу мажот и жената, како нешто, иако на различни начини, 
што им припаѓа еднакво. Според тезата на Фуко, овој инструмент на 
уживањето на крајот ќе му припадне на оној што повеќе ужива во 
него. Со тоа не бил изненаден од чинот на ампутација (не кастрација) 
што се случува на крајот на филмот, по што во логично разрешување 
на наративот, пенисот ѝ припаѓа на жената. Освен што претставува 
провокативно разгледување на демократијата, овој филм што во 
времето на своето создавање бил прогласен за скандалозен, а во 
многу земји и цензуриран, можеби може да ни помогне за подобро 
сфаќање на овој поим. Имено, многу држави во кои филмот бил 
забранет во тој момент се сметале за демократски, впрочем исто 
како и оние што го дозволиле неговото прикажување. Се наметнува 
прашањето како е тоа можно и каква би била судбината на овој филм 
денес?

Откако ја прифатив поканата на Ана Адамовиќ и Милица Пекиќ да 
се осврнам на нивниот проект „Изведување на демократијата“ (2019-
2022) се најдов во царството на демократијата: снимената колекција 
се состои од 62 видеа во која различни актери од Србија, Косово и 
Северна Македонија одговараат на прашањето „Што е демократија?“ 
На секој што ќе ги гледа, тие му даваат увид во комплексната мрежа на 
значења и толкувања на овој поим за кој веројатно слободно може да 
се каже дека е еден од најпразните означители на современата доба. 
Интересно е што мнозинството соговорници од трите различни држави 
го дели мислењето дека нема демократија, дека никогаш ја немало, 
а дека нејзиното постоење и во иднина е неизвесно. Значи, за каков 
поим се работи? За демократијата сите знаеме сè и истовремено не 
знаеме ништо. Се стремиме кон демократијата и покрај сомнежот дека 
може да се оствари. Десницата знае како да ја инструментализира, 
додека левицата перманентно ги дискутира нејзините основни 
постулати. Со еден збор, се стекнува впечаток дека повеќето снимени 
учесници се согласуваат со констатацијата дека демократијата е 
во криза. За подобро да разбереме за што се работи и да укажеме 
дека оваа криза не е исклучиво балкански проблем, предлагам да го 
прошириме кадарот.

Пред десетина години, осуммина водечки светски мислители дадоа 
свој осврт на ова прашање во публикацијата „Democracy In What 
State?“.2 Овој „недопирлив амблем“, како што го нарече Алан Бадју,3 на 
своите носители им носи потполна аболиција на злосторството доколку 
тоа се извршува во име на демократијата. Според зборовите на 
Венди Браун, демократијата стана олтар пред кој „Западот и неговите 
обожаватели се молат и начин на кој се обликува и се легитимира 
божествената природа на империјалистичките освојувачки походи 
на Западот“.4 Сите, пак, се согласуваат дека постои јасен рез во 
историјата и практиката на демократијата по падот на Берлинскиот 
ѕид во 1989 година и глобалниот пораз на комунизмот, што станува 

1  Michel Foucault, “Sexualité et 
politique.” Dits et écrits III, 1976-
1979. Gallimard, Paris, 1994, p. 520-
531.

2  Giorgio Agamben, Alain Badiou, 
Daniel Bensaid, Wendy Brown, Jean-
Luc Nancy, Jacques Ranciere, Kristin 
Ross, and Slavoj Žižek. Democracy 
In What State? Columbia University 
Press, New York, 2011.

3  Alain Badiou, Ibid., p. 6.

4  Wendy Brown, Ibid., p. 45.
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особено важно кога ги анализираме изјавите на соговорниците од 
просторите на некогашниот Балкан.5 Овде процесот на инсталирање 
на целосно поинаков економски поредок остана скриен зад параванот 
на воведувањето на повеќепартискиот систем, додека официјалниот 
меѓународен наратив прокламираше демократизација на државите 
и општествата конечно ослободени од т.н. тоталитарното ропство на 
различните комунизми. За кратко време, „протагонистите на Студената 
војна – капитализмот против комунизмот, империјализмот против 
националното ослободување – исчезнаа од билбордите и гласно 
беше прокламирана новата титанска борба на демократијата против 
тоталитаризмот“.6

Како што смета Браун, демократијата е незавршен принцип, кој не 
прецизира ниту каков вид моќ бидува поделена меѓу различните 
актери, ниту како треба да се организира ова владеење, ниту од 
страна на кои институции, а што многу брзо овозможи „спојување на 
корпоративната и државната моќ“.7 Промените што настанаа по 1989 
година се одвиваа со таква брзина што самата популација – демосот 
– сè уште не успева да ги сфати и да ги проследи, уште помалку 
да им се спротивстави: „Без сила да им кажат не на потребите на 
капиталот, тие главно пасивно ги набљудуваат, додека истовремено 
нивните потреби бидуваат занемарени“.8 Во меѓувреме, она што 
на новодемократизираните држави им се претставуваше како 
исклучително постигнување, „најважниот, иако лажен симбол на 
демократијата – ’слободните‘ избори, станаа циркус на маркетингот 
и менаџментот“.9 Кон процесот на де-демократизација на Западот 
придонесе и целосната „доминација на капиталот над политиката, 
како и замената на демократската рационалност со неолибералната 
јуридификација на политиката, глобализациската ерозија на 
суверенитетот на националните држави и укинувањето на нивната 
суверена моќ“.10

Според зборовите на Славој Жижек, пред крахот на комунизмот, 
„во текот на славните денови во 1989 година, демократијата се 
изедначуваше со благосостојбата на западните консумеристички 
општества, додека денес сите ја обвинуваат токму демократијата 
затоа што сè уште ја нема таа благосостојба“.11 Меѓутоа, она што 
јавноста не го сфатила навреме е тоа дека всушност сите оние 
елементи што се идентификуваат со демократијата и слободата 
(синдикати, универзалното право на глас, бесплатно образование, 
слобода на печатот итн.) се извојувани со „долга и тешка борба на 
пониските слоеви на општеството во текот на 19 век и далеку од 
тоа дека биле природна последица на капиталистичкиот систем“.12 
Или, според зборовите на Браун, не постои ниту еден доказ дека 
„демократијата инхерентно ги содржи репрезентацијата, уставите, 
промисленото уредување, партиципацијата, слободниот пазар, правата, 
универзалноста, па дури ни еднаквоста. Самиот поим носи едноставно 
и јасно политичко тврдење дека луѓето владеат со себе“.13 Меѓутоа, за 
да владеат луѓето со себе, мора да постои препознатлив колективен 
ентитет „во кој внатре се организира поделбата на моќта и над кој се 
спроведува таа моќ. Глобализациското нарушување на суверенитетот 
на националните држави го поткопува првото, додека неолибералното 
ослободување на моќта на капиталот како глобална сила без никаква 
контрола го поткопува второто“.14

5  Концептот на Балкан својот 
подем го доживеа по распаѓањето 
на Југославија и војните во 
деведесеттите и за тоа се 
напишани многубројни студии 
што укажуваат првенствено на 
неговата структура на фанатизам: 
покрај непрецизното географско 
одредување, содржи и јасно 
емотивно јадро за државите што 
се гледаат и одредуваат како 
варварски. По завршувањето 
на оваа фаза, во употреба се 
востановија технократските 
поими како Западен Балкан, 
каде што запад несомнено значи 
понапреден степен на развој, 
или Југоисточна Европа. Новата 
терминологија подразбира и тоа 
дека новонастанатите држави 
имаат индивидуален и само 
на себе својствен економски и 
политички развој, што во случајот 
на разгледување на поимот на 
демократија сигурно не е случај. 
Затоа употребата на терминот 
„некогашен Балкан“ во овој текст е 
начин да се нагласи истоветноста 
на ситуацијата во која се најдоа 
новонастанатите држави, како и 
сличноста на проблемите со кои се 
сретнуваат нивните граѓани денес.

6  Daniel Bensaïd, Ibid., p. 16.

7  Brown, Ibid., p. 46.

8  Ibid., p. 47.

9  Ibid., p. 47.  

10  Ibid., p. 48. 

11  Žižek, Ibid., p. 105

12  Ibid., p. 104.

13  Brown, Ibid., p. 45.

14  Ibid., p. 50.
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Како последица на овие процеси, денес се дошло до позицијата во 
која повеќето западњаци со задоволство избираат „морализирање, 
консумеризам, конформизам, луксуз, кавги, како и тоа едноставно 
да им се диктира што да бидат, што да мислат или што да прават, 
наместо да бидат автори на сопствените животи“.15 Како што се чини, 
просторот на некогашниот Балкан совршено се вклопува во оваа 
глобална слика на де-демократизација претставен како демократски 
врв. Се стекнува впечаток дека луѓето само со сила можат да бидат 
присилени да бидат слободни, додека стана „тешко да се замисли 
што е тоа што би ги натерало човечките суштества да владеат сами 
со себе или успешно да се спротивстават на силите со кои се владее 
со нив“.16 Според зборовите на Кристин Рос, „сите денешни ’напредни 
индустриски демократии‘ всушност се олигархиски демократии: 
претставуваат победа на динамичната олигархија, светската влада 
заснована на огромно богатство и негово обожавање, способна да 
создаде консензус и легитимитет преку избори кои, низ ограничување 
на различностите на опциите, ефикасно го штитат подемот на средната 
и повисоката класа“.17 Со други зборови, демократијата стана класна 
идеологија што им дозволува „на многу мал број луѓе да владеат – и 
да владеат речиси без луѓе. Тоа се системи што успеваат да исклучат 
секоја друга можност освен бескрајна репродукција на сопственото 
функционирање“.18

Оваа фикција, според Џорџо Агамбен, можеби е всушност „платно 
што го затскрива фактот дека во центарот се наоѓа празнина“19 и 
истовремено овозможува на него да се проектираат најразлични 
содржини. Жижек нè потсетува на тезата на Петер Слотердајк, според 
која левицата го презела концептот на Судниот ден – кога сите долгови 
ќе бидат платени, а сите виновници ќе бидат казнети – и на местото на 
судија го поставила народот наместо Бог.20 Меѓутоа, имајќи ја предвид 
моменталната состојба на апатија и отсуство на каква било желба за 
казнување на прекршителите на законот и (демократските) правила 
на игра како резултат на фактичката суспензија на правниот систем, 
се чини како да дошло до повторна инверзија и враќањето на вербата 
во повисоки сили што еден ден треба да ги казнат виновниците и на 
угнетените да им донесат правда.

Тогаш која е можната позиција на уметноста во оваа комплицирана 
слика? Во својот прилог кон дискусијата, Кристин Рос нè потсетува 
на песната „Демократија“ од Артур Рембо, од крајот на 19 век, која 
јасно го означува моментот кога поимот демократија престанал 
да се употребува како израз на народните барања во рамките на 
националната класна борба, туку повеќе се користи како оправдување 
на „колонијалните политики“ на „цивилизираните земји“ во борбата од 
светски размери помеѓу Западот и сите други, помеѓу „цивилизираните 
и нецивилизираните“.21 Освен своите потенцијали да го рефлектира 
општествениот момент во кој настанала, се чини дека уметноста 
може да ја научи демократијата на уште нешто: производство на 
скандали. Имено, како што тоа го нарекол Жак Рансиер, потребен 
е константен „демократски скандал“ или како што понатаму 
образложил Даниел Бенесаид: „За да преживее [демократијата] мора 
да продолжи да оди понатаму, по патот на перманентна трансгресија 
на институционализираните форми, дестабилизирајќи го хоризонтот 
на универзалното, тестирајќи ја еднаквоста наспроти слободата (...). 
Демократијата не е тоа што е освен ако не е скандалозна до крајот“.22 

15  Ibid., p. 55.

16  Ibid., p. 56.

17  Ibid., p. 97.

18  Ibid., p. 97.

19  Agamben, Ibid., p. 4.

20  Žižek, Ibid., p. 111.

21  Ross, Ibid., p. 95.

22  Bensaïd, Ibid., p. 43.
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Ако се вратиме на примерот на скандалозниот јапонски филм од 
почеток, можеби овде всушност станува збор за ретко демократско 
дело во кое докрај е изведена идејата за слобода, рамноправност и 
економска поделба.

Во видеоматеријалот создаден во рамките на проектот „Изведување 
на демократијата“ соочени сме со необична слика на екранот: двајца 
протагонисти (во неколку случаи и тројца) ни се обраќаат директно 
во лице; неколку минути тишина на почетокот и на крајот на снимката 
како да нè провоцира да реагираме, да реплицираме, додека секој 
од нив ги поставува на истото ниво на опсервација, вешто тргајќи ја 
маската што сите ја носиме во секојдневниот живот, макар за тие 
неколку моменти. Од изјавите на соговорниците дознаваме дека од 
пчелите можеме да научиме што значи демократија, дека односот 
кон кучињата скитници е лакмус хартија за човечноста на едно 
општество, дека демократијата треба да ја избрише „закоравеноста“ 
на една средина, дека демократијата на овие простори е како незрел 
тинејџер, дека нејзината улога е да го гарантира правото на личен 
избор. Во голем број од изјавите, таа се идентификува и се изедначува 
со слободата, но станува и гарант на правото да се биде невидлив и 
од другата страна на одлучувањето; нè потсетуваат дека и нацистите 
дошле на власт по демократски пат, дека идејата за ансамбл што 
управува со бродот е подобро решение од капетанот на Сократ, 
дека е погрешно верувањето дека немало демократија во време 
на комунизмот, дека нејзина задача е да го спречи богатењето и 
грабањето од најслабите, дека либералната демократија се разликува 
од демократијата, дека нејзина цел е да гарантира одреден квалитет 
на живот и давање шанса на сите, дека личното е политичко. Може 
да се научи дека нејзини најголеми непријатели на овие простори се 
корупцијата и „прелетувањето“ и дека молчењето значи загаден воздух 
наспроти сите гарантирани човекови права. За некои од соговорниците 
животот на овие простори е поблизок до робовладетелскиот систем, 
а демократијата е само фасада. Исто така, можат да се слушнат 
спротивставени ставови дека демократијата може да се извојува само 
на улица со перманентна и упорна борба, додека оние што својата 
борба ја водат во виртуелниот свет очекуваат од институциите на 
системот да го сторат истото, борејќи се во нивно име.

Со доаѓањето на капитализмот на овие простори, акцентот, пред сè, 
е ставен на индивидуалноста, па слободата се дефинира како лична 
слобода, сосема бришејќи ја и самата помисла на колективитет. Еден 
од проблемите на современата демократија се крие во прашањето што 
го поставил Алан Бадју: „Во каков објективен простор или стабилен 
колективитет, демократијата е демократија?“.23 Ова прашање се чини 
клучно и кога размислуваме за некогашниот Балкан – сè додека не 
стане јасно за каков колектив се работи, нема да биде јасно ниту за 
каква демократија станува збор. Како вежба, можеби би било корисно 
да се замисли животот без неа – дали со неа би исчезнала и целата 
палета поими и појави на кои се однесува и кои ги носи со себе?

Во оваа кратка согледба не е можно да се премолчи фактот за некоја 
нова нормалност што настана по пандемијата со коронавирусот, што 
може да се забележи и во разликата меѓу изјавите снимени пред 
и по пролетта 2020 година, кога суспензијата на загарантираните 
права достигна нови облици. Иако кризата на демократијата не е 

23  Badiou, Ibid., p. 8.
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само наш проблем, изгледа како во царството на демократијата сè 
повеќе да имаме чувство на живот во демократска царевина. Како 
што забележала Роза Луксембург „диктаторскиот систем се огледа 
во начинот на којшто е употребена демократијата, а не во нејзиното 
укинување“.24 Значи, ситуацијата е многу полоша кога со демократијата 
се манипулира, а нејзините принципи и механизми се злоупотребуваат, 
отколку кога таа официјално ќе се отфрли.

Ваков тактички маневар, кој е искористен за доаѓање на власт на 
многубројни авторитарци како да служи да се спречи револтот и 
„очајничките чинови на насилство на сенародната одбрана што се 
примери на она што Бенјамин го нарекол ’божествено насилство‘“.25

Дали демократијата е проект што ќе го преживее 21 век останува 
да се види. Затоа што ако нема колектив на луѓе не може ни да има 
„владеење на луѓето со нивната егзистенција“.26 Ни останува да ја 
видиме и улогата на уметноста во сето тоа, чијашто задача може да 
биде и директно да го преиспитува овој заплеткан проблем и сите 
негови противречности; во спротивен случај, според зборовите на 
Агамбен, „секоја дебата за демократијата, било да станува збор за 
облик на устројство или техника на владеење, ризикува да се претвори 
во обично дрдорење“.27

24  Arent во Žižek, Ibid., p. 120.

25  Žižek, Ibid., p. 115.

26  Badiou, Ibid., p. 15.

27  Agamben, Ibid., p. 5.
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Демократ. Меѓу луѓето во Косово, често може да се слушне овој 
израз кога сакаат да ги сумираат квалитетите на некоја личност. 
„Тој е демократ“, е фраза што ја користат за некој кој е едноставно 
поотворен за родовите прашања. „Тој е претерано демократ“ - велат 
малку остро за некој што е, според нив, премногу слободоумен во 
ставовите за воспитувањето на децата, на пример. Понекогаш некому 
се обраќаат со „демократ“ едноставно поради неговиот модерен стил 
на облекување и неговиот кроток нежен карактер и однесување.

Следствено, демократијата подразбира не само одредени права и 
слободи, одредени институции и поделба на власта, туку и начин на 
размислување: систем на вредности и ставови. Па така често, луѓето 
кои се против демократијата, не ѝ се спротивставуваат, ниту се 
спротивствуваат на она тие го сметаат за начин на размислување што 
доаѓа во пакет со неа, затоа што не ја разбираат, туку затоа што веќе 
прифатиле поинаков систем на вредности и погледи.

Секако, нема сомнеж дека демократијата не може да се сведе само на 
некои од своите елементи - како слободата на изразување или правото 
на глас. Прашањето е многу посложено. Така што не е ни лесно да се 
пишува за тоа. И токму затоа теоретските дебати за демократијата 
се одвиваат со илјадници години - откако човештвото започнало да 
создава мисла и теорија.

ДЕМОКРАТИЈАТА КАКО СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ

Би можело да се рече дека слободата на изразување лежи во сржта на 
демократијата. И навистина, зарем најважниот аспект на „владеењето 
на демосот“ не е правото што секој го има да размислува и слободно 
да го изразува своето мислење? Оти   што би било значењето на 
изреката дека „народот владее“ ако нечие мислење во рамките на 
„народот“ е поважно од нечие друго?!

Но, дали правото на изразување само по себе е доволно за да ја 
заживее демократијата? Размислуваме и се изразуваме на начините 
на кои сме одгледани. Зарем тоа не значи дека демократијата нема 
основа без правото на образование и информираност? Па... можеби 
се чини дека чекор по чекор почнуваме да ја дефинираме енигмата на 
демократијата. Но, тоа не е така лесно! На пример, луѓето кои живеат 
во некои од најавторитарните држави сè уште имаат загарантирано 
право на образование. Па така, правото на образование не е доволно за 
да се дефинира демократијата, туку важно е и до какво образование 
имате пристап.

Понатаму, дали слободата на изразување може да се искористи за 
да се изрази презир и стигматизација на другите кои се различни 
од вас? Дали слободата на изразување може да се искористи и за 
промовирање системи и вредности кои всушност не само што не се 
демократски, туку во суштина се и антидемократски?

Сепак, и покрај безбројните отворени прашања, можеме барем без 
сомнение, макар и само преку негација, да дефинираме дека не постои 
демократија без слобода на изразување. Тоа можеби не е доволно за 
потврдно да се дефинира демократијата, но без таа слобода секако 
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нема демократија. Затоа без двоумење можам да се согласам со 
Александар Тодески, актер од Северна Македонија, кога вели дека „во 
38-те години од мојот живот никогаш не сум доживеал демократија“. 
Затоа што на бурниот Балкан, понекогаш поради социјалистичкиот 
режим, понекогаш поради колапсот на посткомунистичкото општество, 
понекогаш поради војните меѓу државите, а денес поради режимите 
со изразени авторитарни тенденции, слободата на говор речиси 
секогаш била резервирана за властите и нивните следбеници, но не и 
за оние кои размислуваат поинаку од нив. Претходно дури и законски 
беше санкционирана забраната за говор надвор од службените 
ограничувања. Денес, иако формално оваа битка за демократија е 
добиена, забраната доби друга неофицијална форма: линч, закани 
и финансиска контрола врз медиумите се новите методи кои ја 
отежнуваат демократијата на Балканот во денешницата.

ВИСТИНСКАТА ДЕМОКРАТИЈА И ИЛУЗИЈАТА НА ИЗБОР

„Демократијата е систем на вредности каде луѓето ги постигнуваат 
своите цели преку политички системи“, вели косовскиот наставник по 
социологија Али Гаши. Демократијата често ни се претставува како 
систем каде луѓето имаат право да ја определат својата колективна 
судбина. Систем каде што правото на избор е од суштинско значење. 
Во којшто политичките одлуки и случувања доаѓаат од народот, но 
истовремено и ја имаат за цел негова благосостојба. Но, дали луѓето 
навистина одлучуваат за најфундаменталните прашања поврзани 
со нивниот живот? „Поимот демократија е паметно изманипулиран 
за да се создаде илузија на лажна слобода на избор“, вели Благоја 
Мицевски, костимограф и театарски режисер од Битола, Северна 
Македонија.

Бидејќи нагласивме дека слободата на избор (дем. избори), дури и 
ако е несовршена, сепак е важна и претставува напредок во однос на 
недемократските системи од минатото, критичкиот пристап кон неа 
ќе нè натера посуштински да разбереме што всушност е демократија. 
Нешто не е во ред кога луѓето, и покрај тоа што ги „избрале“ своите 
претставници, постојано се чувствуваат непретставено и исклучено од 
одлуките што го определуваат нивниот живот. Или се крајно несвесни и 
постојано измамени, или слободата на избор што им се нуди всушност 
претставува илузија на слободен избор. Избираме меѓу политичарите 
кои се натпреваруваат за нашиот глас, но колку често луѓето 
директно учествуваат во одлучувањето, на пример, за економскиот 
модел на државата во која живеат?! Колку често одлучуваат како 
ќе се распределат општествените ресурси?! Колку често луѓето 
се одлучуваат за војни и за меѓудржавен мир?! За финансиските 
политики кои вообичаено носат придобивки само на малкумина, а 
не на мнозинството, и кои генерално го отежнуваат животот на тоа 
мнозинство?!

„Најголемиот проблем е што имаме само илузија дека носиме одлуки, 
но за ништо не одлучуваме. Сето тоа е илузијата на демократија“, 
вели без сомнение Јелена Милетиќ од Центарот за неформална 
комуникација „Немушто“, од градот Бор во Србија.Д
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ДЕМОКРАТИЈА И БЛАГОСОСТОЈБА

Демократијата како учество е став што е особено нагласен меѓу 
поборниците за директната (непосредна) верзија на демократијата. 
Демократијата бара активни, свесни граѓани, кои во текот на животот 
учествуваат во јавниот живот и постојано се борат за своите политички 
убедувања, граѓани кои критички ги анализираат различните 
политички проекти пред да одлучат за кого да гласаат.

Демократијата подразбира еднакви можности за сите, тоа е 
систем преку кој луѓето еднакво ги постигнуваат своите цели, велат 
најлибералните поддржувачи на формалната демократија.

Но, дали луѓето живеат во идентични економски и социјални услови? 
Зарем не се ограничени и погодени од ваквите состојби? Можеме ли 
да имаме еднаквост како краен резултат ако условите за живот се 
нееднакви? Зарем не е многу потешко за еден градежен работник да 
стане активен граѓанин и да учествува во јавниот живот во споредба со 
еден универзитетски професор?! И иако на денот на изборите гласот 
на тој работник е еднаков со оној на еден сопственикот на фирма, 
нема сомнеж дека влијанието на вториот врз политичките одлуки 
е многу поголемо од влијанието на првиот. И овде не зборуваме за 
неформално влијание кое политичката теорија не го прифаќа како 
елемент на демократијата. Не зборуваме за корупција. Не. Зборуваме 
за демократијата како одраз на различните интереси на различните 
општествени групи. Но исто така зборуваме и за демократија во која 
најмоќните групи во економска смисла, секогаш имаат најголемо 
влијание.

Да не заборавиме дека во многу западни демократии овој факт веќе 
не се ни крие: лобирањето е определено со закон. А нема дилема околу 
тоа кој има најголема моќ за лобирање.

Осврнувајќи се на демократијата во Србија, Иван Велисављевиќ од 
Партијата на радикалната левица зборува токму за овој проблем: 
„Корпоративниот капитализам создаде целосно паралелни институции 
кои управуваат со макроекономските односи за луѓето да немаат 
влијание во тој сегмент од општеството. Тоа би значело дека постои 
демократија на изборите кога гласате за општествените односи, но не 
може да има демократија во однос на паралелните институции кои се 
занимаваат со капиталот и економијата“.

ДЕМОКРАТИЈАТА КАКО ВЛАДЕЕЊЕ НА НАРОДОТ

Владеење на народот. Тоа би бил најдиректниот превод на зборот 
„демократија“. И обично кога ги прашуваме луѓето за демократијата, 
меѓу нивните најчести одговори е дека демократијата е кога луѓето 
владеат. Кога народот со мнозинство гласови или други облици на 
претставување ја изразува и реализира својата волја.

Но, прашањето се комплицира штом се започне со потпрашања. 
Кој е народот (луѓето)? Дали народот е хомогена маса? Збир на 
броеви? Обединета група со заеднички интереси? Тогаш, што ако 
волјата на народот (поточно, мнозинството) е да има конзервативна, 
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патријархална влада, угнетувачка за различните малцинства, 
непријателска кон соседните народи итн.?

Овој парадокс на демократијата, каде што волјата на мнозинството 
(или мнозинството гласачи) се користи како единствен инструмент за 
легитимирање на одредена политика и каде што концептот на народот 
се користи за да се изгради хомогена заедница која има за цел да ги 
игнорира разликите и да го исклучи “другито“, стана исклучително 
важно да се нагласи и анализира. Особено сега кога сме сведоци како 
во последните 10 години Балканот, а и светот во целина, страда од 
превирањата на популизмот кои и се зголемуваат и стануваат добро 
втемелени.

Популизмот ја промовира идејата за владеење на народот, но обично 
партијата што го промовира си дава улога и право да се смета за 
единствен посредник (носител) на таа волја. Популизмот го дели 
општеството на два дела: постојат: „НИЕ“ и „ТИЕ“, што резултира 
со поделеност и конфликт меѓу луѓето. Но, зарем општеството не е 
пофрагментирано од ова? Зарем општеството не се состои од повеќе 
групи, слоеви и класи, кои влегуваат во интеракција, а понекогаш дури 
и се судираат, но не можат да се сведат на поедноставена бинарна 
поделба?

Третирајќи ја токму оваа тема, Ана Чупевска, политиколог од Северна 
Македонија, резимира дека „поимот „народ“ е првиот и суштински 
поим околу кој се позиционира демократијата, и во теорија и во пракса, 
но и како популистичка практика, секако. Популизмот во суштина 
се однесува на демократијата, а демократијата мора постојано да ја 
смирува тензијата помеѓу еманципацијата и популизмот ако сака да 
се нарече демократија. Ако не, демократијата има уште една вродена 
способност, а тоа е да се изобличи во авторитарен, популистички 
режим, па конечно и во тоталитарен режим“.

Зборувајќи за неговата вчудовиденост поради недоволната на реакција 
на народот кон критичното загадување на животната средина во 
градот Бор во источна Србија, еко-активистот Горан Јакољевиќ многу 
автентично се осврнува на оваа тензија велејќи: „Дали владата се 
состои од луѓе? Дали е тоа народна влада? Поаѓате од претпоставката 
дека луѓето се добри. Но, во основа, луѓето не се ниту добри ниту 
лоши“. Значи, кога велиме „владеење на народот“, продолжува, 
автоматски не значи дека зборуваме за добро владеење. „Она што 
најмногу ме изненадува е тоа што германските нацисти дојдоа на власт 
на демократски начин“, заклучува Горан Миленковиќ од Центарот за 
неформална комуникација „Немушто“ во Бор, Србија.

ОТАДЕ ДЕМОКРАТИЈАТА  
(ОСТАНУВАЈЌИ НАДВОР ОД ДЕМОКРАТИЈАТА)

Често кога зборуваме за демократија, теоретските и практичните 
референци нè водат до Античка Грција во која што западната 
филозофска мисла и западната демократска практика го гледаат 
своето потекло. Но, она што не е доволно нагласено е фактот дека 
речиси во секое општество, денес или во антиката, демократијата 
имала свои граници надвор од кои живееле исклучените. Како што 
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во минатото биле робовите во Античка Грција, така денес мигрантите 
во западните демократии, како и Ромите, Ашкалите и Египќаните 
во балканските држави, се доказ за неуспехот на демократијата. 
Не за неуспехот на демократијата како вредност што подразбира 
разновидност и прифаќање на другиот, туку на површното и лицемерно 
прифаќање на западната демократија.

До неодамна во земјите кои важат за предводници на демократијата, 
половина од населението немало ни право на глас. Денеска во Косово 
жените имаат право на глас, но само 4% од нив наследиле имот, 
само 17% од жените имаат запишано имот на свое име, а само 16% се 
вработени! Затоа е многу логично кога Ана Жежовска, професорка по 
германски јазик од Северна Македонија, категорично вели: „За мене 
демократијата е да се земат предвид мислењата, ставовите и желбите 
на сите жени во мојата земја. Демократија значи можност жените да 
се вработат!“

Антонио Китановски, актер од Северна Македонија, се навраќа на 
Сократ велејќи дека тој „ја доживувал демократијата како брод чие 
кормило сите имаме еднакви права да го контролираме“, истовремено 
заборавајќи дека под палубата на бродот на Сократ има робови кои, 
иако го овозможуваат движењето на бродот, немаат ниту формални 
права ниту реални можности да го преземат кормилото. Не смеат ниту 
да учествуваат во изборот на кормилар.

ДЕМОКРАТИЈАТА КАКО ЗАЛОЖБА

Дали демократијата е завршен процес? Дали постои земја, сега или 
во минатото, која целосно има воспоставено демократијата? Или пак 
демократијата не е нешто што може да биде завршен процес? Тоа е 
процес повеќе отколку состојба. Тоа е повеќе судир отколку хегемонија. 
Тоа е постојана заложба, а не однапред одредена мисија која има крај. 
„Демократијата никогаш не е конечна, таа е процес на континуирана 
консолидација,“ би одговорила Ана Чупевска од Северна Македонија. 
„Демократијата се зема здраво за готово, но основните права за 
еднакво општество се нешто кон кое треба постојано да се стремите“, 
додава Беса Лучи, ко-основач и главен уредник на Косово 2.0, од 
Приштина.

И ако како заклучок треба да дадам некаква дефиниција, би се 
осмелила да го кажам токму следното: демократијата е област каде 
што луѓето се стремат кон својата слобода, еднаквост и благосостојба. 
Процес кој никогаш не се спроведува бидејќи невозможно е разликите 
меѓу луѓето не да се сведат на хомогена маса. Војна која сè уште не е 
добиена, а која не може ни да се добие се додека постои угнетување, 
нееднаквост и маргинализација. Прогресивна идеја на која вреди 
да ѝ се посветите во секоја можна форма; меѓу другото и протести и 
директен ангажман; на избори и во институционалниот простор; на 
универзитетите и во медиумите.
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ЛИНДА СИМИТЧИУ и ТРИНГА КАСЕМИ, активисти
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ФИЛИП ИЛИОСКИ, ветеринар и МИХАЕЛА КОЧОСКА, професионален војник

9. ОКТОМВРИ 2021.
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МИЛОШ БАКОВИЌ ЈАЏИЌ и ИВА МАРКОВИЌ,  
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АНА ЖЕЖОВСКА, професор по германски јазик  
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ПРИВЛЕЧНОСТ  
НА БРЗИНАТА

ВЛАДИМИР ЈАНКОВСКИ

Владимир Јанковски дипломирал на Катедрата за 
општа и компаративна книжевност на Филолошкиот 
факултет во Скопје. Бил уредник во неколку издавачки 
куќи, како и во културниот центар Точка. Ги објавил 
следните книги: „Скриени желби, немирни патувања“ 
(роман, 2020), „Невидливи љубови“ (роман, 2015), 
„Вечно сегашно време“ (роман, 2010), „Лицата на 
невидливиот град“ (фото-есеи, заедно со Иван Блажев, 
2010), „Скопје со широко отворени очи“ (фото-есеј, 
заедно со Иван Блажев, 2008), Огледало за загатката, 
разговори со Влада Урошевиќ (2008). Добитник е на 
наградата Роман на годината за „Скриени желби, 
немирни патувања“ и на Рациновата награда за 
романот „Невидливи љубови“. Во 2022 г. романот 
„Скриени желби, немирни патувања“ беше македонски 
кандидат за Наградата за книжевност на Европската 
унија. Активно се занимава со книжевен превод и има 
преведено повеќе од триесет книги на македонски 
јазик. За преводот на романот „Пенелопијада“ на 
Маргарет Етвуд во 2013 г. ја добил наградата „Златно 
перо“ од Сојузот на литературни преведувачи на 
Македонија. 
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Милан Кундера во 1995 година го објавува романот Забавување, во кој 
една од повеќето полифонични теми е бавноста. Кундера бавноста ја 
поврзува со чинот на помнење, а брзината со чинот на заборавање. 
Според него, кога некој сака да го искуси, запамети или да го продолжи 
моментот, тој се движи и дејствува бавно. Од друга страна, оној што, 
на пример решил да патува брзо, тој го прави тоа за да го заборави 
претходното искуство. Во таа линија, авторот прави споредба меѓу 
предмодерното и искуството на нашето време. Движејќи се од 18 век 
досега, човештвото ја зголемува сопствената брзина. Речиси во сите 
аспекти на живеењето. Животот станува побрз, нашето доживување 
на појавите околу нас се побрзи. Живееме побрзо, многу повеќе нешта 
искусуваме за пократко време.

Десет години по објавувањето на романот на Кундера, во 2005 година 
италијанскиот социолог и политичар Франко Касано ја објавува 
книгата Медитеранската мисла. Книгата почнува со есејот „Мислење 
пешки“, поетско-филозофска медитација за односот меѓу бавното и 
брзото движење, меѓу бавното и брзото восприемање на светот, меѓу 
мислењето „пешки“ и мислењето „во трк“.

Во текстот, Касано вели:

„Треба човек да биде бавен како стар селски воз и бабички 
облечени во црнина, како оние кои одат пеш и гледаат како 
магично им се отвора светот, затоа што одењето пеш е исто што 
и прелистување на книга, додека трчањето е само поглед на 
изодениот пат; човек треба да почувствува како уморот, небаре 
меланхолија, му ги обзема рацете и нозете, треба срцето да му го 
стегне завист кон слатката анархија на оние кои од миг во миг си 
го измислуваат патот.

„Треба да научиме да бидеме сами со себе и да чекаме во тишина, 
одвреме-навреме да бидеме среќни што в џеб ги имаме само 
рацете. Да чекориш бавно значи да наидеш на кучиња и притоа 
да не ги обеспокоиш, да им дадеш име на дрвјата, на ќошињата, 
на уличните светилки, да си најдеш клупа, да ги понесеш во себе 
сопствените мисли и да ги оставиш да изникнат во зависност од 
избраниот пат, како меури што испливуваат на површината и кои 
кога се под притисок се распрснуваат и се спојуваат со небото. 
Да чекориш бавно значи да поттикнеш случајна и непланирачка 
мисла, која не е плод на намерата и волјата туку е потребна мисла, 
онаа што си доаѓа сама, како договор меѓу умот и светот.

„Да чекориш бавно значи да подзастанеш на кеј, на плажа, на 
незагадена карпа, на рид изгорен од летното сонце, значи да 
пловиш со ветрот на кајче и да одиш цик-цак за да го задржиш 
правецот. Да чекориш бавно значи да ги дознаеш илјадниците 
различности на сопствената форма на живот, имињата на 
пријателите, боите и дождовите, игрите, непроспиените ноќи, 
доверените тајни и озборувања. Бавен чекор се попатните 
станици, железничарите, старите куфери и вагонските клозети, 
ситните камчиња и малите градини, подвижните рампи и луѓето 
што чекаат, стара кола со млад коњ, оскудност што не се срами, 
јавна чешма, ролетна со очи скриени под сенка. Да чекориш 
бавно значи да го почитуваш времето, да го населиш со малку 
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нешта со големо значење, со здодевност и носталгија, со огромни 
желби – запечатени во срцето и подготвени да експлодираат или, 
пак, устремени кон небото затоа што се притиснати од илјадници 
препреки. (...)

Луѓето што брзаат, што планираат, што одат по конференции, што 
се занимаваат со новинарство го проголтуваат светот и мислат 
дека така го прават подобар. Бавноста умее да ја љуби брзината, 
знае да го цени престапот, ја посакува, иако со страв (колкава 
сложеност отвора оваа контрадикторност!) профанацијата која 
ја содржи брзината, но масовната профанација нема ништо од 
светоста која се крие во световноста, таа е празнина без вредност, 
универзално право на навреда. Ниту едно искуство не покажува 
поголемо безумие од брзината на масата, од профаното кое 
останало непознато.“1

Некаде меѓу овие две години, меѓу 1995-тата година на романот 
Забавување и 2005-тата година на Медитеранската мисла, во 1999 
година се формира движењето за бавен урбан живот наречено 
„Бавен град“. Во ова движењето до денес се вклучени 287 градови. 
Движењето „Бавен град“ е тесно поврзано со концептот „Бавно 
јадење“, а мисијата на движењето е помалите градови да се направат 
подобро место за живеење со тоа што акцент ќе се постави на сите 
оние работи што во големите градови веќе се загубени – одењето пеш, 
помалата употреба на автомобилите, почестото користење одржливи 
форми на превоз...

Ова движење, идејата за бавниот град, меѓу другото, ја спротивставува 
на современото туристичко освојување на градовите, во кое повеќе 
градот се консумира отколку што се доживува. 

Се чини дека секогаш кога сме во некој нов град, една од основните 
одлуки што можеме да ја донесеме е која брзина за градот ќе ја 
употребиме. Дали само ќе поминеме низ градот или можеме ќе му 
дозволиме на тој нов, непознат град, да помине низ нас. Можноста да 
се биде во еден град, секогаш значи да се биде во градот во најмалку 
две брзини – помалата брзина на личното и интимното запознавање со 
градот наспроти поголемата брзина на туристичката логика да се види 
колку што е можно повеќе за колку што е можно помалку време. 

Кундера зборува за зголемената брзина на човековото доживувања 
и искуство, Касано за нужноста од намалување на брзината за да 
се создадат услови за рефлексија за процесите околу нас и во нас, 
а движењето „Бавен град“ за намалување на брзината со цел да го 
подобриме квалитетот на два многу важни елементи од нашиот живот 
– животниот простор и храната. 

Брзината и бавноста ги спојува – времето.

Еден од најскапоцените ресурси на нашиот живот.

Денес немаме време за ништо. Брзаме од едно задолжение до друго 
и додека брзаме извршувајќи го задолжението постојано мислиме на 
тоа дека немаме време. Времето го расцепкуваме на голем број мали 
обврски, нужности, секако и задоволства, па така најскапоцениот 

1  Франко Касано, 
Медитеранската мисла, Скопје: 
Темплум, 2011, превод од 
италијански јазик: Катерина 
Сотирова.

П
Р

Е
Л

Е
С

Н
АТ

А
П

Р
И

В
Л

Е
Ч

Н
О

С
Т 

Н
А

 Б
Р

З
И

Н
АТ

А
В

Л
А

Д
И

М
И

Р
 Ј

А
Н

К
О

В
С

К
И



80

II
ресурс на нашата егзистенција, безмилосно го трошиме на огромен 
број мали порции кои сами за себе изгледаат како ефикасен начин 
на негово користење, а кога ќе се спојат едни со други сочинуваат 
временски опсег исполнет со огромен број многу мали ништа. 

Тоа безмилосно трошење на времето на огромен број мали ништа е 
најмногу видливо на дигиталните медиуми. 

Електронскиот формат/екранот создаде модел на перцепција на 
содржините многу побрз од хартиениот формат. Социјалните мрежи 
драстично го намалија времето посветено за рецепција на одредена 
содржина (медиумска, информативна, уметничка итн.), а со тоа и 
опсегот на внимание (attention span) кај човекот. Едно истражување од 
јули 2020 година вели дека корисниците кои ja користат најпопуларната 
социјална мрежа „Фејсбук“ преку компјутер во просек трошат 2.5 
секунди за одредена содржина, додека тие кои го користат „Фејсбук“ 
на телефон посветуваат во просек 1.7 секунди за одредена содржина. 
Просечниот опсег на внимание на втората по популарност мрежа, 
„Ју-тјуб“, е 8 секунди, сличен е просекот на „Инстаграм“. Просечното 
траење на видеата на една од најбрзо растечките социјални мрежи, 
„Тик-ток“, е околу 15 секунди. Оваа компанија неодамна објави 
истражување во кое се вели дека една третина од корисниците ги 
гледаат видеата со двојно зголемена брзина. „Тик-ток“ цитираат и 
„разлутен“ корисник на овој медиум кој вели дека тоа го прави не 
толку затоа што нема време, туку затоа што едноставно „не може да 
се сконцентрира“. Треба да се додаде дека овој тип на „интеракција“ 
со содржините варира во однос на старосните групи кои го користат 
медиумот, па така времето инвестирано за примање на една содржина 
е уште помало кај помладите корисници. 

Кога станува збор за текстуалните содржини, едно истражување 
што ги опфаќа текстовите објавени на веб-страниците укажува дека 
без користење на визуелни содржини како помош при ангажманот, 
најголемиот број луѓе ќе прочитаат само 28% од текстот на веб 
страницата, при што луѓето главно успеаваат да прочитаат околу 20% 
од текстот. 

Кога се читаат овие податоци првото прашање што се поставува е: како 
одредена содржина во електронски формат да не биде осудена на 
рецепција која трае 1.7, 8 или 15 секунди? Поважно од првото прашање 
е она кое се однесува на тоа дали воопшто може да се размислува 
за квалитетна рецепција на каква било содржина доколку за неа 
посветиме време од 1.7 до 15 секунди? И на крајот, можеби најважното 
во оваа низа прашања: каква содржина може да се прими доколку 
таа е форматирана во време од 1.7 до 15 секунди? Дали воопшто 
може да се зборува за рецепција на содржина или едноставно за 
консумација? Дали содржините специјално обликувани да го задржат 
овој опсег на внимание на современиот корисник на социјалните 
мрежи се продлабочувачки и критички за општествените, културните, 
политичките процеси што нè опкружуваат и ни го обликуваат животот? 
Дали вака обликуваните содржини се мислечки или многу повеќе 
имаат моќ да го моделираат личното и јавното мислење врз основа на 
базични емотивни реакции, стереотипи, лични верувања и предрасуди?П
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Зголемувањето на обемот на внимание во однос на понудените 
содржини, намалувањето на брзината на рецепција на тие содржини 
се клучни за создавање динамика на квалитетен, критички однос 
кон содржината. Мисловноста, предусловена од бавноста, трпението, 
посветеноста, поголемото внимание се некои од малите брани на 
отпор против брзите вестите (брзите вести како и брзата храна 
имаат исто влијание врз човекот, со таа разлика што брзата храна 
влијае на човековиот организам додека брзите вести на човековиот 
дух), таблоидните наслови или информациите кои спакувани во 
времетраење од 1.7 до 15 секунди човекот го сведуваат на homo 
consumericus. 

Деконструкцијата на механизмите на комерцијализацијата (без 
разлика дали се продава животен стил на поп-ѕвезди, политички бренд 
или поедноставен поглед на општествените процеси) претставува 
борба за создавање човек на бавноста, кој за прашањата поврзани 
со демократијата, критичкото преиспитување, правдата, слободата... 
нема да размислува во ритамот и траењето на скролувањето по 
екранот.
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Градот е структурен запис на емоционалното, запис што се менува 
двојно бавно, така што во различни фази на човековиот живот може да 
се чита како речиси еднаков. Во урбанистичката основа на градот се 
сместуваат разновидни архитектури и ентериери како одраз, но и како 
жива манифестација на колективното (не)свесно на неговите жители. 
Може да се види, да се слушне и да се почувствува додека во од или 
во возење ги забележуваме и ги набљудуваме сликите на безбројните 
меѓупростори – она недефинирано и непостојано што настанува 
во вкрстувањето и прелевањето на едни дефинирани простори во 
други, слики што во нашата перцепција истовремено настануваат 
и исчезнуваат, како слоеви на визуелно и сонично, кои повторно и 
повторно провоцираат несомнено доживување како наша врска со 
околината.

Градот како сложен јазол, во материјална и во нематеријална смисла, 
потсетува дека одговорите на прашањата за она што го нарекуваме 
општество, држава, општествено уредување или систем се едноставни, 
но не и еднозначни, ниту очигледни – треба да се „нурнеме“ како во 
просторната апстракција, така и во сосема вистинските ситуации 
што ги генерира градот за да го насетиме и да го разбереме неговиот 
амбиентално – ситуациски говор (што не може да се преведе во 
дрдорливиот масмедиумски наратив).

Улиците, плоштадите, парковите и крстопатите се амбиенти на 
разновидни ситуации (било да ги откриваат или да ги сокриваат) 
во кои имаме единствени можности, доколку сме отворени за тоа, 
да се видиме и да се согледаме себеси во мноштвото (буквално 
или фиктивно), да ја промислиме/доживееме врската помеѓу 
индивидуалното и заедничкото и во тој процес да ја препознаеме 
својата моќ. Како дел од градскиот мозаик секогаш придонесуваме 
кон неговиот карактер, сместувајќи се во постојните меѓучовечки 
текови (или, пак, изземајќи се од нив) и воспоставувајќи некои нови 
заедништва.

Спроти новобелградскиот трговски центар „Ушќе“, покрај Бранковиот 
мост, се наоѓа стариот саем. За време на окупацијата во Втората 
светска војна, тој репрезентативен комерцијален комплекс станал 
собирен центар за отстранување на непожелни индивидуи, според 
мерилата и методите на германскиот империјализам. Окупаторот 
(во соработка со локалните колаборатори) дотогашниот простор 
за меѓународни саеми на најнови индустриски и технолошки 
достигнувања го претвори во концентрационен логор. Симболиката 
на промената на намената на просторот е исто толку фасцинантна 
колку што е кобна. Управниците на логорот ги испраќале луѓето, 
оние што не ги убиле, во околните локации за масовно убивање – на 
губилиштата во Јајинци, Јабука, Бежанска Коса и на Островачка Ада 
или во германските логори на смртта, вклучувајќи го и Јасеновац, 
најпознатиот колаборационистички логор на Балканот. Зборуваме за 
десетици илјади усмртени, со свеста дека секакво пребројување во 
вакви случаи, пред сè, зборува за монструозноста на сторителите и 
нивниот успех да ги сведат на бројки и шифри животите, карактерите 
и телата, до совршенство да го доведат управувањето со луѓето (кое до 
денес се изведува првенствено преку административен пат).И
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Во Савамала, на другата страна на реката, низ која, да се потсетиме, 
пловејќи стигнуваа телата на убиените јасеновачки логораши, додека 
Дунав во тоа време ги носеше жртвите на унгарскиот окупатор – во 
рамките на растечката населба Белград на вода, никна трговскиот 
центар „Галерија“. Така, на просторот на Саемот (Сајмиште) може да се 
почувствува големиот контраст и несомнената напнатост помеѓу овој 
клучен меморијален градски топоним и споменатите купопродажно-
забавни локации, кои на прв поглед ја одразуваат суштината на 
моменталното општествено уредување, а всушност ја маскираат 
неговата дехуманизациска димензија. Среде овој контраст, кога ќе 
отидеме на оваа локација, до споменикот или до зачуваните бетонски 
столбови на логорската влезна капија и ќе се изложиме на сонцето, 
кошавата или дождот, како и на неизбежните звуци на градот, можеме 
да го насетиме или да го почувствуваме она што денес обично го 
нарекуваме демократија.

Кога ќе застанеме таму и ќе исчекориме од таканареченото 
секојдневно темпо (често веруваме дека сме принудени да сме 
усогласени со него), ќе влеземе во безвременска зона, во фикција 
што, наспроти несомнено комплексната фактографска заднина, не 
е со фабулативен, туку со контемплативен карактер. Таа настанува 
исклучиво врз основа на личниот ангажман, само врз основа на фактот 
дека сме се поставиле во меѓупростор (метапростор) настанат со 
вкрстување на толку различни (но, не и разнородни) феномени, како 
што се логор и трговски центар. Ќе излеземе од градот како машина 
за работа и домување и ќе влеземе во онаа негова интимна димензија 
што секогаш се наоѓа во нас, која е дел од нас и чијшто дел сме ние. 
Единствено така, кога ќе се исклучиме од реалноста за да влеземе 
свесно во неа, кога ќе зачекориме во паралелната, но не и помалку 
реална димензија, ќе сфатиме и ќе се потсетиме каде сме всушност, 
локално и глобално. Во овој случај, ќе можеме да ја освестиме 
баналната врска помеѓу уредувањето на монополската трговија и 
концентрационите логори, помеѓу колонизацијата (што отсекогаш 
се засновала на човечки жртви) и ограничувањето на слободата 
(поробувањето) што одново се радикализира, овој пат во вид на обид за 
воведување на санитарна и биотехнолошка диктатура. Ќе можеме да 
го согледаме своето место во таа констелација, но не само низ рациото, 
туку, пред сè, низ сетилни (психосоматски) сензации.

Клучниот збор е избор. Во трговски центар или онлајн сме избрале 
и сме купиле патики, филм што ќе го погледнеме и ручек што ќе го 
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изедеме. На парламентарните избори, кои се претставени како основа 
на демократијата, а всушност се, каков апсурд, нејзин истовремен 
почеток и крај, секои четири години можеме да избираме (однапред 
понудени) луѓе и групации кои би требало да ги застапуваат нашите 
интереси во рамките наречени држава и локална самоуправа.

И додека со купувањето патики стекнуваме потрошувачко право 
на рекламација, во вториот случај остануваме само на ниво на 
потрошувачи кои ја пополнуваат анкетата со заокружување на еден од 
понудените неколку одговори. Избравме патики, избравме некои луѓе 
кои би требало да ги застапуваат нашите интереси во светлата иднина. 
Всушност, сме дале одредена сума пари за стоката што сме ја сакале 
и сме ја вложиле својата енергија во потврдувањето на отуѓениот и 
репресивен систем на управување што себеси се нарекува владеење 
на луѓето. Сепак, постои разлика помеѓу потрошувачкиот избор и 
избирање на претставниците на народот: во патиките може да се 
ужива.

А тие патики макотрпно ги составувала војска на виетнамски 
пролетери, и тој Виетнам, се сеќаваме, своевремено го девастираа 
Соединетите Американски Држави. Додека на 24 април 1999 година 
заминував од Белград за Љубљана паѓаа бомбите на пактот НАТО, 
чијашто членка денес е и Словенија. „Уште само неколку години за 
нас“, пеевме претходно заедно со „Екатерина Велика“ и така беше. 
„Веќе нема сомнение дека силите што нè истераа од нашите домови 
извојуваа глобална победа“, две децении подоцна.

Бомбардирањето е честа и важна состојка на колонизацијата. Од 
Вардар, па до Триглав, сега можеме да посетуваме клонирани трговски 
центри што, пред сè, ни нудат едни и исти монополски западни 
производи, по правило произведени во наводно сиромашниот (иако 
според ресурсите пребогатиот) Југоисток на планетата (Југоисток 
е релативен поим затоа што така го викаме во однос на она што, 
инаку, го нарекуваме Запад). Дали споменатото бомбардирање ја 
„демократизираше“ оваа средина? Да, доколку придонело да се утврди 
моделот на партиско претставување. А партиското претставување не 
е ништо друго, туку начин долгорочно да се обезбеди непотизмот врз 
кој почива таканаречениот демократски модел (на „слободен“ пазар), 
кој во средиштето на империјата смело го нарекуваат врв, па дури и 
крај на развојот на човечкото општество. Таканареченото владеење на 
правото е едноставен изум што невешто ја прикрива непотистичката 
и корпоративната суштина на уредувањето што бара едноставно 
да се помириш со судбината по завршените избори и беспоговорно 
да ги извршуваш новите и поновите укази наметнати од страна на 
владејачките (видливи или невидливи) интересни групации.

„Само четворица присутни не се согласувале со тоа, три кучиња и 
мачката, за која подоцна се открило дека гласала за двете страни.“

Гледано од поведрата страна, оваа реченица на Орвел од неговата 
„Животинска фарма“ може да укажува на тоа дека излезот од 
безизлезноста на театарот на апсурдот што го нарекуваме демократија 
единствено и само е таму каде што доаѓа до откажувањето 
послушност, до несомнени прекршувања на владеењето на правото 
(што квалитативно тоа не се и не можат да бидат сè додека се 
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стандардизирани, кодифицирани, пишувани и управувани озгора). 
Не забораваме дека токму владеењето на правото овозможило, 
легализирало и ги финансирало концентрационите логори (па, и оние 
„за превоспитување“, како што бил на оној на Голи Оток), односно 
масовното убивање.

Зарем токму владеењето на правото во Европската унија не 
овозможува сè порадикално кршење на до неодамна уставно 
загарантираните слободи (на движење, самоодлучување за 
прифаќање на предложениот медицински третман итн.), како и, на 
пример, актуелниот хистеричен однос кон сè што е руско (што и да 
значи една национална одредница) во заедница која наголемо се фали 
со својата недискриминираност?

Но, правата што владеат, што е оксиморон сам по себе, лесно 
прераснуваат во фарса. Правата несомнено можеме да ги разбереме 
како неотуѓиви, но не во рамките на државниот канон, односно 
полицискиот ред (како што го опишува Жак Рансиер во смисла на 
покорување за потребите на зачувување на класното уредување), туку 
во контекст на зачувување на сестраноста на интегритетот на кој било 
поединец во просторот во кој живеат многу други поединци и во кој 
политиката е работа на размена, постојано договарање и усогласување 
во отсуство на репресивна хиерархија, значи нешто сосема поинакво 
од она како денес најчесто ја доживуваме политиката (т.е. она што се 
именува така). Затоа што, како што забележал Спиноза, „мачката не е 
должна да живее според законите на лавовската природа“.

Основна особина на она што го нарекуваме демократија е тоа што 
нема многу врска со свеста за важноста на нашата постојана активност 
околу прашањето на заедничкото, па затоа го измисливме поимот 
активизам што веројатно треба да го надополни дејствувањето што 
самите не го практикуваме, туку (наместо нас?) го изведуваат оние 
што ги нарекуваме активисти. Недостатокот на свест за сопствената 
моќ така создава впечаток дека имаме малобројни активисти и исто 
така малобројни менаџери, додека оние многубројните, односно 
сите други, се само потрошувачи во театарот на апсурдот, сведени на 
неартикулирана (нечујна, невидлива) маса потчинета на владеењето 
(на правото).

Да се стане слушнат и видлив, ангажиран (во смисла на 
самоиницијативност и самоорганизација во кои им се дава простор 
на желбите и потребите на сите), ја чини разликата што значи 
политизација на живеењето. Слободата настанува од ангажираното 
како политичко ослободено од полициското.

Демократијата ја карактеризира перманентната пасивност 
на нејзините поданици, додека услов за таканаречената 
демократија е живоста на нејзините кокреатори. Кога зборуваме 
за некрокапитализмот (моменталната состојба на системот во која 
смртта доминира над животот, како во парадигматична, така и во 
сосема конкретна смисла, во вид на постојана неизвесност, разни 
егзистенцијални закани и психози), всушност зборуваме за дефицит 
на активно учество на (автономни) поединци во решавањето на сите 
прашања што се однесуваат на (локалната, а потоа и пошироко) 
заедница и колектив во кои се вклучени (производни, станбени, 
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уметнички и други). Таму каде што постои артикулиран отпор на 
корпоративното насилство (како што е, на пример, самоорганизираната 
одбрана на земјиштето и природните ресурси во мексиканскиот Чипас) 
и каде што во заедницата се спроведува хоризонтално поврзување, 
можеме да видиме многу конкретни начини и резултати на активно 
учество и вложување во заедничкото добро.

Биополитичките зафати што се наменети за надзор, пацификација 
и утилизација на населението (сведување на потрошувачи) можно е 
да се изведе само кога пасивноста на доволен број луѓе е доволно 
проширена во отуѓена заедница, која сè помалку е дефинирана 
како државна, а сè повеќе како глобално-корпоративистичка 
(значи, радикално комодифицирана, специстичка, неоколонијална). 
Активизмот не може ефикасно да одговори на таа пасивност сè додека 
и самиот е само уште еден „–изам“.

Меѓутоа, работата не е толку во самото одговарање на предизвиците 
на биополитиката, туку во активирањето на оние механизми што го 
афирмираат колективното, а истовремено ја чуваат автономноста на 
секој поединечен израз. Не се работи за потребата за самоуправување 
како (државна) идеологија, туку, така да кажеме, како органска 
практика во која поединечните тела свесно се вметнуваат на начин што 
дозволува комуникација и размена со други тела без да им е потребна 
каква било легалистичка рамка за тоа.

Како што на телото му е потребен физички тренинг, така и на телата 
кои учествуваат во самоорганизирана констелација им е потребно 
вежбање што вклучува пробување на многу знаења и проверување на 
вештините, кои, често, се систематски избришани или отстранети од 
вообичаената дневна рутина (вообичаена ако ја прифатиме како таква) 
или, пак, се дел на оној сегмент на животот што често го сметаме за 
гола забава, притоа не забележувајќи дека во срцевината на забавата 
неретко е токму оној квалитет на општественоста што може да 
обезбеди перспектива (услови) за нехиерархичност.

Песната нè одржала, е мотото на овие простори што ја одразува 
нехиерархичноста на оние ритуални практики што може, но не 
мора, да бидат поврзани (и најчесто не се) со некој дефиниран 
облик на уметност. Под песна подразбираме секој πoιησις што го 
одржува творештвото што се реализира како телесно движење/
танц и како пеење, но и во облик на придружни активности што ја 
поддржуваат ритуалната практика – тоа се какви било облици на 
креирање атмосфера, простор и амбиент во кои се изведува таа 
практика. Песната како колективен чин што ослободува или, поточно, 
го артикулира она што биополитиката не успева да го спречи: 
слободата на творештвото што може да ја афирмира слободата на 
одлучување за сопствената сместеност (во која било) ситуација, а 
исто така и можноста за кокреирање на ситуацијата заедно со сите 
присутни. Практиката на весели отпори што повремено можеме да 
ги забележиме на различни страни од светот, како и во разни акции и 
контексти на отпор се заснова токму на моќта на песната (во нејзиното 
погореопишано значење).

Биополитичките мерки, токму заради големата мобилизаторска моќ 
на песната (како олицетворување на живоста, односно одбегнување 
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на постојано присутните влијанија на доминантната економија што 
го разградуваат секое заедништво на еднаквите), подразбираат 
забрана на собирања и забави. Тој осовременет облик на апархејтска 
прохибиција имавме можност да го почувствуваме на сопствената 
кожа. Но, спречувањето на живоста во нашиот демократски систем 
секогаш дејствува и против самиот него, па така тој трпи одредени 
оштетувања што се обидува да ги поправа во од, иако не секогаш 
успешно.

Естетизацијата е клучниот механизам што обезбедува особено 
непопречено функционирање на системскиот театар на апсурдот. 
Практично се естетизира сè, па така сретнуваме понекогаш 
вчудовидувачки контрасти меѓу логиката на продажба (на што било 
и на сè) што во голема мера се потпира на (wanna be) привлечна 
амбалажа – што Волфганг Ф. Хауг го нагласува во својата „Критика 
на естетиката на стоката“, а Роберт Курц во книгата „Светот како волја 
и дизајн“ – и вистинските човекови потреби што често немаат ништо 
заедничко со сеприсутните рекламни содржини.

Естетизацијата навистина е присутна и во рекламните кампањи 
за потребите на партиските избори, па така „политичките“ опции 
се спакувани во аудиовизуелни презентации и како такви се 
нудат на истиот начин како што ни се нуди стоката на полиците на 
супермаркетот. Естетизацијата гарантира привидност на нашите 
избори (на стока или на политичари). Имено, од искуство знаеме дека 
одредена стока соодветствува повеќе на тоа како е претставена во 
своето пакување, друга помалку, а некоја воопшто не соодветствува.

Ефектот на фатаморгана што во секој случај ја произведува 
амбалажата ја гарантира (или барем ја зголемува) продажбата и на 
тој начин му ја обезбедува заработувачката на продавачот. За да биде 
поефикасно заснованото профитирање на овој начин, секогаш треба да 
се обезбеди со помош на одредена репресија што е компатибилна со 
корпоративниот модел, односно е негов составен дел. Меѓутоа, постои 
разлика меѓу доминантниот и микропродажниот начин на размена 
на добра, кој ширум светот е подложен на постојани корпоративно-
државни притисоци за што сведочат и неодамнешните протести на 
белградските пазарни работници.

Театарот на апсурдот е возможен благодарение на чудниот хибрид 
меѓу репресијата и привидната слобода на избор. И едната и другата се 
така разубавени што нивните вистински лица често не се видливи на 
прв поглед.

Да се освести сеприсутноста на естетизацијата значи да се освести 
фактот дека постојат можности за организации на живеењето што не 
потпаѓаат под влијанието на паноптиконот.

Како што привидот на слободата на избор го утврдува театарот на 
апсурдот, така секоја наша одлука да избереме одредени помалку 
вообичаени можности, патишта и начини на егзистенција може да води 
кон излезот или излезите од тој театар. Да се избира секако е можно со 
свест за квалитетот на содржината што ја избираме, нејзиното естетско 
својство само по себе е неутрално, додека прашањето за ефектот на 
естетизацијата секогаш е прашање на искреноста на врската помеѓу 

И
З

Л
Е

З
 О

Д
 Т

Е
АТ

А
Р

О
Т 

Н
А

 А
П

С
У

РД
О

Т
Н

Е
Н

А
Д

 Ј
Е

Л
Е

С
И

Е
В

И
Ќ



93

II
надворешноста и внатрешноста на објектот или субјектот на изборот.

Естетизацијата во служба на заведувањето, освојувањето, 
придобивањето склоност и сојузништво, а секогаш е сомнително за 
што е наменето некое сојузништво, односно дали служи за утилитарна 
или неутилитарна („бескорисна“) намена. За заведување зборуваме 
тогаш кога во игра е еросот, било како потенцијал за љубов или како 
нејзин (патолошки) изопачен облик (како во случајот на потребата на 
привидните претставници да бидат масовно сакани или во случајот 
на корпоративниот маркетинг, кој автоматски ја брише непријатната 
заднина на рекламираните производи и услуги). Низ оптиката на 
избирањето што е биолошки/животно навистина важно (речиси секој 
момент нешто избираме и донесуваме некоја нова одлука), можеме 
да го освестиме значењето на феноменот на љубовта. А нејзината 
суштина е безусловноста, возможна само во отсуство на владеењето 
на корисноста.

Од перспектива на безусловната љубов, она што обично го нарекуваме 
демократија е ограничувачко затоа што е засновано врз безбројни 
квалификации, систематизации и препреки (од навистина физички, 
како што некогаш беа кинескиот и берлинскиот, а сега израелскиот ѕид 
во Палестина, американскиот на границата со Мексико и жилетската 
жичана ограда на југоисточните граници на ЕУ, до електронските 
системи за идентификација на луѓе и нечовечките животни кои 
посегнуваат во слободата на движење – да помислиме само на фактот 
дека и денес се потребни визи и други дозволи за доаѓање во повеќето 
краеви од овој свет).

Слободата од перспектива на безусловната љубов е можна веднаш, 
сега и овде.

Ако слободата секогаш е првенствено слобода на поединецот, тогаш 
слободата во заедница е нужно мултитудна (разновидна): пред сè, 
тоа значи дека поединецот со мисловност и дејствување во полза 
на стеснувањето не може да создава услови за слобода, односно да 
придонесува за слободно опкружување во рамките на заедницата; 
дури со индивидуалното ослободување (што секогаш се изведува 
без оглед на надворешните околности) може да настане мрежа на 
слободни поединци (нехиерархиски заедници, уредувања).

Прашањето на слободата не е тешко. Напорот е потребен за излез од 
зоната на комфор во кој обично сме делче на безживотниот механизам 
на она што го нарекуваме демократија. Напуштањето на удобноста на 
вклученост подразбира целосна одговорност за сопственото живеење 
тука и сега, што значи и ослободување од потребата да нè застапува 
некој. Тоа истовремено е и предизвик во смисла на изумување и 
оживување на оние начини на поврзување што се засноваат на отуѓено 
управување. Излезот од застапувачката (претставничката) логика 
(вербата дека за нашата благосостојба ќе се погрижи некој друг) е 
неопходен чекор кон процесот на самоополномоштување.

Да се излезе од театарот на апсурдот значи да се престане да се биде 
дел од публиката. Да се престане да се биде актер кому на аудиција 
му е доделена улога и кој засекогаш останува интерпретатор подреден 
на некое сценарио и режија, да се дозволи на сопственото тело гласно 
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да проговори токму тогаш кога наводно не е вистинското време да 
се зборува гласно, притоа не следејќи некој претпоставен и утврден 
канон. Да се престане да се биде набљудувач и да се стане изведувач, 
перформер – некој што својот живот го живее автентично и автономно, 
што секогаш значи и радосно, да се ослободиш од доминантниот 
наратив, да го пречекориш правилото.

Во слободата, владеењето нужно е сведено на управување со себе 
(завладување со себеси) затоа што секое друго, па така и „владеењето 
на демосот“ е исклучувачко. Оваа фраза го естетизира поимањето на 
човештвото со сведување на прашањето на управување (банализирајќи 
ги индивидуите на таканаречени човечки ресурси) и така го оправдува 
парламентаризмот како вид на административен авторитаризам. 
Демосот е публика која не управува со ништо (ако ја исклучиме 
нејзината гласачка улога што утврдува статус кво), туку само (додека 
може) купува влезници за театарот на апсурдот. Да се напушти тоа 
уредување значи да се пренасочи моќта кон засилување на себе во 
мрежата на слободните, мрежа без центар и без господар.
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II СЛОБОДНИОТ ПАД  
НА СЛОБОДАТА

НИКОЛА МАЏИРОВ

Никола Маџиров е поет, есеист, преведувач. Неговата 
поезија е преведена на 40 јазици и објавувана во 
списанија и антологии во Македонија и странство. 
За поезијата од стихозбирката „Преместен камен“ ја 
доби меѓународната награда за поезија Хубер Бурда, 
како и наградата Браќа Миладинови на Струшките 
вечери на поезијата. „Гардијан“, заедно со Саутбенк 
центарот во Лондон, ги вброија неговите стихови меѓу 
најзначајните љубовни песни напишани во последните 
педесет години. Американскиот џез композитор 
Оливер Лејк и италијанскиот композитор на класична 
музика Анџело Инглезе, македонскиот џез пијанист 
Гордан Спасовски, како и повеќекратниот добитник 
на наградата Греми, Мајкл Лига, заедно со Бека 
Стивенс, компонирале музика за неговите стихови. 
Неговите стихови се употребени во последната арија 
на германската современа изведба на „Орфеј и 
Евридика“ во Минхен. Никола Маџиров е добитник 
на многубројни меѓународни книжевни стипендии, 
како Меѓународната програма за пишување на 
Универзитетот Ајова во САД, ДААД и ЛЦБ во Берлин, 
Маргарит Јурсенар во Франција, Чивитела Раниери 
во Италија, Пас Порта во Брисел, итн. Тој е уредник 
на неколку збирки на современа македонска поезија 
објавени во странство, како и антологии на современа 
светска поезија од 20 и 21 век. Живее во Струмица. 



100

II
Реката ја гледаме како бескраен тек на слобода и покрај тоа што 
со векови не ја менува патеката. А всушност, поплавата е нејзината 
суштинска слобода, поврзана со пустошот зад себе. Дали слободата 
раѓа немир или таа е родена од семето на немирот? Историјата може 
да ги потврди сите спокојни и деструктивни битки на и за слободата. 
Мирот го сфаќаме како состојба на не-војна, слободата како не-
канонизираност. Во некои словенски јазици мирот е синоним за 
свет, а сè-мирот синоним за универзумот. Слободата пред сѐ е чин 
на преобразување, а не на замена. Не може затвореник да биде 
ослободен ако му биде фрлен клучот меѓу решетките, без претходно 
тој самиот да биде подготвен за слободата. Бродски велеше 
дека голем дел од неуспешните револуции се всушност облик на 
„селфконформизам“ или најлесен начин човек да се прогласи за добар 
пред да заспие. Вистинските ослободувања, всушност се случуваат 
внатрешно, како иницијациски чин што му претходи на надворешниот 
акт. Суштинските метаморфози се случуваат тајно — монасите во 
своите ќелии на самост и тихување како од кожурец се отвораат пред 
истиот, но сега поинаков свет, па и семоќниот спасител од глобалната 
поп-култура Супермен, исто така ја бара празната телефонска кабина 
или темниот ходник од недоградената зграда пред митолошката, па и 
религиска трансформација од жртва во спасител. 

Прашање е дали преобразбите во потрага по слободата можат да 
се наречат облици на статично бегство и колку бегството е одек 
на извикот по слобода. Денес сме номади на стравот. Се промени 
перспективата на бегството — да се остане дома е модерното 
изгнанство, динамиката на колективното постоење. Опасноста на 
вирусите се мери со хоризонтот на нивните мутирања, тоа е нагонот 
на нивниот опстанок низ просторите и телата. Но спротивно на нив 
човекот, по секоја своја принудна трансформација на навиките и 
верувањата, очекува да се врати назад на старото. Како иселеник-
печалбар што ја гради трикатната куќа во родното село во која нема 
никогаш да се врати. Верските конвертирања спасиле многумина 
од погубување низ ужасите на војните и холокаустот, а и во 
традиционалните песни и приказни преобликувањето е саможртвата 
на патот кон изворот, кон домот, како иницијациското враќање на 
Силјан штркот. Ми се чини дека сегашната припадност во домот живее 
како контрапункт на припадноста на домот. Нè учеа да трчаме на 
улиците кога ќе удрат земјотреси, a во учебниците по општонародна 
одбрана ни велеа да се спуштаме во бункерите — темници на спасот 
од светлината на војните. Денес собата е улица и бункер, и болнички 
кревет — трајна архитектура на опстанокот. 

Номадот ја следи реката на слободата за да го изгради домот што 
не му припаѓа. Самиот не можам да се наречам вистински номад, 
затоа што почесто носам, отколку што оставам нешто зад себе од 
патувањата. Дури и ако станува збор за правта врз чевлите или 
стотиците никогаш неразвиени фотографии. Сепак, во напуштените 
хотелски соби или книжевни резиденции со умисла или случајно 
заборавам по некоја книга или камен, верувајќи дека некој ќе го 
протолкува тоа како знак, а не како ослободување од товарот. 
Номадизмот е преселба без сведоци, слична на оние преместувања 
на Томас Бернхард кој патувал во земји чиј јазик не го познава и 
ги напуштал штом почнал да го чувствува товарот на значењето на 
зборовите. Сигурноста на светот ја бараме онаму каде што јазикот е 
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само звук кој не нè соочува со стравовите кои ни ги имаат оставени 
во наследство. Мислам дека бегствата од дома во пижами и трипати 
поголемите чевли на татко ми имаа поголемо суштинско значење 
во осознавањето на сопствените копнежи, отколку календарско 
одредените патувања за кои треба претходно да се потврди твојата 
правна лојалност и послушност при добивањето визи и докази за 
неосудуваност. Сега номадизам може да се наречат патувањата 
кои Гугл не може да ги архивира, или поминувањето низ местата 
каде што банката не можела да ја регистрира твојата присутност. 
Нагонот за промена на просторот никне од семето на стравот и 
љубопитноста. Подоцна открив дека кај мене патувањето или бегството 
е само продолжување на преселбата на моите предци кои морале 
да пропешачат планини за да се спасат од бурата на Балканските 
војни. По сè изгледа се чувствувам посигурно во континуитетот на 
несигурноста, отколку во градењето замок на митска припадност.

Бегството беше грдото лице на битките за слобода со оружје, како 
контрапункт на првите бегства од гилотината на наследените социјални 
кодови. Високо над бегството, на хоризонтот на слободната волја, 
стои враќањето кое не зависи од вкоренетоста, туку од страв лузните 
на минатото да не го обликуваат лицето на она што допрва доаѓа. 
Растев во град во кој сезоните се бескрајно важни и дочекувани 
со митска ритуалност, која Елијаде би ја нарекол „вечно враќање”. 
Желбата за враќање е постара од заминувањето. Кавафис неколку 
пати се враќал во Александрија очекувајќи да го види истиот град и 
покрај тоа што ниту тој, ниту градот не биле веќе исти. Орхан Памук 
го замислува како вратен старец кој се шета по познатите улици на 
градот што старее, како осамен локален човек кој е наполно свесен за 
својата провинцијалност и кој своето знаење го претвора во мудрост. 
Баба ми истураше чаша вода зад мене кога ќе заминам на пат за 
да тече патувањето лесно како река, а ми даваше да се напијам 
чаша вода кога ќе се вратам, чиниш враќањето е чин на примање 
на светот во мене. Режисерот Мунгиу во „Зад ридовите” нагласува: 
„Оној кој заминува и оној кој се враќа – не се веќе истата личност“. 
Акумулираме за да ги отежниме сите наши заминувања, изморени од 
мигрантските стварности на светската историја. Кога некој ќе умре 
велиме дека нè напушта, како да признаваме дека оној што веќе го 
нема сè уште патува, а ние сме тие што стоиме смрзнати од страв 
од заминувањето. Баба ми грижливо ги чуваше сите документи со 
истечен рок како акумулација на идентитетот граден низ различните 
држави-освојувачи; со години ја складираше облеката со која сакаше 
да биде погребана, одвреме-навреме отворајќи го шкафот пред нас за 
да не заборавиме. Дури и самиот ги закопував играчките кон кои ја бев 
истрошил љубопитноста, мислејќи на сè уште неродените деца повеќе 
отколку на живите. Првичните акумулации се поврзани со стравот од 
исчезнување, но потоа тие се претвораат во оружје за доминација и 
копнеж за враќање на неповратното.

Бегството одамна не е слобода. Ниту просторната осаменост. 
Светот ја живее својата нова локалност и растојанијата, наместо 
во километри, се мерат во килобајти. Она што се сметаше порано 
за патолошка интровертност или фобичност од нови простори и 
соочувања со јавност, станува азбука на присутноста. Во сегашната 
интровертна поставеност на светот можеби Глен Гулд не би се откажал 
од одржувањето концерти на триесет и двегодишна возраст или Ник 
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Дрејк не би го прекинал својот живот толку рано, живеејќи во страв 
пред острите очи на медиумите. Сепак, огромно е растојанието помеѓу 
самоста како колективна одлука и осаменоста како слобода и личен 
импулс за преиспитување. Пред стотици години носталгијата во Европа 
била сметана за болест и луѓето со несмирен нагон за враќање дома 
биле лечени со опиум, со пијавици или со долги престои во планините, 
додека пак од друга страна стоела драпоманијата, односно „болеста” 
со која ги именувале бегствата и ненадејните трчења на робовите од 
памучните полиња во желба да се прекине присилната припадност 
на еден простор. Секако, сега е мигот кога затворените географски 
и политички граници треба да се искористат за проширување на 
сопствените светови и со тоа да се постави широчината на духот 
наспроти кревкоста на нашите тела. Можеби свеста за сопствената 
ранливост ќе ни помогне да ја развиеме и свеста за ранливоста на 
природата во која, зависно од природата на сопствениот дух, можеме 
да се вгнездиме или како нејзини клетки или како вируси. Дури откако 
ќе ни се роди дете, сфаќаме колку остри предмети имаме во домот. 
Болката и кршливоста на светот се универзални и тие не можат да се 
измерат преку оградени квадратни метри или ендемичност. Потомок 
сум на бегалци и беспросторноста е една од трајните вредности што 
се пренесува од колено на колено. Моите предци често зборуваа за 
напуштениот дом и за слободата, но во нивните сеќавања тој дом веќе 
ја беше изгубил својата просторна и архитектонска димензија и за нив 
тој беше засолниште на недофатливата слобода.

Колку слобода има во ограничените простори на кои свикнуваме 
незабележливо, како уморен алпинист кој заспива обгрнат со 
убиственоста на снегот по освојувањето на врвот. Класутрофобијата не 
е само димензиониран стеснет простор, туку и резултат на проширен 
дух. Кога ќе почувствуваш желба да го прошириш сопственото 
истражувачко поле на постоењето и слободата, дури тогаш почнуваш 
да ги чувствуваш грубите допири на ѕидовите околу себе. Историската 
стварност на овие простори не направи браќа и сестри на наследената 
клаустрофобичност, од лингвистичка до архитектонска. Заклучени 
сме во „мал јазик”, а балконите ни се помали од циркуските кафези 
или од приколката на преселниците. Заклученоста во градот порано ја 
набљудував само како ехо на сигурноста, како припадност на простор 
кој ти е познат, кој можеш да го поминеш со затворени очи зашто 
знаеш над која зграда изгреваат планетите. Во таквиот град живееш 
со чувство дека во тебе е клучот од портата кој стои во твојот џеб како 
безбедна алтернатива, како базен во хотел покрај разбрането море.

Невдоменоста од една страна значи — кога си пред огништето да 
ја чувствуваш острината на ветрот, а кога си далеку од домот да ја 
чувствуваш светлината од огнот во каминот. И двете овие состојби се 
иманентни на она што го нарекуваме осаменост, можеби најострото 
себеказнување во вид на безгранична слобода. Неколку години пред 
пандемијата напишав дека разликата на наметнатата осаменост 
со изградената е видлива во луксузните ресторани во алеите на 
светкавите градови. Тоа е модерната болест на вмрежувањето – 
јадењето сам, како што забележува Бодријар. Гостинот го чува столчето 
од спротивната страна на масата, со надеж дека некој ќе седне на 
него пред да го повика келнерот. Оние што ја поврзуваат осаменоста 
со смртта, на крајот сепак оставаат аманет да бидат закопани во ист 
гроб со некого, или сакаат да му припаѓаат на целиот свет со пепелта 
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разнесена од ветрот. Архитектурата на осаменоста е воздушеста и 
тајновита, како куќа чиј план е закопан во темелите. Денес се отвора 
прашањето дали осаменоста може да биде планетарна состојба и ако 
е така, во кои простори може да бидеме сами надвор од заедничката 
осаменост? Постои квалитативна разлика меѓу тоа од кој било дел на 
светот да се пишува за осаменоста и да се пишува осамен за кој било 
свет на човечкото битие. Ако осаменоста е „неможност да се биде со 
останатите” тогаш таа е само болка, но доколку таа е „можност да не 
се биде со останатите” макар и за миг — тогаш таа е повик и извор 
за еден поинаков и потаен дијалог со светот и слободата, надвор од 
временските врамености.

Колку може слободата да се разгледува како менлив облик на 
примордијална љубов кон светот и неговиот почеток или крај? Моќта 
на љубовта е најголем противник на љубовта кон моќта. Таа одбива да 
биде архивирана, покриена со прав, како мумија која ќе се распадне 
од светлина. Секако, големи се прашањата кои лесно можат да се 
престорат во заглушна реторика, од типот дали љубовта постои како 
бесконечен страв од смртта или како архетипска подготвеност за 
минливоста и чекањето. Љубовта како Пенелопово или битово чекање 
на оној кој може нема да се врати, љубовта како ритуално погубување 
на календарското време во себе. Според Барт фаталниот идентитет на 
оној што љуби е чинот на чекање, запрашувајќи се: „Дали љубам? Да, 
бидејќи чекам.“ Другите не чекаат. Изместена е оската на чекањето во 
услови на болести и војни, зашто наместо љубената или љубениот, ни 
останува да ја чекаме љубовта — кон природата, кон невидливоста, 
кон човечноста затрупена во песочниот часовник којшто нема кој да го 
сврти. 

Во војната, смртта е љубовница, а не ужас. Мојот татко многу почесто 
ги споменуваше годините поминати во војска, отколку годините 
поминати со себе и со неговите љубови. Секој негов збор беше облечен 
во униформата на заедничката болка, во секоја негова замисленост 
ги забележував тетоважите на стравот. Може детски да се запрашаме 
дали може да заминеме кон небото, ако бомбите дојдат оттаму, 
исцртувајќи ја траекторијата на слободниот пад на слободата? Збигњев 
Херберт во „Војна“ пишува: „Никој нема да одлета кон небото. Земјата 
ги привлекува телото и оловото.“ А нема поголем пораз за слободата 
од мртва птица во дланката, од жива птица легната до мртвото тело на 
војникот. 
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