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Влегуваме во петтата година на излегување (“влегување”-
”излегување”, да, токму станува збор за тие фини и чудни 
центрипетално-центрифугални игри) како што влеговме: ко 
голтари (ова “голтар” сигурно буди одредени асоцијации кај 
еден од најмоќните луѓе во државава налик на бачило, моќен 
особено кога станува збор за арбитрирањето при делењето пари, 
господинот В. Милчин, некогашниот “алтернативец”; веројатно 
буди сеќавања и кај моќникот број два - или бр. 1?! - господинот 
Унковски). Но, сепак молиме бога, ако случајно еднаш ни додели 
попристојни пари и услови да го работиме ова списание, да 
не станеме ладни и пресметани политиканти распослани со 
задниците навака и натака, а всушност никаде. Ние би да го 
правиме списаниево, ако може.

И уште еднаш: ваквите списанија апсолутно никаде во светот 
не опстојуваат пазарно. Неодамна разменивме искуства со 
колеги од слични, помалку-повеќе, “голтарски” земји: Србија 
и Хрватска. Сличните на “Маргина”, тамошни, списанија, 
“Реч” и “Аркзин”, имаат годишен буџет (главно со парите, и 
таму, на Сорос и Министерството, иако Аркзин наоѓа и други 
извори) поголем од 100.000 ГМ, простории, редакција... Ние за 
четири години излегување добивме околу 50.000 ГМ од Сорос 
и Министерството, што секогаш достасуваше да ги покрие 
само печатарските трошоци; во меѓувреме сфативме дека да се 
прави добро списание треба добро да се платат луѓето; што и не 
е некоја голема филозофија, но ние ја сфаќаме доцна, тотално 
истоштени од волонтирањето, но со голема утеха дека, и покрај 
сè, правиме добро списание, посебно со оглед на средината, 
времето и околностите.

Со надеж дека и “арбитрите” го делат мислењето дека “Маргина” 
заслужува да опстане, годинава испланиравме пет броеви, на 
вкупно околу 1000 страници. Следниот број треба да излезе кон 
крајот на април.



ЕлЕМЕнТи нА 
САМоСВЕСТ



oknomk6

НАВИСТИНА ЛЕСНИ ПАРЧИЊА
Почитувани господа,

Внимателно ги прочитав вашите “Девет лесни парчиња”, а сепак не најдов аргументи 
за оспорување на моето тврдење дека “Темплум” е најпомаганиот приватен издавач, 
што се однесува до буџетот на Институтот отворено општество-Македонија наменет за 
издавање книги и списанија. 

Но, да појдам по ред, според “лесните парчиња” кои требаше да докажат дека не ја 
зборувам вистината. Најпрвин, во четвртото по ред, ми забележавте дека во моето писмо 
не сум го спомнал списанието “Lettre International” кое било помогнато со далеку повеќе 
пари од “Маргина”. Не го спомнав поради едноставната причина дека во својата прва 
година ова списание беше издание на Институтот отворено општество-Македонија! 
Институтот отворено општество-Македонија (како и сите Соросови фондации!) е 
фондација која дава грантови, но води и сопствени проекти. Според американските 
закони за непрофитни организации: grantgiving and operating foundation. Според 
тоа, споредбата меѓу двете списанија е сосема несоодветна. Управниот одбор на ИОО-
Македонија некаде пролетта 1995 година одлучи како сопствен проект да го покрене 
македонското издание на “Lettre International”, зашто оцени дека тоа е од приоритетна 
важност за пробивање на изолацијата во која се најде Македонија, и го именува Благоја 
Ристески, тогаш член на Управниот одбор, за главен уредник. По една година, Управниот 
одбор го започна процесот на осамостојување на списанието така што по пат на јавен 
конкурс го додели на издавачката куќа “Ѓурѓа” која понуди најголемо финансиско 
учество. Врз основа на договорот со издавачот, Управниот одбор ме делегираше мене 
за свој претставник во редакцијата. Како дел од моите работни обврски како Извршен 
директор. Патем речено, мислам дека и без тоа ги имам сите квалификации да бидам 
член на редакцијата.

Следното, петтото “лесно парче” останува лесно без оглед на табелата со која сте 
го опремиле. Зашто сте измешале баби и жаби. Прво, зашто НИП “Нова Македонија” и 
Кинотеката на РМ не се приватни издавачи. Второ, сте ги измешале и програмите, па 

До: Никола Гелевски и „Темплум“
Од: Владимир Милчин
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семинарите на Кинотеката сте ги сместиле во издавачката програма, па рото-хартијата од 
Програмата за медиуми сте ја тупнале во издаваштвото, па и преводите на класични дела 
за кои беа грантирани преведувачите, а не издавачите итн. Речиси турли тава која само 
дава искривена слика за програмите, буџетите и начините за доделување финансиска 
помош од страна на ИОО-Македонија. Но, ни така не го демантирате моето тврдење за 
најпомаганиот приватен издавач!

Она што делува “најлесно”, поради расчекорот помеѓу жестокоста на обвинувањето и 
кревкоста на аргументите, е вашето тврдење дека сум манипулирал со вас поставувајќи 
ве во прв план кога се работи за донациите од фондацијата. Од каде ви е таа преценета 
идеја? Каде тоа сум ве поставувал во прв план, освен во писмото до вас?

Да го читавте она што е напишано во моето писмо, не ќе ја напишевте ни втората 
инсинуација, онаа во шестото парче, дека сум одбивал каква и да е одговорност за 
политиката на фондацијата. Зашто, таму тоа го нема. Погледнете уште еднаш, па ќе видите 
дека таму јас се оградувам од државната културна политика, а не од онаа на фондацијата.

На вашето седмо “лесно парче”, признавам, занемев. Пред леснотијата со која сте 
истуриле куп клевети. Па и професијата сте ја вклучиле во општествените ангажмани?! 
А и не разбирам, што ви значи она “висок член на владеачката партија”? Јас имам само 
177 см и не мислам дека спаѓам во оние високите. А доколку сте сакале да кажете нешто 
друго, ќе беше фер да кажете дека сум бил член на раководството на владеачката партија, 
зашто повеќе од две години не сум тоа. Но, и да сум, што со тоа? Колку години затвор ќе 
ми пресудите вие? Или ќе се задоволите со тоа што ќе ми оневозможите да режирам? 
Зашто со моето “континуирано” режирање сум ги оневозможувал другите! Господа, 
вие навистина имате проблем со аргументите! Во 1996-та и 1997-та јас изрежирав една 
претстава во Македонија, “Медеја” со битолскиот театар!              

Ме обвинувате дека политички сум ја злоупотребувал фондацијата. Без ниту еден 
аргумент! Да не сум ви нудел пристапници за СДСМ? Или сум барал да гласате за мене 
или за СДСМ? Или можеби знаете некои други корисници од кои биле барани партиски 
изјаснувања или гласања во корист на која и да е партија?

Пишувате дека јас и фондацијата сме биле просто натерани, однадвор, да го шириме 
македонскиот медиумски и културен простор. А од кого тоа сме биле натерани? Од оној 
што ми го даде полномошното да ја регистрирам и организирам неговата фондација 
во Македонија? Што мислите вие, дека најпрвин некому се даваат пари, а потоа тој се 
натерува да ги користи во согласност со целите на донаторот? Без претходно да постои 
разбирање и доверба за целите? Колку што си спомнувам, летото 1992 година врз 
Македонија не се истураше дожд од фондации кои, откако биле основани, однадвор биле 
натерувани да го шират македонскиот медиумски и културен простор.

Инаку, списокот на моите општествени ангажмани можел да биде и подолг. На пример, 
Универзитетскиот совет, основањето и првите години на Хелсиншкиот парламент на 
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граѓаните. Или, УЈДИ. Или, Вевчанскиот случај. Има и постари примери. Не секогаш 
пријатни. Напротив. Многу почесто врзани со непријатности. И не си спомнувам дека 
мојот ангажман ги попречувал другите да се ангажираат. Зашто во тие години и немаше 
голема турканица околу општествените ангажмани. Немаше турканица ни во СДСМ кој 
не беше владеачка партија кога јас станав член на раководството. Немам намера во овој 
повод да анализирам зошто беше така, но немам намера ни да прифатам обвинувања 
кои се потпираат само на синдромот на краткото паметење. Синдромот кој е главното 
оружје на новокомпонираните демократи и задоцнетите анти-комунисти кои отпосле ја 
преплавија државава.

Но, да резимираме: Во 1993, 1994, 1995 и 1996 година буџетот на Издавачката програма 
(книги и списанија) на ИОО-Македонија изнесувал вкупно 547.077,10 УСД. Од оваа сума, 
“Темплум” добил 57.944,55 УСД што е повеќе 0д 10%. Од Соросовиот центар за современа 
уметност-Скопје “Темплум” добил уште 5.013,21 УСД за “Лифт” и “Маргина”. Има 
уште една потпрограма од која се поддржува книжарска дејност, Клубовите отворено 
општество, за која се потрошени 101.123,25 УСД, но “Темплум” не конкурирал за неа. Како 
што не покажал интерес и за други фондациски конкурси наменети за издаваштвото. 

“Темплум”, а тоа господинот Гелевски добро го знае, не беше ажурен ни во 
поднесувањето на програмските и финансиските извештаи. Без оглед на тоа, ИОО-
Македонија не ја ускрати својата поддршка, што веројатно претставува аргумент против 
тврдењето дека јас, на пример, сум немал време за контакти со господинот Гелевски.

Доказ за тоа се споредбените бројки за финансиската поддршка за приватните 
издавачи во 1993, 1994, 1995 и 1996 година од Издавачката програма:

 1. “Темплум”    57,944.55 УСД 
 (без оние 5.013,21 од СЦЦА-Скопје!)

 2. “Култура”    52,598.67 УСД

 3. “Ѓурѓа”    51,755.70 УСД 
 (вклучена е поддршката за книжарската дејност во износ од 31.985,42!)

 4. “Табернакул”    34,168.18 УСД

Значи, “Темплум” сепак беше најпомаганиот приватен издавач кога се работи за 
буџетите на ИОО-Македонија во четирите години што претходеа на нашата полемика. 
Стратегијата на фондацијата во областа на издаваштвото да се чита во конкурсот за 1997, 
а ќе може да се прочита и во конкурсот за 1998. Таа е дел од стратегијата на Институтот со 
која се определуваат програмските и буџетските приоритети за секоја година. 

Скопје, 29.12.1997     Владимир Милчин 

ПС. Се извинувам за “присноста” која ве вознемирила. Со господинот Гелевски 
неколку години бевме на “ти” и во фондацијата и надвор од неа.
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“Темплум” одговара:

ТЕшко ПодНоСЛИВА ЛЕСНоТИЈА
Почитуван господине Милчин,

Дозволете уште еднаш да се обидам да ја одредам рамката (“стожерните теми”) на 
оваа наша “јавна размена на мислења”. Темата што го придвижи овој разговор е: Дали 
ИОО-Македонија секогаш има јасни правила и принципи и генерална концепција, и 
доколку ги има, дали доследно и праведно се придржува кон нив? Моето мислење (за 
коешто, чинам, дадов соодветни “квантитативни” аргументи, чувајќи се од деликатното 
упаѓање во, претчувствувам, бескрајното и опасно море на тн. “квалитативна проценка” 
на нештата) е дека ИОО-Македонија, барем во секторот чијашто работа ме (нè) засега 
(издавачката политика на Фондацијата) нема доволно јасна (“транспарентна”), доследна, 
принципиелна и праведна политика. Мој клучен аргумент, ќе повторам, е вашето, по 
мое мислење, безпринципиелно финансирање на културните списанија воопшто, 
а посебно на списанието “Lettre Internationale”, коешто во двете години колку што 
излегува од вашата фондација добило финансиска помош поголема од сумата што за 
тие две години ја добиле сите македонски порелевантни културни списанија заедно! 
(да речеме, “Маргина”, “Културен живот”, “Кинопис”, “Наше писмо”, “Сум”, “Стожер” 
итн.) Вашиот аргумент дека тоа списание е сосема посебно и неспоредливо со што било 
друго едноставно не го прифаќам затоа што 1. тоа го сметам за логички нонсенс (зошто 
било кој би бил недопирлив и неспоредлив!?); 2. и покрај целиот рецепторски труд што 
го вложив, навистина не ги здогледав содржините во “Lettre...” коишто му даваат толкав 
степен на ексклузивитет. Покрај тоа, господине Милчин - иако цело време се трудам да 
останам во рамките на темата и пристојноста - ќе си дозволам да ви обрнам внимание на 
една ваша невнимателност (покрај онаа стилски и морално несмасна употреба на зборот 
“привилегиран”); велите, Македонија пролетта 1995 се нашла во таква изолација што 
моравте лично (крај сите ваши обврски!) да формирате списание чијашто редакција ќе 
биде составена од членови на вашиот управен одбор!? Што значи тоа?! Дека сите комплет 
во државава сме тотално недоквакани за еден таков сериозен проект на пробивање на 
“изолацијата” со помош на културни подвизи?! Коишто пак вие ќе ги аминувате, овојпат 
не само политичко-финансиски туку и естетски?! Ова е таква неверојатна бесмислица 
(политичари, менаџери, управен одбор... да се незадоволни од сопствената култура, па 
решаваат малку самите да ја прават!!?) што тешко би поминала и во СССР 1932 година. 
Што не направите, господине Милчин, и телевизија, дневен весник, неделник, ма цело 
општество! Шегата настрана, зарем навистина не согледувате, господине, дека со таа 
квази-супериорна надменост што ја манифестирате при делењето на парите на господинот 
Сорос, ги уништувате сите здрави критериуми врз коишто треба да се потпира одреден 
културен концепт: конкуренцијата, еднаквите услови за борба, компетенцијата, правдата, 
добога!?
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Ете, го истакнав само најдрастичниот аспект (другите ги изнесов во текстот “Девет 
лесни парчиња” во Маргина 38) на оваа важна тема околу која не чувствувам ни најмала 
потреба да ги приближам своите ставови кон вашите и потполно сум убеден дека и во 
морална и во “математичка” смисла, господине Милчин, грешите; но нека сепак читателите 
просудат за валидноста и на моралните позиции и на изнесените “квантитативни” 
аргументи, и од моја и од ваша страна.

Втората важна тема е: Дали “Темплум” е ‘најпривилегираниот’ приватен издавач? 
И покрај сите ваши статистички егзибиции, господине Милчин (каква врска има дали 
издавачот “Ѓурѓа” ги добил парите на Сорос од програмата “медиуми” или “издаваштво” 
кога парите се тие!?), чинам дека е апсолутно несомнено и непорекливо дека приватните 
издавачи “Ѓурѓа” (пред сè) и “Култура” се во финансиски попривилегирана позиција 
во однос на вашата фондација од “Темплум”. Тоа се едноставни факти што можете да 
ги разбиете во илјада “подпрограми” - но факти се. И “Ѓурѓа” и “Култура” (комплет со 
преведувачите) на крајот од 1997 (период 1993-1997) секој одделно имаат добиено повеќе 
од 80 илјади долари, наспроти 60-те илјади долари на “Темплум”, добиени за далеку 
поголем број изданија!

Заедно со “Табернакул”, овие три издавачи заклучно со 1997 година од фондацијата 
имаат добиено најмалку 200.000 ам. долари, а тенденцијата да се фаворизираат токму тие 
издавачи (каде се вашите принципи за “истите” што ги добиваат парите!?) продолжува, 
се разбира, и годинава (неодамна откупивте книги во вредност од 20.000 долари, главно 
од посочените издавачи).

Со ова сметам дека овие две, според мене, средишни теми во нашава преписка, се 
наполно апсолвирани и веќе нема да се навраќам на нив.

Следното нешто - тука некаде, на трето место по важност - на што сакам да ви 
обрнам внимание е вашата малициозна забелешка дека “мешаме баби и жаби”, различни 
програми и буџети. Иако делумно ви одговорив на ова, ќе дополнам: оградите да не се 
мешаат “баби и жаби” самиот ги поставив во претходниот текст на којшто реагирате, 
отфрлајќи ги од онаа заокружена сума од 700 илјади долари (што ја добиле 13 издавачи) 
апроксимативните двесте илјади “жаби”, така што дојдовме до една сума од 5 илјади 
долари по наслов што ги добиле просечните 13 издавачи, наспроти 700 долари (“баби”) на 
“Темплум”. Каков проблем има тука?! А ако пак вам не ви е јасно зошто “Нова Македонија” 
е спомната во списокот на “привилегираните”, ќе ви разјаснам: затоа што ни во кошмарен 
сон не би смеела да биде на списокот на поддршка на една фондација чијашто примарна 
цел е развивањето на концептот на отворено општество! Еден од главните блокатори на 
плурализирањето на медискиот простор во Македонија (во секоја смисла, од узурпирање 
на печатницата и дистрибуцијата, до директните закани и непријателства спрема речиси 
сите “приватни” медиуми) и дури еден од главните идеолошко-економски непријатели 
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како на концептот за отворено општество така и конкретно на ИООМ, новинската и 
издавачка куќа “Нова Македонија”, во значајна мера ја имаше токму вашата поддршка! 
Згора на сè (веројатно токму затоа што ја согледа апсолутно монополската позиција на 
“Нова Македонија”) вашата фондација мораше да вложи огромни пари за да купи рото-
печатница во Кочани! Замислете ја надалеку озлогласената “Политика” на Миновиќ и 
компанијата како добива пари од Џорџ Сорос! Има логика?! Или пак ќе се вадиме на 
нашата стара и страшна приказна која дополнително нè копа во провинцијалниот 
синдром: малку сме, да не се замериме... Иако, навистина нерадо, господине Милчин - со 
тие централистички, патријархални и регресивни чинители од типот “Нова Македонија” 
не сакам да се занимавам на овој фронтален начин туку повеќе во “герилска дискурзивна 
форма” - го спомнувам ова затоа што самите го загатнавте, а освен тоа и како мала 
илустрација за оној дел од текстот “Девет лесни парчиња” во кој (додуша во кондиционали 
коишто вие ги препознавате како тврдења) се говори за политичката (зло)употреба на 
фондацијата.

А дека македонскиот медиски и културен простор беше отворен и сè уште се отвора 
и плурализира со пари однадвор (пред сè на господинот Сорос, но и на други) - тоа 
исто така се ноторни факти. На пример, едно од првите приватни културни списанија 
во државава, “Маргина”, беше покрената со тоа што во првата година на излегувањето, 
1994-та, добивме пет илјади долари од фондацијата Сорос. Првата посериозна приватна 
телевизија (А1), првиот посериозен приватен дневен весник (“Дневник”), дури и првиот 
посериозен приватен неделник (“Денес”, формиран, замислете, дури 1997 г. и тоа од луѓе 
коишто беа водечки во весникот “Нова Македонија” до пред само десетина месеци!) - 
сите тие важни чинители на плурализмот и демократијата во Македонија финансирани 
се со парите на господинот Сорос (додуша, кој повеќе кој помалку), а не со парите на 
господинот Милчин кој добива респектибилна плата за обавувањето на својата функција 
на “трансмисионер” на Соросовите пари. И да се разбереме, господине Милчин; лично 
сметам дека македонската Сорос фондација (пред сè поради вашето пресудно влијание 
во нејзината работа) изврши важна и огромна работа во демократизирањето на нашиот 
јавен простор; но не сметам дека беше безгрешна и токму на некои нешта за коишто 
сметав(ме) дека се лоши и контрапродуктивни (во однос на плурализмот, демократијата 
и принципите) се обидов(ме) да ви обрнеме внимание. Вие тоа го разбравте онака како 
што го разбравте и реагиравте во склад со сопственото чувство за принципи и правда. 
Покрај тоа што се обидов(ме) да ви укажеме на фактографските грешки во вашето писмо 
(“Темплум” дефинитивно не е “најпривилегираниот” приватен издавач од страна на 
фондацијата), се обидовме да ви укажеме дека вашата морална (па и професионална) 
позиција во однос на списанието “Lettre...” не е баш чиста и дека одредени делови од 
вашето писмо се ноторна демагогија. Реагирав(ме) на вашиот текст, а не на вашиот опус 
и дело, за кој искрено ви пожелуваме да добиете заслужни општествени награди.
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Другите делови од вашето писмо не заслужуваат сериозен коментар, пред сè затоа 
што станува збор за нервоза и погрешно читање. Прво се заканувате (перфидно и 
непринципиелно, под превезот на некаков потполно неиздржан концепт за /не/
финансирање на исти луѓе) дека ќе ја укинете скромната помош за “Маргина” (за “Темплум” 
и ја укинавте), а потоа лелекате до небо (дури и затвор спомнувате!) дека некој има намера 
вам да ви забрани да режирате!!! Работите толку ги извртевте, господине Милчин, што 
стануваат апсурдни! Од една страна вие лично го доведувате во прашање опстанокот 
на “Маргина”, а од друга врескате небаре некој ви ги намалил дневниците во градското 
собрание!  Да се разбереме: полемизирам(е) со некои ваши ставови, без никаква намера 
да ве истуркам(е) од многубројните фотелји! Скраја да е! Сè што направив: одговорив на 
една ваша забелешка за “истите луѓе што ги добиваат парите”, споредувајќи се со вашиот 
случај. И бидејќи сиве овие пет години постојано размислувам дали “Темплум” навистина 
ги заслужи и оправда тие 60 илјади долари, ете, на ум ми падна, случајно, една можеби 
неподобна мисла: колку општеството го чинат, бруто и нето, луѓето со таков величествен 
габарит каков што поседувате вие?! Школување, странство, специјализации, дневници, 
хонорари, плати, сиве овие години...  Но, ако вие, господине Милчин, имате кондиција 
за сета таа одговорност што ја преземате и широчина да ги издржите критиките што 
големата моќ и одговорност неизбежно ги носат - право нека ви е и браво! Каков црн 
затвор спомнувате! 

Грешите исто така, господине, кога ми ампутирате дека имам нешто против СДСМ. 
Напротив, мојата политичка ориентација е токму блиска до вашата, имено некаков 
облик на социјалдемократија (впрочем, внимателен читач во горниот параграф веќе би 
препознал еден “левичар”, зарем не?!). А она што го сметам за политичка злоупотреба 
на фондацијата не е “потпишувањето пристапници за СДСМ” туку непринципиелното 
купување (со парите на Сорос) поддршка од разноразни групи на моќ во ова општество, 
од кои некои токму идеолошки (ете, на пример, “Нова Македонија”, но и многу други) 
се на спротивната страна од концептот на “отворено општество”. Но дури и да се ова 
мои слободни политички проценки, дозволете малку критика на вашата селекција на 
корисниците на Соросовите пари! 

На крајот ќе ви одговорам и на една од најниските точки во вашето писмо (“зона на 
депресија”, под нивото на морето), онаа за неажурноста на “Темплум” во поднесувањето 
програмски и финансиски извештаи. Дури и да е точно тоа, во овој контекст просто е 
невкусно приказната да се одвлекува во таков тип безначајности (“а вашите црнци?”). 
Но, фала богу дека не е точно, затоа што извештаите лично јас ги поднесував во најбрз 
можен рок секогаш кога тоа го барале од мене разни ваши службеници, инаку прилично 
некоординирани (кога сме веќе кај “вашите црнци”). На пример, истите извештаи кои во 
неколку наврати бев обврзан да му ги поднесувам на господинот Ким Мехмети подоцна 
исто така во неколку наврати (внимавајте: исти извештаи, за исти години!) ги поднесував 
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на други службеници од вашата фондација. Или друг пример: моментално одговорната 
за издаваштво во вашата фондација ми искажува отворена фрапираност од висината на 
парите што сме ги добиле, а која сума била почестена да ја здогледа во вашето писмо до 
“Маргина”!? Ако таа не знае колку пари добил “најпривилегираниот”, што знае?! 

Но, ете, и јас лизнав во зоните на депресија, што е добар знак дека треба да се заврши.

П.С. Ако сте незадоволен, господине Милчин, со културната политика на државата 
обидете се во рамките на вашата партија да издејствувате смена на сегашниот министер, 
или пак обратете се, со вашите поплаки, директно до Министерството за култура. Патем, 
таму можете да побарате финансиска издршка (како член на управниот одбор, така 
ли, и на редакцијата) за вашето списание “Lettre Internationale” бидејќи, чинам, гонети 
од вашите неумоливи принципи оваа година (во името на ИООМ) нема да си доделите 
себеси пари.

 И покрај сè, со почит, во името на “Темплум”
Никола Гелевски



ДАДА
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Анри Беар, Мишел Јарасу 

дАдА - ИСТоРИЈА НА ЕдНА СубВЕРзИЈА

увод

Жариштата на пожарот

Името “Дада” прв пат се појавило 1916 г. во Цирих, во еден број на Ca ba ret Voltaire, 
модернистичкото списание околу кое се собирале авангард ните поети и сликари 
избегани во Швајцарија. Наместо увод, уредникот на пу бли кацијата, Хуго Бал (Hugo 
Ball) потсетил, на француски и германски, на патот минат од основањето на кабарето 
посветено на писателот на Кандид до прет стоеч кото објавување на списанието Dada: 
“Денес, со помош на нашите пријатели од Франција, Италија и Русија, го објавуваме ова 
книжуле. Тоа треба точно да ја опише дејноста на кабарето чијашто цел е да потсети дека, 
од онаа страна на војната и партиите, постојат независни луѓе коишто живеат за други 
идеали.

Намерата на овде собраните уметници е да издаваат едно меѓународно списание. Тоа 
ќе излегува во Цирих и ќе го носи името ‘ДАДА’ Дада Дада Дада Дада”.1

Личностите собрани околу основачите и соработниците ни овозможуваат да судиме 
за него: она што ќе стане движење Дада или, повообичаено, Дада, од почетокот сакаше 
да дејствува вон географските граници, националните меѓи, уметничките поделби, 
политичките или дипломатските обзири. Требало, пред сè, да се сочуваат правата на 
уметникот во светот којшто беше станал плен на убиственото лудило на државите, и 
да му се овозможи да создава по сопствен вкус. Само “германскиот менталитет” бил 
исклучен од оваа мрежа на пријателства најавена од Хуго Бал, и самиот Германец којшто 
поради својот борбен пацифизам избегал во Швајцарија. Според Бал, пангерманизмот 
имплицитно бил означен како хушкање на војна. Но тоа не значи дека дадаизмот ќе ги 
отфрла уметниците од германско потекло, напротив!

Цирих, се разбира, бил собиралиште за разнородни и едновремено необични 
уметници пристигнати од сите естетски и географски широчини, повеќето тврдокорни 
противници на војната, непокорни, избегани или отпуштени од војска.

Како кај луѓето со крајно различни склоности, кај нив се открива голем еклектицизам, 
кому нарака му одело тоа што тие немале заедничка цел. Според нив, предвид требала 
да се земе само меѓународната солидарност на творците како одговор на разурнувањето 
што го беа испрограмирале божем разборитите нации.

1 Hugo Ball, Cabaret Voltaire, Zürich, мај 1916, стр. 5 
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Дада од самиот почеток било меѓународно движење што зборувало на сите јазици, 
зафаќало од сите култури, му се обраќало на човекот во целина, а не само на неговото 
уметничко чувство. На ниво на естетиката, неговата же сто ка рака уфрли метеж во 
сите жанрови, и оневозможи какво било строго вред(н)ување. Неговите творби имаат 
променливи форми и укажуваат, едно времено, на книжевната, ликовната, драматуршката 
и социолошка оцена. Со својот стремеж повторно, од онаа страна на човековата културна 
глазура, да ја пронајде неговата поетична природа, тој докажува дека човек може да биде 
творец и ако не напишал ниту еден стих и не повлекол ниту една крива. Накусо, овде ќе се 
потрудиме да го прикажеме и расчлениме повеќе однесувањето отколку производството, 
коешто, впрочем, е кратковеко, расипливо и всадено во времето.

Сите сметаат, значи, дека Дада настанал(о) во Цирих на 8 февруари 1916 г., а името било 
најдено со помош на еден нож за сечење хартија вметнат без врска помеѓу страниците на 
речникот Ларус. Да се чуваме од неверувањето во легенди! Подоцна, секој ќе настојува да 
стекне право на татковство над името коешто, пред сè, не требаше ништо да значи, што е 
доказ за неговата успешност.

Поставувајќи граница помеѓу себе и востановените естетики - макар биле и 
авангардни - тоа магично име, отфрлајќи го завршетокот на “изам” омилен во тоа време, 
станало обвиткано со сите можни значења, според настроението на поединците што се 
поистоветувале со него. Со тоа што не најавувал ниту програма ниту водач, движењето 
било отворено за сите.

Во Цирих, значи, на неутрална територија, се поврзале Германци (Хуго Бал, Ханс 
Рихтер, подоцна и Рихард Хилзнбек /Huelsenbeck/), еден Алзашанец (Жан-Ханс Арп, 
Французин по мајка, Германец по татко), двајца Романци (Три стан Цара, Марсел Јанко 
/на романски Марчел Јанку, прев./) и нивните придруж нички (Еми Хенингс, Софија 
Тојбер /Taeuber/, Маја Крузеч /Chrusecs/, итн.), за да ги придвижат дадаистичките 
кабаретски вечери, изложби, публикации. Обземен со своите мистички размисли, Хуго 
Бал наскоро се повлекол во планина, препуштајќи му ја на Тристан Цара грижата околу 
воспоставувањето врски со уметници од сите земји што војувале, наспроти воената 
цензура, и да го осигурува патувањето на слики, книги и списанија. Имињата на Аполинер, 
Сендрар (Cendrars), Пикасо, Кандински, Де Кирико, Савини... се мешаат со имињата на 
овие дадаисти што во почетокот не се двоумеа да ги примат италијанските футуристи, 
германските експресионисти, француските кубисти, итн.

Дада се радикализира во соочувањата со јавноста. Манифестот на Дада 1918 (Man-
ifeste Dada 1918) на Тристан Цара ја обележува револуционер ната пресвртница на 
потфатот. Одбивајќи да го теоретизира сопствениот став, движењето Дада тогаш ги 
прекинува сите врски со уметноста и потполно го брише минатото.

Dada 3, каде што се појави овој основачки текст, ја запечатува средбата на циришките 
дадаисти со Франсис Пикабиа, основачот на списанието 391, кое што излегуваше 
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напоредно со сликаревите патувања низ светот. Така било направено спојувањето со 
група Европјани којашто од 1915 била сместена во Њујорк: Марсел Дишан, Албер Глез 
(Gleizes), Артур Краван, Жан Кроти. Дишан и Пикабиа го одбрале тој град (САД сè уште 
не беа влегле во војна) поради при емот на којшто наидоа по првата изложба на модерна 
уметност на амери кан скиот континент, Armory Show, 1913. Сопругата на Пикабиа, 
Габриела Бифе (Buffet) подробно го опишува начинот на којшто овие двајца авангардни 
пред водници биле примени од фотографот Алфред Штиглиц и колекционерот-поет 
Волтер Конрад Аренсберг:

“Од самото доаѓање бевме приклучени кон една откачена меѓународна дружба во која 
ноќта ја бевме претвориле во ден, во која се пресретнуваа оние што не сакаа да војуваат 
од убедување, а коишто припаѓаа на сите сталежи и на сите национал ности, во една 
незамислива разуз даност од сексуалност, џез и алко хол. Штотуку избегани од менге мето 
на законите што ја одобру ваат употребата на воена сила, нај првин поверувавме дека сме 
стиг нале во блажено време на потпол на слобода на духот и дејствува ње то”.2

Дишан и Пикабиа објаву вале списанија со дадаистичка ориен тација (Wrong-rong, 
The Blindman), потоа, со сликарот Ман Реј, New York Dada (1921). Последново име, како 
и иронич ната “авторизација” на Цара со која му била одобрена употребата на зборот 
дада, сведочат за вер носта на Њујорчаните кон дада истич ката централа којашто сега се 
наоѓала во Париз.

Дали, како што во педесе ттите години сметаше критиката, постоела некоја прото-
дада и сти чка група во Њујорк (исто онака како што зборуваме за протоисто рија за да го 
означиме преодниот период помеѓу праисто ријата и историјата во строга смисла)? Факт е 
дека Дишан, Ман Реј и Пикабиа, прекинувајќи со своето уметничко минато, придвижиле 
идеи слични на оние што ги имало движењето Дада и дека изведувале работи, како 
Дишановите ready-made, кои ја збогатувале дадаистичката пракса. Впрочем, размената 
на информации помеѓу стариот и новиот континент била не толку ретка како што би 
помислиле, наспроти воената состојба. Тоа со пример го покажува и Пикабиа со своите 
постојани патувања. По завршувањето на непријателствата, токму тој му овозможил на 
Цара, во јануари 1920-та, да се насели во Париз и да биде прифатен од членовите на групата 
Littérature (Андре Бретон, Луј Арагон, Филип Супо, Пол Елиар), наскоро придобиени за 
движењето Дада.

Во Париз теренот го беа подготвиле неколкумина осаменици коишто, дури и пред да 
настане Дада, имале нешто од тој дух: Артур Краван, “поетот-боксер”, роднина на Оскар 
Вајлд, уредник на весникот Maintenant, кој жестоко ги зацрнувал славните уметници 
и писатели, и ги отфрлал важечките општествени норми; Жак Ваше, денди-негаторот, 
којшто, главно само за своите пријатели, до највисоки дострели го отелотворуваше 

2 Gabrielle Buffet-Picabia: Rencontres..., Belfond, 1977, стр. 194 
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хуморот на Алфред Жари. Неговата смрт, 1919-та, длабоко го трогна Андре Бретон којшто 
ги беше објавил своите Писма од војната (Lettres de guerre). Ваше влијаел и на другите 
основачи на списанието Littérature, пред сè со својата скептичност спрема уметноста. 
Сакајќи да ја убијат уметноста, тие тоа не се осмелувале да го направат заради стравот 
да не направат простор за нова, исто толку неприфатлива произволност, како што 
беа направиле постарите колеги, Жид и Валери, кумови на списанието чијшто наслов 
наводно го предложил Валери, заради иронија, велат.

Списанијата отворени за новотарии, какви што беа Sic на Пјер Албер-Биро, Nord-Sud 
на Пјер Реверди, со тоа што ја прифатиле соработката на Цара, го понесоа и неговиот дух 
на бунтовник, со самото тоа подготвувајќи го патот за една нова поезија, создадена на 
нови ритмови, и којашто поставувала цели поинакви од соопштувањето на ретки чувства. 
Повторното откритие на делата на Рембо, Лотреамон и Жари (Littérature ги објавуваше 
необјавените дела на првиот, Poesies на вториот, и една одбрана од универзитетското 
неразбирање на третиот) му одеше нарака на парискиот настап на движењето Дада.

Денес ни е тешко и да го замислиме извонредниот одглас што го имале дадаистичките 
манифестации, изложби, публикации коишто со постојан ритам се менувале во Париз 
во текот на неколку “сезони”, од 1920 до 1923 г. Тоа значи од Првиот Петок на Littéra-
ture до вечерите Coeur a barbe (Брадесто срце) во театарот “Мишел”, на 6 јули 1923-та, со 
што јавно беше ставена точка врз постоењето на организирана група, а преку судењето 
на Морис Барес (Barres), на 13 мај 1921-та, коешто сведочеше за длабокиот расцеп меѓу 
запалените приврзаници на движењето Дада.

Одеднаш ослободена од воените јанѕи, париската публика силовито се беше фрлила 
во сите новини: кино, џез, Дада, коишто & овозможуваа да ја доживее кревката треска 
на неспокојот. Протоколот на париските дадаистички манифестации беше ист како и 
на циришките. Но, помногубројната публика, реакцијата, понеко гаш соучесничка, на 
присутните, на дадаистите во Париз им даваа значење што тие во Швајцарија го немаа. 
Дури замореноста на јавноста на виде ли на ги изнесе конфликтите меѓу дадаистите, рас-
тр гани помеѓу желбата сè да уништат (Цара, Риб мон-Десењ /Ribemont-Dessaignes/) и 
желбата да ги подготват патиштата за модерниот дух (Бретон, Арагон, Супо, Витрак...). 
Штом публиката пре стана да протестира, движењето Дада се почув ствува како 
парализирано и без глас.

Исто онака како што Пикабиа го изведе спо ју вањето на циришката група со оние од 
Њу јорк и Париз, така Рихард Хилзнбек бил посред ник помеѓу Цирих и Берлин. Од крајот 
на 1916 тој во своите статии во Neue Jugend и Die Freie Strasse го воведе движењето Дада 
во главниот град на Германија. Со Франц Јунг, Виланд Херц фелд, Георг Грос, Хана Хех, 
Раул Хаусман и Јо ханес Бадер тој ја состави групата што го обја вуваше списанието Der 
Dada. Почетоците на оваа група биле слични на оние во Цирих, но наскоро бил затруен 
дијалогот со експресионистите и, кога 1918-та избила револуцијата, којашто предизви-
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кала бекство на царот Вилхелм II и воспоста вување на Вајмарската република, дадаистите 
не можеле да останат вон борбите во коишто уче ству вале пред сè спартакистите и 
социјалдемо кра тите. Помалку политички ангажирани отколку што тоа обично се тврди, 
берлинските дадаисти се вплеткале во расправата со своите дела. Сли ките на Ото 
Дикс, карикатурите на Георг Грос, изра зу ваа жесток критички став. Собирајќи мрач на и 
подбивна граѓа, слика и прилика на опште ството во коешто живееле, тие ја откриле фото-
граф ската монтажа чијашто разорна делотворност веќе не треба да се докажува. Посебно 
треба да се спомене Јоханес Бадер (којшто се прогласил за Oberdada - Врховен Дада) и 
неговите јавни провокации, за време на работата на Парламен тот, со кои, во памфлетот 
“Дада против Вајмар”, го најавил уништувањето на градот. Неговите претставки, неговите 
писма во коишто обемно се користени колажи и типографски варијации, и ден-денес 
зрачат со необична поезија. Парадок сално, големиот Меѓународен дадаистички саем, 
одржан во јуни 1920-та во Берлин, про следен со големата Дадаистичка антологија, го 
одбележа едновремено и врвот на движе њето и неговиот крај, барем во тој град. Едни 
(Грос, Хартфилд и неговиот брат Херцфелд) избраа изрично политичка борба во закри-
лата на комунистичката партија; други своите иконокластични опити ги продолжиле на 
други места.

Во Келн, Макс Ернст и Јоханес Бар гелд се препирале со англиските окупациони власти 
поради својата публи кација Der Ventilator, којашто ја делеле на фабричките излези. Кога 
во февруари 1920-та им се придружил стариот другар од атељето Ханс Арп, пристигнат од 
Цирих, тие направија многубројни колективни колажи што ги нарекоа Fatagaga (Фабри-
кација гаранти рано газометричка), уредуваа едно спи са ние, Die Schammade, поврзу вајќи 
го со парис ките дадаисти, и органи зираа една скандалозна изложба на слики во дворот 
за ѓубре на една крчма.

Курт Швитерс (Schwitters) бил един ствен осамен претставник на движењето Дада во 
Хановер. Откако Хилзнбек, од некои матни причини, го исфрлил од берлинската група, 
тој го основал, сам за себе, Мерц (Merz), нештото што, според Швитерс, ја опфаќало Дада 
во сите нејзини точки. Во списанието со исто име тој прифатил дадаистички соработници, 
дури и по исчезнувањето на движењето. Токму тој 1922-та, заедно со Ван Дузберг (Does-
burg) организирал низа предавања на Цара во Јена, Хановер и Вајмар, каде што, во 
просториите на Баухаус, бил одржан еден дадаистички конгрес. Арп, Цара, Швитерс, 
Рихтер им се придружиле на конструктивистите на Мохољ-Наѓ и Ел Лисицки за, јасно, да 
ги изопачат нивните цели.

Движењето Дада не можело да биде окончано со тој извонреден чин на субверзија. 
Неговите траги, одгласи и осила ги сретнуваме во многу земји, дури и таму каде што 
најмалку би ги очекувале, во Јапонија.

Со овие брзи гео-историски контури на движењето сакавме само да подвлечеме 
некои негови обележја. Кога не би ги воочиле, би дошле во опасност да не ја разбереме 
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исклучителната природа што тоа ја имало меѓу сите естетски движења или собирања 
што му претходеле, дури и меѓу оние што доаѓаат по него. Во суштина станува збор за 
меѓународна мрежа која ги зафатила сите области на естетиката и животот, дури и кога, 
поради лагодноста што лесно може да се разбере, критиката долго повеќе сакаше да го 
разгледува движењето врз основа на класичната расцепканост по земји и жанрови.

Што може најдобро да ја прикаже големата опфатност со која Движењето се здоби за 
кратко време? Пред крајот на животот, Цара даде едно социолошко објаснување, трудејќи 
се да ја открие почетната состојба на духот на своите другари:

“...Околу 1916-1917 изгледаше дека војната вечно ќе трае - крајот не & се гледаше - 
дотолку повеќе што за мене и моите пријатели таа, оддалеку, до би ваше размери искривени 
поради точката на гледање од којашто требаше да имаме мошне широк поглед. Оттаму 
она гадење и побуна. Бевме решително против војната, но сепак не западнавме во лесните 
замки на утопискиот пацифизам. Знаевме дека војната може да се прекине само доколку 
& се откорнат корените.

Нестрпливоста да се живее беше голема, гадењето се однесуваше на сите форми на тн. 
модерна цивилизација, на самите нејзини темели, на логиката, јазикот, а бунтот добиваше 
форми во коишто гротескното и апсурдното надмоќно триумфираа над естетските 
вредности”.3

Така, според него, движењето Дада било карневалски одговор на една младост која, 
во едно апсурдно опкружување, копнеела по живот. Ако про должиме со анализава, би 
можеле во неа да видиме премиси за кризата на европ ската свест. Исто онака како што 
просветителството во осумнаесеттиот век можело да претставува криза на западната 
цивилизација, исто така дви жењето Дада, во дваесеттиот, најави крај на една епоха и еден 
начин на жи веење, отворајќи го патот за низа знаења, збркано срочени, коишто сочинуваа 
никулец на новите култури. Зарем физиката, математиката, психологијата и сите науки за 
човекот би можеле коренито да се преобразат од почетокот на векот, а притоа човечкиот 
дух да не претрпи последици? Со ова движење тео риите се измолкнуваат од своето 
специјализирано подрачје и стапуваат во колективната свест, едновремено продирајќи 
и во вредностите преземени од воневропските култури. На Валери, којшто јасно утврдил 
дека цивилизациите се смртни, дадаистите можеле да му одговорат дека се толку свесни 
за тоа што и самите - тоа е најмногу што можат да направат - се трудат да го забрзаат 
смртоносниот исход.

Така движењето Дада може да се толкува како чинител на големото пореметување на 
системот на мислење, и тоа следи промени од еден сосема друг ред. Далеку од тоа да биде 
произлезено исклучиво од војната, тоа сепак & беше придружник, а како свој исход имаше 
опсежно доведување во прашање на темелните дадености на човечкиот дух.

3 Tristan Tzara: Entretiens avec Georges Ribemont-Dessaignes (1958), (Euvres completes, 
Flammarion, t. V, str. 399-400) 
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Името со скапоцена содржина.
дефиниции и полемики

Како и за други значајни настани, така не знаеме кој точно му го дал името на 
движењето настанато 1916-та во Цирих. На осумнаесетти април таа година, Хуго Бал 
бележи во својот дневник: “Цара нè малтретира по повод објавувањето на едно списание. 
Мојот предлог да го наречеме Дада е прифатен. Што се однесува до редакцијата, 
можеме да се менуваме: да имаме заеднички редакциски одбор којшто на секој член на 
редакцијата би му го давал уредува њето на одреден број”.4 Што се однесува до Цара, тој 
во својата “Циришка хроника” од 1919 г., по повод објавувањето на списанието Cabaret 
Voltaire, пишува донекаде рамнодушно: “Еден збор е роден, не се знае како. Дададада. 
Се заколнавме на пријателство врз таа нова трансмутација, која не значи ништо, а беше 
најстраотен протест, најснажна вооружена потврда на спасот слободата клетвата масата 
борбата брзината молитвата спокојот приватната герила на негацијата и чоколадото на 
очајниците”.5

Сепак, не мина многу време пред да се разгори полемиката, во самото движење Дада, 
а на иницијатива на Рихард Хилзнбек кој 1920-та напишал: “Зборот Дада го најдовме 
случајно, Хуго Бал и јас, во еден германско-француски речник, барајќи име за госпоѓата 
Лероа, кабаретската пејачка. Тоа е впечатливо по својата краткост и по сугестивната 
сила”.6 Во Париз, противниците на Цара тоа му го земаа како изговор за да му го 
оспорат татковството коешто тој, впрочем, никогаш и не го барал (како што покажува 
горниот навод), и повторно да ја доведат во прашање неговата улога при настанувањето 
на движењето. Со хумор соодветен за тој тип на залудни спорења, Арп, во својство на 
очевидец од првиот момент, завршува со едно вакво тврдење: “Изјавувам дека Тристан 
Цара го беше пронашол зборот ДАДА на 8 февруари 1916 во 6 часот попладне; бев 
присутен со дванаесетте свои деца кога Цара прв пат го изговори зборот што во нас 
предизвика оправдано воодушевување. Ова се случуваше во кафето ‘Тераса’ во Цирих и 
јас во левата ноздра носев брион-лепче. Убеден сум дека тој збор нема никакво значење 
и дека само будалите и шпанските професори можат да се интересираат за датумите”.7

Наспроти имагинацијата и внатрешните противречности на таа изјава, историчарите 
на дадаизмот се потпираат врз неа за да ги обележат околностите во коишто настанало 
името Дада. Всушност, на тоа прашање не би му придавале толкава важност да од 
наметнувањето на името не потекнуваше севкупното значење припишано на движењето. 
Ова добро го забележа Жорж Рибмон-Десењ: “Мнозина сметаат дека измислувањето на 

4 Навел Ханс Рихтер (Richter): Dada art et anti-art, Bruxelles, La Connaissance, 1965, стр. 27 
5 Tristan Tzara: “Chronique zurichoise”, O.C., t. I, стр. 562 
6 Richard Huelsenbeck: En avant dada (1920), Allia, 1983, стр. 10-11 
7 Hans Arp: “Declaration”, Dada augrandair (1921). 
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името Дада значеше изми слување на самото движење Дада. Работата е чудна, бидејќи ако 
е неможно да се дефинира движењето Дада а да не му се даде име, ако ‘движењето’ стана 
она што е дури откако можеше да се именува, во тој момент тоа ја загуби суштината на 
своето својство на едно континуирано ‘движење’“.8

Тоа беше и заклучок на Андре Жид: движењето Дада можеше да се именува само 
ако престане да постои. Бидејќи, Дада е генеричко име, шатор измислен да покрие 
ништожество. Секој негов зачетник се труди да му даде дефиниција тргнувајќи од 
сопственото чувство на Ништото. Прв, Хуго Бал, од него го извле кува и однесувањето на 
дадаистот, и кој подоцна на движењето ќе му даде личен печат:

“Тоа што ние го нарекуваме Дада е луда игра на ништожество во коешто се измешани 
сите најголеми проблеми; потег на гладијатор; игра со бедни отпадоци; смртна казна над 
моралноста и разметливото богатство.

Дадаистот го сака необичното, дури и апсур дното. Тој знае дека животот се потврдува 
во против речноста и дека неговото доба, како и секое друго, тежнее кон уништување на 
она што е великодушно ведро. Тој, значи, со радост ја прифаќа секоја маска, секоја игра 
миженка, под услов да му овозможат да го насанка својот свет (...)”.9

Штом присуствува на општиот крах на естети ките, религиите, па и идеологиите, 
дадаистот може уште само да ги подбутне работите во насока на уни шту вање или, пак, 
да ужива во пасивното набљудување на сломот. Можен е и трет став, ставот на кловн 
или цир куски најавувач кој се труди да учествува во трагичните случувања, дури и да 
ги организира, смеејќи се од страв да не заплаче. Тој став го усвои Рихард Хилнзбек 
во својот поздравен говор кон публиката во кабарето “Волтер”, кога го пародираше 
Комунистич киот манифест: “Благородни и почитувани граѓани на Цирих, студенти, 
занаетчии, работници, скитници, бес целни талкачи од сите земји, обединете се! (...) Ја 
про најдовме Дада, ние сме Дада и ја имаме Дада. Дада е најдена во еден речник, тоа 
не значи ништо. Тоа е значајно ништо чиешто значење е да значи нешто. Ние сакаме 
да го промениме светот со ништо, сакаме да ги промениме сликарството и поезијата 
со истото тоа, а и војната сакаме да ја завршиме со ништо. Овде сме без некоја намера, 
немаме ни трошка намера да ве разонодиме или забавиме...”10 Во ова постои совршена 
согласност меѓу дадаистите, без разлика на различните ставови што подоцна ќе ги 
заземаат. Така Тристан Цара на почетокот на Манифестот на Дада 1918, предупре дува: 
Дада не значи ништо. Ако го сметаме за ништожно и не губиме време на еден збор кој 

8 Georges Ribemont-Dessaignes: Deja jadis (1958), ed. U.G.E. “10/18”, 1973, стр. 12  
9 Hugo Ball: Die Flucht aus der Zeit (12. VI. 1916), прев. Sabine Wolf 
10 Richard Huelsenbeck: “Dada 1916”, наведено во Lionel Richard: D’une apocalypse a l’autre, 
стр. 259-260 
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не значи ништо...”11 Всушност не е важна употребата на слогот којшто се повторува во 
сите јазици бидејќи дадаистите, избирајќи го, немаат намера да означат ништо друго 
туку апсолутното ништожество. Еден лингвист, Жан-Клод Шевалие, залудно ќе забележи 
дека, од лингвистичко стојалиште, тврдењето дека “Дада не значи ништо нема никаква 
смисла”12, бидејќи сепак стои дека налепницата, за нејзините приврзаници, не би можела 
да има смисла по себе. Таа е само гласовна кукла, кадарна да ја прими секоја содржина, 
одејќи им нарака на сите можни осоцијации на идеи. Едовремено и сè и ништо. Во 1920-
та, Пол Дерме, којшто се беше прогласил за “картезијански дадаист”, сакаше да воведе 
малку разум во оваа проблематична област: “Дада не е книжевна шко ла ниту естетичка 
доктрина. Во суштина Дада е арелигиозен став, аналоген на оној што го има научникот 
припиен до микроскопот (...) Уривајќи го автори тетот на принудите, Дада тежнее да го 
ослободи природното делување на на шите дејности. Дада, значи, води кон аморалноста 
и кон најспонтаната, а спо ред тоа и најмалку логична лиричност. (...) Дада уништува и 
на тоа се огра  ни  чува...”13 Врз основа на овој обид за дефиниција јасно е дека карактери-
зирањето на движењето Дада може да биде само функционално. Како слика на некое 
божество, Дада се дефинира со своите својства, своите дела, своите верници.

Овде нема да потсетуваме на безбројните варијации на многумина по повод 
најпротивречните аспекти на движењето Дада: набројувањето би било пре долго. Да ја 
споменеме само оваа задоцнета изјава, подвлекувајќи ја разликата којашто Арп и неговите 
другари ја беа воспоставиле помеѓу бесмисле носта (non-sens) и отсуството од смисла: 
“Дада е основа на секоја уметност. Дада е за изостанувањето на смислата (le sans sens), 
што не значи бесмисленост. Дада е без смисла како и природата. Дада е за природата 
а против ‘уметноста’. Дада е непосреден како природата и тежнее на секое нешто да 
му го даде него вото суштинско место. Дада е за безграничната смисла и за ограничени 
средства”.14 Накусо, Дада учествува во животот. Како и животот, така и движење то Дада 
нема ни повеќе ни помалку смисла од сè што постои.

Сите тие употреби на изразот “дада”, коишто ја откриваат усмереноста што секој 
посакал да ја даде на движењето, заслужуваат и чисто лингвистичко проучување. За 
францускиот јазик такво истражување спровел веќе споменатиот Жан-Клод Шевалие. 
Тој ги испитува гласовните, морфолошките, значењските страни на тој израз. Неговиот 
заклучок сепак изненадува: “Земен во својата функционална единственост, ни се 
причини дека изразот ДАДА мораме во секоја прилика да го сведеме на зборот Бог 

11 Tristan Tzara: “Manifeste Dada 1918”, Dada III, стр. 2 
12 Да се види: Jean-Claude Chevalier: “Dada, etude linguistique de la fonction d’un terme qui 
ne signifie rien”, Cahiers Dada-Surrealisme, Minard, бр. 1, 1966
13 Paul Dermee: “Qu’est-ce que Dada?”, Z, бр. 1, март 1920, стр. 1 
14 Jean Arp: Jours effeuilles, Gallimard, 1966, стр. 63 
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(Dieu), со истоветен статус. Но, сфатен како збор-талон, тој носи богатство од разновидни 
импликации, било преку многубројни врски со зборови со коишто го поврзуваат умесни 
спротив ности, било на рамниште на изведеници преку создавање едно семејство, што 
во лингвистиката е добро познат знак на вклучување во системот”.15 Подвлеку вајќи ја 
животноста на движењето Дада, творец на сопственото име, лингвистот нè наведува да 
забележиме дека, за соодветно да можеме да зборуваме за него, треба да располагаме 
со метајазикот дада, што на крајот би била огромна тавтологија. Без тоа, се осудуваме 
себеси на тоа да зборуваме за дадаизмот со обичниот јазик на критиката, што повлекува 
многубројни апроксимации. Ни самите дадаисти не ја избегнале оваа противречност. 

15 Jean-Claude Chevalier: нав. дело, стр. 14-15 
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движење-превртливец

И така, Дада би била само збор. Најубава ознака, бидејќи секој може да & придаде 
значење какво што сака. Нема чувари на смислата, и смислата (подобро речено: смисловите) 
се менува со ветровите, то ест со учесниците и местата на коишто тие дејствуваат. Бидејќи 
немаше а приори програм, ниту изрична содржина, ни харизматичен покренувач којшто 
би го одредувал патот и би ја одржувал насоката, бидејќи неговото производство беше 
мошне кусовеко, смешно и пропадливо, се прашуваме како Дада можеше да се востоличи 
во Движење чијашто публика беше меѓународна и, дури, која судбина можеме да ја 
припишеме кон тоа име? Во 1958-та, Ман Реј потсети на единствениот број на списанието 
New York Dada, којшто го беше објавил 1921-та во Њујорк, со Марсел Дишан, за никогаш 
повторно да не му се врати: “Единствениот број на њујоршкото дадаистичко списание 
не ги донесе дури ни имињата на авторите. Како е тоа ретко, за Дада. Се разбира, имаше 
соработници. Доброволни и недоброволни. Доверливи и недоверливи. А после? Еден 
единствен број. Забо равен. Повеќето дадаисти и антидадаисти ниту го видоа ниту 
слушнаа за него...”16 Таквата публикација е гранична точка на дадаистичката продукција. 
Таа нави стина укажува на тешкотијата што денес ја имаме да ја оцениме бидејќи, освен 
пречките на коишто наидуваме да пронајдеме некој примерок од тој кусовек жанр17, не 
можеме да дознаеме кои му биле соработници, да ги одредиме нивните намери, точно 
да ги означиме нивните мети, не можеме дури да дознаеме ни какво влијание имало тоа 
списание.

На движењето со нејасни контури, променливо во времето и просторот, Дада, му се 
придружуваа личности што му ги даваа своите дарови, своите јанѕи и бесови додека 
траела некоја заедничка акција, без притоа да се чувствуваат сосема врзани за движењето. 
Така тука сретнуваме еден конструкти вист како што е Ван Дузберг, или едниот од првите 
изумители на апстрактната уметност, Арп, којшто беше совршено удобно сместен во 
анархистичката рамка на Дада. Други, во Берлин на пример, едновремено ќе бидат и 
футуристи и дадаисти или, во Мантова, дада-футуристи, додека во Париз ќе се зборува 
за раниот надреализам во форма на автоматско пишување, во моментите на најголемата 
активност на Дада.

Дада, според тоа, е нетипично движење, несведливо на моделот на книжевни или 
уметнички групирања на коишто се навикнавме после Плејада и славната Дибелеова (du 
Bellay) Одбрана и прославување на францускиот јазик (Defense et illustration de la langue 

16 Man Ray: Autoportait, Laffont, 1964, стр. 346-347 
17 Да се видат, на пример, уводните зборови на Рудолф Квенцли (Kuenzli) во изданието 
на едно книжуле T. N. T. којашто во Њујорк ја објавиле Ман Реј и Адолф Волф во март 
1919, во Dada/surrealism, University of Iowa, бр. 14, 1985, стр. 146
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francaise). За него не е направено идентификационо досие за институционализираните 
собирања. Дејствувајќи обратно од другите, движењето сепак постигна исто општествено 
признание, и истата слава. Можеби малку избрзана, сепак, бидејќи Дада за повеќето 
останува име на еден ентитет без содржина. И против негова волја, меѓутоа, бидејќи 
движењето не ги штедеше своите напади, протести, изјави. За него, значи, треба да судиме 
врз основа на неговите дела и продукција, повеќе отколку по буката што ја правеше, или 
неговите противречни или пародиски зборови.

Со нивната жестина, нивната залудност можеби може да се објасни тоа што Дада само 
бегло беше повод за темелната запрашаност околу тоа која му е суштината и тоа што, 
освен одмазничките статии на новинската критика врзана за она што непосредно било 
видливо, има многу малку вредни коментари по повод движењето.

Со истото одбивање делата да се востановат и направат долготрајни можеби може, 
исто така, да се објасни (не и да се прости) релативната молчали вост на историчарите 
во Франција по повод Дада. Со исклучок на една “Историја на Дада” којашто ја објави 
еден “следбеник” во Nouvelle Revue francaise во полн ек на периодот на идеолошкиот 
надреализам - а којашто нејзините најуглед ни учесници веднаш ја оспорија18 - со 
исклучок, исто така, на анегдотската серија на Жорж Иње (Hugnet) за “Духот на Дада 
во сликарството” развлечена така да овозможи општа панорама на движењето19, знаеме 
само за една Општа историја на движењето Дада од којашто, инаку, се појави само 
книгата посве тена на Париз, и тоа пред четврт век, од перото на Мишел Сануе (Sanou-
illet).20 Сосема неодамна, откако овие редови веќе неколку години беа напишани, им 
се придружи Journal du mouvement Dada (Дневник на движењето Дада) објавен од 
Марк Даши (Dachy).21 Навистина, мемоарите и другите спомени што ги соопштуваа 
некогашните дадаисти како Ханс Рихтер, Рихард Хилнзбек, Раул Хаусман (Hausmann), 
Тристан Цара и други, помалку ги охрабруваа истражу вачите, а повеќе ги обновуваа 
ситните караници на коишто, како времето минуваше, поводот веќе не им се гледаше. 
Зошто Рихард Хилнзбек и Тристан Цара, за време на објавувањето на една дадаистичка 

18 Да се види: Georges Ribemont-Dessaignes, “Histoire de Dada”, N.R.F., бр. 213, јуни 1931, 
стр. 867-879; бр. 214, јули 1931, стр. 39-52 и барањата за исправки на Елијар и Цара во 
наредното книжуле. 
19 Да се види: Georges Hugnet: “L’esprit dada dans la peinture”, Cahiers d’Art, 1932, vol. VII, 
бр. 1-2, стр. 57-65; бр. 6-7, стр. 281-285; бр. 8-10, стр. 358-364; 1934, vol. IX, бр. 1-4, стр. 109-114; 
1936, vol. XI, бр. 8-10, стр. 267-272, и исправката на Цара во истата свеска. И неговите 
статии се преземени под насловот L’Aventure dada со еден предговор на Цара од 1958 и 
во новото проширено издание 1971 кај Seghers. 
20 Да се види: Michel Sanouillet: Dada a Paris, Pauvert, 1965 
21 Да се види: Marc Dachy: Journal du Mouvement Dada, 1915-1923, Geneve, ed. Skira, 1989, 
232 стр. 
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антологија во Њујорк, настојуваа одвоено да ги изложат своите стојалишта, заканувајќи 
се дека ќе ги повлечат своите прилози доколку имињата им се најдат едно крај друго? 
Дали старите недоразбирања биле толку неизбришливи или пак сегашните политички 
ставови - антикомунистички на едниот, комунистички на другиот - однесоа победа над 
историската перспектива?22 Треба ли да се верува, со Марсел Јанко, дека историјата 
на Дада е неможна? “Не приклонувајте се кон она што би се нарекувало ‘историја на 
Дада’ бидејќи, колку и вистинито ние да ја прикажуваме Дада, сè уште нема историчар 
квалификуван да ја напише. Дада воопшто не е школа, не е братство, ни парфем, ни 
филозофија. Дада, тоа е, просто, нов поим. Дада не беше измислица, бидејќи нејзините 
траги се наоѓаат во длабочи ните на човечката историја. Дада е точка во еволуцијата на 
духот, фермент, мажевен агенс. Дада е безгранична, нелогична и вечна!...”, пишува тој во 
една монографија која имаше за цел да ја прикаже Дада во сите нејзини состојби.23

Што се однесува до нас, не потценувајќи ги барањата на хронологијата и историската 
перспектива, се потрудивме да ги прикажеме многубројните лица на Дада, не ублажувајќи 
ги нивните противречни црти, бидејќи ако нешто е откриено и постојано користено 
од движењето, тоа е амбиваленцијата. Се погриживме, исто така, да им дадеме збор на 
повеќето протагонисти, дури и кога таа задача не беше лесна кога тие се изразуваа на 
германски, англиски или италијански, во кусовеките, денес тешко достапни публикации. 
Одговарајќи на предизвикот на Макс Ернст, според кој, бидејќи Дада била бомба, 
неумесно е да се собираат нејзините прскотини, се надеваме дека ќе покажеме, преку 
гестови, текстови и размислувања на дадаистите, дека поезијата лежи во природата на 
човекот. Таа е неодвоива од него, а Дада е нејзиниот најгруб, најчист израз во дваесеттиот 
век. Под услов, се разбира, поезијата да ја сфатиме како дејност на духот, според мошне 
корисното одредување на Цара, а не само како начин на изразување во конвенционални 
форми. И затоа, наместо движењето Дада да го испитуваме на разни места каде што тоа 
расцутило, или пак да ја следиме еволуцијата на секој од неговите придвижувачи, ние го 
согледуваме како една неразлачива целина чиишто главни насоки треба да ги откриеме.

Забелешка на преведувачот: Во ова време на крајот на веков, во коешто, меѓу другото, 
јавно се сензибилизира чувството за политичка, расна, полова, јазичка итн. коректност, ми 
изгледаше интересно родот на зборот Дада да го направам флуиден, аморфен или андрогин; 
така, на места, тој е машки, на места е женски, понекаде и среден. Со еден ваков ситен 
(спрема граматиката субверзивен) детаљ, им оддавам почит и се трудам да бидам на трагата 
на големите узори што го (ја) создадоа Дада и чијашто цел на уништување-преобразба, меѓу 
другото, беше и јазикот.

22 Да се видат листовите вметнати во делото на Robert Motherwell: The Dada Painters and 
Poets: an Anthology, Wittenborn, New York, 1951 
23 Marcel Janco: “Dada createur”, во Dada, monographie d’un mouvement, Teufen, 1961, стр. 
27 
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дАдАИСТИЧкАТА СубВЕРзИЈА

1. Нужна побуна
Во моментот кога изгледаше дека сите вредности што ги беше стекнала западната 

цивилизација се расточуваат во морничавата кланица на војната 1914-1918, од движењето 
Дада дувна ветрот на незадоволството и побуната. Тоа движење создаде сопствен мит, 
истакнувајќи го својот чисто превратнички и терористички дух. Тој сакаше да разорува 
непрекинато и постојано и си пронајде себеси средства за тоа, не само на литературниот 
и уметнички фронт, туку и во сите области на човечкото дејствување.

Начелниот негативизам претставува став заеднички за сите што се беа впуштиле 
во дадаистичката авантура. Таа еднодушност во побуната, меѓутоа, опфаќаше мошне 
различни постапки: за едни, разорувањето беше доволно по себе; за други, претставуваше 
само етапа неопходна да го потпомогне појавува њето на некој нов поредок.

Кога треба да се прекине во уништувањето? Може ли едновремено и да се разорува 
и одново да се гради? Тие прашања ја пресекуваат историјата на движењето Дада, 
а понудените одговори го забрзуваат неговиот крај. Апсолут ниот нихилизам беше, 
долгорочно гледано, неодржлив став, но Дада не можеше да го напушти целиот 
негативизам а да не се одрекне од себе. И така, повеќе му одговараше самиот себе да се 
потопи.

убав дар-мар
Кога настануваше движењето Дада, Германците и Французите се гледаа преку 

нишан, вкопани во ровови што се протегаа од Северното море до швајцарската граница, 
а безмалку сите мажи на планетата беа, одблиску или оддалеку, вовлечени во првиот 
оружан судир во светски рамки во историјата на човештвото. Судејќи по сè, војната 
имаше влијание за гневот на младите луѓе коишто тогаш се беа наостриле кон темелите 
на западната цивилизација.

Сепак, една дадаистичка состојба на духот во зачеток се покажуваше на разни 
места во годините што & претходеа на 1914, а движењето стварно се вообличи дури по 
престанувањето на непријателствата. Во Цирих како и во Њујорк, дадаистите, повеќе од 
сè, тежнееја да ја избегнат регрутацијата, барајќи засолниште во поштедените земји, и 
никаде непосредно не & се спротивставуваа на војната. Според тоа, движењето Дада не 
може да се разбере едноставно како реакција против војната, иако ужаснатоста од војната 
беше чувство заедничко за сите дадаисти. Ако движењето Дада би се објаснувало само со 
војната, тогаш не би сфатиле зошто толку брзо ги зафати Соединетите Држави коишто 
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на своја територија не ја доживеаја грозотијата на стварните судири. Би биле натерани да 
заклучиме дека Њујорк можел да го запознае само дадаистичкиот епифеномен.

Не ли сепак станува збор за јасна криза на една веќе осудена цивилизација, криза 
во којашто движењето Дада е само еден меѓу другите симптоми? На завршетокот на 
опширната анализа на “историс ките метаморфози на Дада”, Ноел Арно (Arnaud) се 
обидува да ја наметне следнава хипотеза: “Право речено, и далеку од намерата да го 
потврдиме парадоксот, порадо би се препуштиле да утврдиме дека Дада подобро ја 
објаснува војната отколку што војната го објаснува Дада. Меѓу онолкуте други симптоми 
на криза чиишто исход беше војната, облик видлив за сите, Дада е еден, мошне речит. 
Дада сведочи за одбивањето, за неможноста на луѓето со напре  д ен дух да се одржат во 
одредени вред ности, одредени рамки во коишто се родени”.1 На оваа теорија Жак Берсани 
возвраќа со актуели зирање на тезите на самите дада исти: движењето Дада настана од 
војната, како реакција на фалсификувањето, од страна на званичната пропаганда, на 
севкупната човечка стварност: “Нема сомневање дека во потеклото на Дада постои криза 
на вредности за којашто би биле во искушение да кажеме дека значајно ја надминува 
областа на уметност, кога едновремено уметноста не би била и нејзин израз и нејзин 
влог. Но дали војните било кога настануваат од некоја криза на вредности? Порадо 
би се чувал од премногу добрата состојба на ‘вредностите’, нивното агресивно и бујно 
здравје. За тоа, впрочем, сведочат местото и датумот: Цирих, 1916. Дада се роди во војна, 
од војната. Се роди од надежта којашто војната конечно ја исмеја, од единствената надеж 
што ги одржуваше уметниците одамна отсечени од општеството во коешто требаше да 
продолжат да живеат и да создаваат: надежи, или верувања, дека таа уметност на којашто 
сè & дале не е залудна. Кога, ете, 1914-та, светиот јазик, клучот на поезијата, ја разоткрива 
својата природа и задача: да мами. Бидејќи тој по многу нешта беше пресуден, никогаш не 
може премногу да се подвлече најголемиот поетски потфат на модерното доба, ‘перењето 
на мозок’“.2

Колку и да е документирана и аргументирана, оваа расправа ни се чини донекаде 
неумесна: до сега никогаш не се прашувавме од што настанале Макбет, Божествената 
комедија, или Дон Кихот, романтизмот или натура лизмот, туку чие дело се. Дека војната 
придонесе за освестувањето, тоа е сигурно; исто како што послужи како засилувач на 
она што без неа би се вредило во познатиот континуитет, во она што го нарекуваме 
традиција. Покрај сè, не гледаме со какво чудо од некое зло би се родило добро, дотолку 
повеќе за да не упаднеме во стапицата да ја оправдуваме војната затоа што го овозможи 
настанувањето на Дада! Всушност, кризата на европската свест веќе беше забе ле жлива, 
помалку-повеќе, насекаде.

1 Noel Arnaud: “Les metamorphoses historiques de Dada”, Critique, бр. 134, јули 1958, стр. 
580 
2 Jacques Bersani: “Dada ou la joie de vivre”, Critique, бр. 255, фев. 1966, стр. 104 
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Ужасот на војната, без други размислувања, би довел до заземање едно став ни 
пацифистички ставови, а на нив дадаистите не се ограничуваат. Тие го напаѓаат сето 
она што во цивилизацијата му одеше нарака на започнувањето и продолжувањето на 
страшното убивање, или не можеше да го спречи и сопре, на оние вредности коишто се, 
по Рибмон-Десењ, “одговорни за колежот”.

Сеедно дали се уметници или интелектуалци, дадаистите на прво место се 
скандализирани од ставот на претставниците на културата за време на судирите, коишто 
тие ги прифатија и со кои се согласија. “Видовме дека без малку сите француски писатели 
се приклонуваат кон законот на војната”, ќе пишува подоцна Луј Арагон, “како стануваат 
негови оправдувачи и бранители, а ние другите, коишто сè уште не бевме зрели за 
оружје, или коишто не бевме го зеле поради продолжувањето на убиствените судири, го 
сметавме за безчесен ставот на светиот Сојуз, како што говоревме, и неговото ширење врз 
областите на мислење и создавање”.3 Исто како Луј Арагон, младите луѓе и луѓето млади 
во срцето коишто се собраа под знамето на Дада, во време на војната, го носат во себе 
гневот којшто “Победата” нема да може да го стивне.

Проширен на “областите на мислењето и создавањето”, светиот Сојуз, чијшто неуморен 
“поец” бил Морис Барес, беше заснован на оправдувањето на сè: ужасите, апсурдностите 
на војната, па дури и оние глупости на старешините, што одѕвонува кај Франсис Пикабиа 
кога ги пренесе зборовите на генералот Перен, пет месеци по примирјето: “Фино сместени 
по замоците од каде што изда ваа заповеди, иако со претходната обиколка на теренот 
пропуштија да воо чат колку е тешко тие заповеди да се спроведат, врховните штабови 
не допу штаа расправа за своите наредби. Наредуваа напад и илјадници луѓе секој дневно 
залудно гинеа”. Оние што не го чекаа генералот Перен за да извлечат поука од таквите 
постапки, “беа во затвор, во робијашница, во бестрагија”. “Што се однесува до врховните 
штабови”, додава Пикабиа, “тие се накитени со ордени”.4

Апсурдноста на времето во коешто живееја & одеше, значи, нарака на свеста на 
многубројните писатели и уметници во повеќето Европски земји. Во Германија која 
имаше шанси да биде поразена, да речеме, во моментот додека се јадеше само репка 
“додека генералите сликаа со крв”, сликарот Георг Грос се прашуваше какво уште значење 
може да има уметничката дејност: “Чуму му служи сликањето на што било? Поради него 
луѓето нема помалку да продолжат да се убиваат, израбуваат, изгладнуваат, мамат. Чуму 
да се создава уметност, чуму да се зборува за дух кога постои сè на сè еден дух - духот на 
печатот којшто зборуваше: ‘Цртајте плакати за воени заеми’“.5

Некои почнаа вака да размислуваат, како поединци или групи, и пред да избијат 

3 Louis Aragon: L’Euvre poetique, t. I, Livre-Club, Diderot, 1974, стр. 29 
4 Francis Picabia: “Carnet d’un sedentaire (II)”, Ecrits, I, Belfond, 1975, стр. 152 
5 George Grosz: “Entretien avec Florent Fels”, Les Nouvelles, litteraires, 12 април 1924 
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судирите. Понекогаш стануваше збор за мошне млади луѓе, како што беа гимназистите во 
Нант насобрани околу Ежен Ибле (Eugene Hublet) и Жак Ваше за да објавуваат пецкави 
листови и за да го напаѓаат, меѓу другото, законот со којшто воениот рок беше продолжен 
на три години; понекогаш со веќе потврдени уметници, како оние што, во првите години 
на нашето столетие, ја посетуваа “работилницата во Пито”, то ест атељето на вајарот 
Дишан-Вион. Таму се сретнуваа неговите двајца браќа, Жак Вион и Марсел Дишан, како 
и Жорж Рибмон-Десењ, Албер Глез, Жан Мецингер, понекогаш и Франсис Пикабиа. За 
време на тие состаноци, не се зборувало само за вечните закони на уметноста, за кубизмот 
и за неговото можно превозмогнување; почна да се води и “огнена војна” против здравиот 
разум. “Од почетокот на векот длабоко во духот на луѓето тлееше револуцијата”, ќе 
пишува Габриела Бифе, првата сопруга на Пикабиа, прашувајќи се “во која форма би се 
искристализирал тој револуционерен замав, тлачењето на телото и духот во тоа сурово 
време да не го предизвикаше она побунето распрскување во безумие и апсурдност”,6 
распрскување коешто се помеша со Дада.

Светскиот судир, значи, можеби ја одигра улогата на катализатор: го забрза процесот 
на освестување којшто веќе ги беше зафатил многубројните писатели и уметници, и 
поттикнуваше ту средби на поединци, ту соочување на идеи во тоа малцинство што се 
препознаваше по нештата што ги одбиваше.

Едновремено, војната можеше да предизвика некаков вид инстин кти вна реакција 
на духот којшто при сус твува на разгорувањето на мате ријата. Тоа е чувството на еден 
Андре Жид кој што во движењето Дада виде по мал ку последица од војната отколку не-
го ва еквивалентност на рамниште на уметноста и мислењето: “Како да не! Додека 
нашите полиња, нашите села, нашите катедрали онолку страдаа, на шиот збор да остане 
неповреден! Важ но е духот да не заостане зад мате ри јата: тој исто така има право на про-
паст. Дада ќе се погрижи за тоа”.7 Ако пред сè ги истакнуваше границите за коишто му се 
чинеше дека ги достиг нало движењето Дада, “апсо лутно без на чајно” штом го промрморе 
своето име, Андре Жид во тоа сепак не се лаже: Дада нема ништо заедни чко со некоја 
уметничка школа каква што е кубизмот. Тој сака да биде, и е, “пот фат на рушење” кој 
првенствено се струполува врз “градбата на јази кот”.

Дада се насочува на јазикот затоа што тоа орудие за воспоставување односи се покажа 
како најголем измамник, и до најголема мера придонесе за бродоломот на цивилизацијата. 
Сакаме пример? Безмалку два милениуми човештвото љубовта спрема ближниот ја 
ставаше на врвот од хиерархијата на своите вредности. Која смисла би можел да ја задржи 
тој израз, “љубовта спрема ближниот”, кога една половина од човештвото настојуваше да 

6 Gabrielle Buffet: Rencontres avec Picabia, Apollinaire, Cravan, Duchamp, Arp, Calder, Bel-
fond, 1972, стр. 207 
7 Andre Gide: “Dada”, N.R.F., 1 април 1920, стр. 478-480 
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ја уништи другата половина? Рибмон-Десењ го формулира одговорот на Дада во еден 
манифест којшто баш и има наслов “Цивилизација”: “Сега се покажа дека најчист начин 
на искажување љубов спрема ближниот е тој да се изеде”.8

Целата цивилизација е расипана со зборови и вредности чиишто тие се носители. 
Вистинитото, Доброто, Убавото, сега се откриваа како мошне кревки идоли кои 
својата ништожност ја покажуваа во текот на војната, кога луѓето можеа и понатаму да 
медитираат пред нив не престанувајќи меѓусебно да се убиваат, доколку тоа не го правеа 
во лично име. Гадењето се стопува со гневот за да се наложи докрајчување на сета таа 
стареж, а Дада не предлага друго туку нејзино потполно уништување. “Нека секој човек 
извика: постои една голема разорна задача, негативна задача што треба да се изврши. 
Да се збрише, да се исчисти. Чистотата на поединецот се потврдува после состојбата 
на лудило, агресивно, потполно лудило на еден свет препуштен на бандити коишто се 
раздираат и коишто уништуваат столетија”9: зарем целта на движењето Дада не се наоѓа, 
јасно дефинирана од Цара, во неговиот манифест од 1918?

Неколку години подоцна Рене Кревел во Дада препознаваше “потфат за јавен 
спас” којшто “мошне брзо ги совлада сите стари непобитни идоли”.10 Убавите изрази, 
зборовите пишувани со голема буква, веќе не се доволни да ги сокријат “ситните добитни 
комбинации”. Од сега, целото комплетно здание на буржуаската цивилизација базди на 
гнилост. Вербалната жестина на еден Рибмон-Десењ добро ја изразува дадаистичката 
волја ништо да не биде поште дено: “Вашата правда, вашата држава, вашата војска, вашиот 
поредок, вашата љубов спрема духот, убавото и доброто. Знаеме што ги придвижува сите 
нив, и каков израз на лицето навлекувате во сенка, на маса, под чаршафи и на клозетската 
шолја што ве доведува во неприлика. Вие имате една општествена, научна и филозофска 
идеја за вистината. Што е пак тогаш тој ваш срам од сопственото ѓубре?”11

Акцијата што ја водеше движењето Дада изгледа дотолку порадикална што тоа 
движење не тврдеше дека се бори против постоечката стварност во името на некоја 
друга стварност, поблиску до совршенство. Дада не верува во совршенство и ја отфрла 
идејата за вистина востановена еднаш засекогаш. Нафр лу вајќи се така кон основите 
на цивилизацијата, тој (таа!, прев.) ја пони штува секоја надеж за закрпување. Додека 
уништува, едновремено има намера и да деморализира: “Ние не знаеме на кој начин 
која било тема сериозно да ја разгледуваме, а од уште повеќе причини оваа тема: нас”12, 
пишува Андре Бретон.

8 Georges Ribemont-Dessaignes: “Civilisation”, 391, бр. 3, март 1917 
9 Tristan Tzara: “Manifeste Dada 1918”, Dada III, стр. 2
10 Rene Crevel: L’esprit contre la raison (1927), Pauvert, 1986, стр. 47
11 Georges Ribemont-Dessaignes: Ce qu’il ne faut pas dire de l’art”, La Vie des Lettres, јануари 
1921, во Dada I, нав. дело, стр. 28 
12 Andre Breton: “Patinage dada”, Littérature, бр. 13,мај 1920, стр. 9 
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Движењето Дада намерно го одбра теренот на негацијата и сомнежот. На вредностите 
на буржуаското општество тоа не им спротивставува некои други. Изгледа дотолку 
посилно колку што нема што да сочува. Прогласувајќи го сопственото ништожество, овде 
низ устата на Пикабиа, тоа лесно може да го изнесе на виделина ништожеството на она 
што сака да го победи:

ДАДА тој не чувствува ништо, тој не е
ништо, ништо, ништо
Тој е како вашите надежи: ништо
Како вашите раеви: ништо
Како вашите идоли: ништо
Како вашите политичари: ништо
Како вашите херои: ништо
Како вашите уметници: ништо
Како вашите религии: ништо13

Ако буржуаското општество, што Дада мошне често го констатира, не му се поклонува 
на друг бог освен на парите, за да измамува во поглед на своите намери, за да обезбеди 
почитување и за најгнасните потфати, за да ја стекне согласноста на мнозинството, 
потребно му е врз светот да ја фрли сенката на еден семожен бог. Таквиот бог, чиешто 
непостоење го цементира општественото здание, за Дада може да биде само непријател, 
“најстар” и “најстрашен”,14 според Пол Дерме, “дадаистот-картезијанец”.

Исто како и за религијата, така и за највозвишените идеи се смета дека се расипани, 
а гангрената движењето Дада ја открива длабоко во интелектуал носта, во дејноста што 
произведува идеи и во зборовите што ги користи. Дада, значи, не & оддава никакво 
признание на интелигенцијата и против зборовите започнува безпоштедна борба којашто 
добро ја отсликуваат овие редови од еден манифест на Рибмон-Десењ: “Го измисливте тој 
тип на ѕверилник на црко тини на коишто упорно секој ден им донсувате стерилизирана 
храна и чијшто измет го собирате. Мртовечница од вашите зборови. Стара, ускопена кожа 
од вашите зборови, напола одрана, чиишто мускули и коски заминале некаде да изгнијат. 
Предмет на вашите љубови. Содомиска страст на задишан старец”.15

Многубројни беа современиците што движењето Дада го сведуваа на еден добро 
познат феномен, на побуна на уметниците против буржуите, или пак, во најдобар случај, 
го согледуваа како протест на поединецот спрема општеството. Но таквите набљудувачи 
не забележале дека дадаистите не воделе сметка за уметноста и културата воопшто, во 
моментот кога го започнаа судењето на западната цивилизација. За Дада уметноста, 

13 Francis Picabia: Manifeste cannibale dada”, Ecrits, I, нав. Дело 
14 Paul Dermee: “Dada tue-Dieu”, Littérature, бр. 13, мај 1980, ср. 13
15 Georges Ribemont-Dessaignes: “Manifeste selon saint Jean Clysopompe” 391, бр. 3, стр. 2, 
во Dada I, нав. дело, стр. 23 
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културата, всушност не претставу ваат островца на чистота сочувани во еден свет 
што се расипува. А дадаистите, според еден од нив, Германецот Хилзнбек, откако го 
“изведоа опитот за произве дување дух”, се во најдобра положба да го соопштат неговиот 
залуден карактер: “Дада врши одреден вид антикултурна пропаганда, низ честитоста, 
низ гадењето, низ потполната ужаснатост од таа лажна супериорност која го погодува 
интелектуално посветениот буржуј”.16

Уметноста и културата, според него, во ништо не се сфери одвоени од другите 
стварности кои би заслужувале да бидат поштедени. Да се бранат, тоа би било врвно 
лицемерие. Да го слушнеме предупредувањето на Рибмон-Десењ: “Препивајте се. 
Прејадувајте се. Бидите благородни јунаци. Сите имајте Легија на честа, и продадете ја 
честа, продадете ја честа на другите, мошне скапо. Но немојте да доаѓате да ни зборувате 
за цивилизацијата, напредокот, Матис сли карот на убави жени, ниту за М. Лот, уредувачот 
на вечните хармонии”.17 Во буржуаската цивилизација ништо не може да & измолкне на 
разорната моќ на Дада: таа не & остава никаков изговор, никакви изгледи, исто така, да се 
подигне, одново да се изгради, дури ни врз други основи.

Едно такво радикално оспорување на општеството, на неговите вредности и јазикот 
којшто е нивен носител, се чини дека нема преседан. И пред и по Дада, сигурно имало 
други оспорувачки движења, но тие секогаш имале поогра ничени мети. Требаше да ги 
дочекаме настаните од 1968-та па повторно да ја запознаеме уривачката волја којашто не 
штедеше ниту еден од духовните темели на цивилизацијата. Повеќе летоци растурени 
1968-та навистина мошне налику ваат, по содржина и по тон, по вербалната жестина, на 
дадаистичките манифе стации. Токму јазикот и лажните вредности што тој ги покрива ги 
напаѓа, на пример, еден леток објавен во Бордо во април 1968, кој повикува на зборовите 
да им се даде нивната вистинска смисла, па, според тоа, “општество” да се замени со 
зборот “рекет”, “работа” со “робијашница”, “уметност” со “колку чини тоа”, “господине 
професоре” или “добра вечер, тато” со “цркни, гаду!”18

Ситуационистите, кои на надреалистите им префрлаат дека на сила го вратиле 
стариот идеолошки механизам којшто од секое денешно делумно оспорување прави 
утрешна званична култура, му ја признаа на движењето Дада, наспроти, заслугата што 
тоа ја осуди мистификаторската власт на културата во целина. Низ својата критичка 
анализа на “општеството на спектаклот” тие го опишуваат како роба, водечка роба, 

16 Richard Huelsenbeck: “Introdukction”, Almanach Dada, препечатено Champ Libre, 1980, 
стр. 167 
17 Georges Ribemont-Dessaignes: “Ce qu’il ne faut pas dire de l’art”, наведена статија, во 
Dada I, стр. 29 
18 Леток на одборот за јавен спас на вандалистите, пренесен во Rene Vienet, Enrages et 
Situationnistes dans le mouvement des occupations, Paris, Gallimard, 1963, стр. 291-292 
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чијашто култура служи да “оправда едно општество без оправдувања”.19 Во оваа точка, 
особено, ситуационистите се вредуваат крај дадаистите.

Со други зборови, ако движењето Дада настана во посебните услови на војна и 
непосредно по војната, од други околности би можела да се појави една слична состојба 
на дух штом волјата од сè да се направи табула раза ја премавне желбата некое брането 
подрачје да се држи настрана од критиките.

Скандал заради скандал
Целта на движењето Дада, потполното разурнување на темелите на западната 

цивилизација, може да изгледа претерана кога знаеме дека дада истите, во секој од 
градовите каде што се беше вообличило нивното движење, претставувале само мала 
група поединци. Како тие воопшто замислувале до крај да изведат еден таков потфат? 
Тие не се насочуваа против луѓето, дури не ниту непосредно спроти установите, тие 
ги напаѓаа вредностите, начините на мислење врз коишто се содржело секое здание, 
и умееја да создадат оружје прилагодено на нивниот начин на борба. Ним воопшто не 
им било потребно да убеду ваат, да водат расправи за идеите, што би претпоставувало 
постоење на некој референтен систем подложен на критика, некој можен терен за 
средба со противникот. Доволно им било сè ѓутуре да отфрлат и да им дадат најширок 
публицитет на чиновите кои го симболизирале таквото отфрлање. Дада, значи, тежнеел 
да скандализира, а притоа скандалот да нема други оправдувања освен сопствената 
разорна моќ и задоволството што го пружал.

Бидејќи немало што да објаснува, уште помалку да брани, движењето Дада можело да 
& се предаде на оријашката игра на масакрот, на она што Хуго Бал го нарекува “луда игра 
на ништожеството”. Дада & дава предност на шегата над раскрвавената поза и, бидејќи го 
сака “апсурдното и откаченото”, дадаистот ги бира најбесмислените шеги за да го излуди 
буржујот. Овој пак, како што верува Ханс Арп, гледа “во дадаистот пробисвет без манири, 
вревач што прави неред, некултурен варварин” којшто негува “лоши намери против 
неговите ѕвона, неговите железни каси и блескавите ранг-листи на неговата чест”.20

Кон крајот на 1918-та, кога сè уште не знаеше речиси ни за еден скандал што движењето 
Дада ги беше предизвикало во Цирих и Њујорк, Жак Ваше живееше во исчекување на 
некоја скандалозна манифестација која би ги вџашила луѓето. Му пишуваше на Бретон 
дека му се обраќа “за да ги подготви патиштата за тој лажлив Бог, по малку подбивен, 
а страшен во секој случај”.21 Ваше ќе умре во тоа исчекување, не доживувајќи тоа да се 
оствари, но постигна во него да учествуваат и Бретон и неговите пријатели, коишто на 

19 Да се види Guy Debord: La Societe du spectacle, Champ Libre, 1977, стр. 128 
20 Hans Arp: “La bouteille a nombril”, Jours effeuilles, Gallimard, 1966, стр. 313 
21 Jacques Vache: “Lettres de guerre”, Littérature, бр. 7, стр. 16 
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тој начин се подготвија да го дочекаат Тристан Цара и дадаистичкиот дух настанат во 
Цирих, дух кој најнапред се манифестираше низ склоноста кон скандали.

Циришките дадаисти, исто како Дишан и Пикабиа во Њујорк, сфатија дека големиот 
дар-мар на којшто се надеваа не може да настане од една единствена манифестација, 
колку и спектакуларна да биде таа, па затоа треба да бидат изведени многу манифестации, 
разноразни, како во некаква војна со вознемирување. Сите средства беа добри да 
предизвикаат скандал: активизмот на Дада, значи, се искажува низ објавување на мноштво 
списанија, низ органи зирање на многубројни изложби и јавни вечери. А секогаш требаше 
да се изведуваат провокации кои го презирале добриот вкус и прифатените вредности. 
Така го слушаме Рибмон-Десењ како на публиката & се обраќа со следниве збо рови: 
“Пред да се симнеме меѓу вас за да ви ги искорнеме расипаните заби, краставите уши, 
јазикот полн со чирови; пред да ви ги испокршиме гнилите коски (...), ќе се избањаме во 
големата антисептичка бања”.22

Со зборот, текстот, спектаклот што го приредуваа за гледање, дадаистите сакаат да ја 
збунат и изненадат својата публика. Посебна наклонетост покажуваат спрема големите 
јавни вечери затоа што им е потребно присуство на аудиториум за да го наведат на 
најмалку контролирани реакции.

Пред војната, Артур Краван, предвесник на дадаистичкиот дух, веќе се испроба 
во тој тип вежби. На петти јули 1914-та во салата на Научните друштва тој организира 
незаборавна вечер. Облечен во широко изрежана фланелска кошула со црвен ремен, во 
црни панталони и лесни мокасини, тој играше, боксуваше, истрела неколку куршуми од 
пиштол, фалејќи ги спортистите коишто вредат повеќе од уметниците, хомосексуалците, 
кратците од Лувр, лудаците...

Во Цирих, во кабарето “Волтер”, првите претстави што ги режираше Хуго Бал брзо се 
претворија во агресивни манифестации. На сцената беше изведувана музика со помош 
на удирање во железни кутии. Некој глас, под огромен шешир, рецитираше стихови од 
Арп. Зернер (Serner) наместо да ги чита своите, полагаше цвеќе пред нозете на кројачка 
кукла. Хилзнбек ги урлаше сопствените текстови, следен од Цара на голем тапан... Овие 
ујдурми ги водеа гледачите од вџашеност до гнев, но сепак не предизвикуваа насилнички 
реакции какви што Тристан Цара опишува во својата “Циришка хроника”: “Пред стутка-
ната толпа Цара манифестира, ние сакаме, ние сакаме ние сакаме да мочаме во разни 
бои, Хилзнбек манифестира, Бал манифестира, Арп Erklarung, Јанко meine Bilder, He-
usser eigene Kompositionen пци завиваат и сецирање на Панама на клавир на клавир 
и укрцување - извикувана песна - извикуваме во сала, се тепаме, првиот ред одобрува 
другиот ред се прогласува за ненадлежен остатокот вреска, кој е посилен донесуваме 
голем тапан, Хилзнбек против 200, Хознлац (Hoosenlatz) со ритмот на големиот тапан 

22 Georges Ribemont-Dessaignes: Au public”, Littérature, бр. 13, мај 1920, стр. 18 
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и удиралките на левото стапало - протестираме врескаме кршиме прозори се убиваме 
уништуваме се маваме полиција прекин”.23

Кога движењето Дада потоа се префрли во Париз, го искористи искус твото стекнато 
во Цирих, па јавните вечери беа приредувани по истата испробана шема. Најнапред 
тоа беше Првиот Петок на списанието Littérature, 23 јануари 1920, во текот на кој беше 
изведувана музиката на Сати, Мио, Пуланк, Орик. Цара бил присутен и читал една 
новинска статија следен со ѕвонење на ѕвонци и со шумови од различно потекло. Пикабиа 
цртал голем цртеж на школска табла, бришејќи го секој завршен дел пред да го почне 
следниот... Париската публика, помалку стрплива од онаа во Цирих, набрзо почнала да 
вреви и вечерта завршила во поприличен метеж.

Манифестации во ист стил се ределе во постојан ритам. Во Deja Jadis, Рибмон-Десењ 
зборува за атмосферата на Големата вечер на Дада во театарот l’Euvre, на 27 март 1920-та, 
во текот на која многубројните гледачи почувствувале дека “имаат право да преминат во 
противнапад извикувајќи ‘уа’, дерејќи се и свиркајќи”.24 Движењето Дада двојот врв го 
достигнало на 26 мај 1920 во Париз, со “Фестивалот” во салата Гаво. Било најавено дека 
дадаистите едни на други, на сцена, ќе си ја сечат косата. Гледачите се подготвиле да 
одиграат активна улога вооружувајќи се со јајца и парчиња бифтек со кои ги замавале 
Елијар, Бретон, Супо и другите штом се појавиле со левци и нокшири врз главите.

Публиката, значи, се навикнала на таквите претстави. Поради нивното повторување 
се заканило тапкањето во место. Скандалот поради скандал дошол во опасност да се 
претвори во уметност на скандалот и да ја загуби својата уривачка сила. За тоа посебно 
бил свесен Рибмон-Десењ: “Нè навредуваа, се разбира, што беше доказ дека ‘тесноградите 
традиционалисти’ од сите фели биле погодени во вистинско место. Истите тие тесногради 
традиционалисти го сметаа скандалот за ствар по себе, нешто пријатно, примамливо, 
аперитив и дигестив, така што снагата на скандалот слабееше напоредно со неговата 
преобразба во елемент на изразување”.25 За да се излезе од тој ќорсокак биле измислени 
нови начини на дејствување, меѓу нив и подигнување обвинение против писателот Морис 
Барес. Ова “судење”, ќе видиме подоцна, веќе не беше дадаистичка манифестација во 
строга смисла. Некои протагонисти тежнееја сепак да му дадат скандалозен набој во духот 
на Дада. Така беше направил Бенжамин Пере, кога се појави преправен во германски 
“незнаен херој”, или Тристан Цара кога изјави: “Јас немам никаква доверба во правдата, 
дури и ако таа правда ја дели Дада. Ќе се согласите со мене, господине претседателе, дека 
сите ние сме само една банда клапчовци и дека според тоа, ситните разлики, поголеми 
или помали клапчовци, немаат некое посебно значење”.26

23 Tristan Tzara: “Chronique zurichoise”, Almanach Dada, нав. дело, стр. 13 
24 Georges Ribemont-Dessaignes: Deja jadis, нав. дело, стр. 103 
25 Истиот писател, истото дело, стр. 118-119 
26 Tristan Tzara, “L’Affaire Bares”, Littérature, бр. 20, август 1921, стр. 11 



oknomk38

Во организирањето на предизвикувачки манифестации, берлинските дадаисти во 
ништо не заостанувале зад циришките и париските. Првите биле одржани пролетта 
1918-та; на 12 април, во салата “Neuer Sezession”, Хилнзбек одржал едно предавање, сè 
уште прилично умерено, за почетоците и целите на движењето Дада; во јуни, во кафето 
“Австрија”, Раул Хаусман одржал рецитал на фонетска поезија. Следната година, јавните 
демонстрации станале сè понасилни: онаа одржана во мај, во салата “Meister” доживеала 
толкав успех што организаторите, не сакајќи да западнат во колотечина, својата последна 
вечер, одржана во декември во театарот “Die Tribune”, го претвориле во стравотна врева.

Освен јавните вечери, изложбите биле друга прилика да се збуни и нападне публиката 
која дошла да ги разгледа уметничките дела. Веќе 1917-та Марсел Дишан предизвикал 
фин скандал кај организаторите на првата изложба на независните во Њујорк со тоа што, 
под наслов Фонтана, пратил еден писоар. Кога во мај 1921-та во галеријата “Au Sans-Pa-
reil” го претставувале Макс Ернст, париските дадаисти се погрижиле за мизансценот. Од 
подниот отвор во дното на сцената допирало лелекање. Еден од дадаистите, сокриен зад 
едно парче мебел, ги пцуел присутните личности; другите се мотале наоколу без кравата 
но во бели ракавици. Рибмон-Десењ непрекинато извикувал: “Дожд паѓа врз черепот”. 
Бретон крцкал кибритчиња. Арагон мјаукал. Супо играл миженка со Цара, додека Пере и 
Шаршун секоја пригода ја користеле за да се ракуваат...

Врвот на провокациите ќе го достигнат дадаистите од Берлин со Големиот Саем 1920-
та, поради кој заработија судско гонење на Рајхсверот. На таванот од изложбената сала, 
која им ја позајми доктор Бурхард, тие закачиле војник направен од сивозелена слама, 
со офицерски еполети, со маска на свинска муцка и со војничка капа. Крај еден ѕид, 
врз трупот на жена од слама, на местото на дојките зашиле рѓосани вилушка и нож, врз 
рамењата електрично ѕвонче и примус на алкохол, а полниот орган го покриле со железен 
крст. Повеќе од тие кукли, гневот на војската го предизвикале карикатурите на Грос и 
колажите на Херцфелд, “претстави на офицери и подофицери, срамни и одвратни”,27 
и уметниците поради нив на судењето заработиле тешки парични казни. Главниот 
организатор на изложбата, Јоханес Бадер, издејствува да биде ослободен.

Во личноста на Бадер Дада-Берлин поседуваше скандал-мајстор. Во ноември 1918-
та, Бадар успеа за време на доминиканската служба да се искачи на проповедалната 
на катедралата за на скаменетите верници да им објави дека Дада ќе го спаси светот. 
Следната година, за време на првиот состанок на Уставотворното собрание во Вајмар, 
тој од галеријата фрли дожд летоци коишто самиот ги беше испечатил, а во кои била 
најавена неговата кандидатура за претседател на републиката. Во друга пригода, со 
Хилзнбек и Грос, ја обелодени телеграмата упатена до Габриел Д’Анунцио по заземањето 
на Фиума (Риека, прев.): “Ако сојузниците протестираат ве молам повикајте го клубот 

27 Да се види: “Les abus de la Foire Dada”, Der Ararat, 21 април 1921 
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Дада, Берлин. Голема победа дело на дадаист. Го браниме неговото признание со сите 
средства...”28 Стануваше збор, јасно, за нова провокација со цел кај луѓето да се создаде 
метеж во поглед на стварните цели на движењето Дада. Зарем Хуго Бал не прогласи: Дада 
“со радост ја прифаќа секоја маска, секоја игра миженка под услов да му овозможи да го 
насамари својот свет”29?

За да го скандализираат или деморализираат буржујот, јавните манифе стации за 
дадаистите претставуваа најдобро оружје, но неколку пати тие не се двоумеа да прибегнат 
кон поскриени начини на дејствување, за што сведочи писмото на Филип Супо упатено 
до Шпанецот Гиљермо де Торе, во коешто се зборува за активноста од крајот на 1921 
и почетокот на 1922 година: “Дадите работеа во тишина па дури одлучија да започнат 
една тајна дадаистичка акција”.30 Тие организираа ноќна кампања на лепење на зборот 
Дада низ Париз. На сите сенатори и пратеници им пратиле посебно писмо по повод 
движењето Дада. На истиот начин ги вознемириле и сите еснафи. Оваа акција траела 
безмалку пет месеци, но, според Супо, набрзо повторно се појавила желбата за инди-
видуално истакнување, најнапред кај Бретон и Арагон, тако што групата му се враќа на 
дејствувањето при полна светлина!

Сеедно дали дејствувајќи со јавни манифестации или со тајни потези, движењето 
Дада покажуваше дека има изострено чувство за публицитет, којшто овозможуваше 
запознавање со движењето. Критичарот Бернар Фај вака го оценува успехот: “Работата со 
која добрите ‘тајфи’ ги подвргнуваат идеите воопшто не се состои во тоа да им се одземе 
нивната поента, нивната зајадливост, во тоа тие да се изгланцаат и измазнат, туку, токму 
обратно, тие да се направат попродорни и поостри. Тоа беше ремек-дело на движењето 
Дада, чијашто активност ќе остане една од најинтересните појави на сегашното време и 
чијшто успех беше општопознат”.31

Постојано изведувајќи сè повеќе скандалозни работи, движењето Дада, значи, 
успеваше во духовите на луѓето да уфрли јанѕа; изнесувајќи ја на виделина ништожноста 
на сите вредности на буржуаската цивилизација, тоа можеше да & ги поткопа темелите. 
Но дадаистите, како што констатира Ханс Арп, не беа толку наивни да поверуваат дека 
еднаш засекогаш можат да стават точка на сите конформизми, согласности, прифатени 
идеи. Тие знаеја дека овие нема да престанат одново да се создаваат и дека секогаш 
одново ќе биде потребно да се започнува уривачкото дејствување.

28 Репродуцирано во Almanach Dada, нав. дело, стр. 262 
29 Hugo Ball: Die Flucht aus der Zeit, Munchen, Von Duncker-Humblot, 1927 
30 Писмо на Филип Супо (Soupault) наведено во Guillermo de Torre: Historia de las liter-
aturas de vanguardia, стр. 350-351 
31 Bernard Fay: “Eloge des chapelles litteraires”, Cahiers du mois, бр. 8, јануари 1925 
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дали движењето дада беше нихилистичко 
движење?
Рушењето и градењето секогаш се поврзани. Штом движењето Дада се натокми врз 

темелите на западната цивилизација, оваа почна да тежнее кон преродба дарувајќи си 
себеси нови вредности, кои можеби воопшто не се разликуваа од старите.

Дали движењето Дада сакаше да биде само уривачко? “Да се разурне еден свет за на 
негово место да се доведе друг, во кој веќе ништо не постои, тоа, накусо, беше лозинката 
на Дада”,32 пишуваше Рибмон-Десењ. Дали таквиот став навистина можеше да се одржи? 
Ништо да не преостане од стариот свет може да се разбере, но дали стварно можело да 
се помисли дека ќе се појави некој нов свет во којшто не би постоело ништо, во кој не би 
се планирале нови градби? Дали самите дадаисти можеле до крај да го изведат својот 
потфат на уништување, а да не направат ни најмало навестување за градење? Со други 
зборови, дали движењето Дада беше сосема нихилистично? Во тоа лесно би поверувале 
по читањето на неколку манифести, каков што е на пример “Систем Дд” во којшто Арагон 
го претставува негаторскиот потфат како “паѓање без крај”: “Направени се закони, етики, 
естетики за да ви всадат почитување спрема кревките нешта. Она што е кршливо треба да 
се разбие. Испробајте ја еднаш својата сила; после тоа, ве предизвикувам да продолжите. 
Она што не можете да го разбиете ќе ве разбие вас, ќе биде ваш господар. Разбијте ги 
светите идеи, сè поради што ви навираат солзи на очи, разбивајте, разбивајте, ви го 
предавам без пари тој опиум помоќен од сите дроги: разбивајте”.33

Во Париската група Жорж Рибмон-Десењ секако беше оној кој најради кално ја 
изразуваше страста за разорување. “Суштината на снагата на движењето Дада е начелото 
на потполно рушење и негација”34, пишуваше тој. Но, меѓутоа тој беше толку јасновид 
да сфати дека самата негација може да се согледа како нова естетика. Толпата “доаѓа на 
навредување и плукање поради мода (...), но сака барем, низ тие возбудувања, да создаде 
убавина”.35

За да ја отстрани таа опасност, Рибмон-Десењ, значи, препорачувал разорување и на 
таа “дадаистичка убавина обликувана од публиката”.

Меѓу современиците на движењето Дада, малкумина се коишто добро го сфатиле 
барањето да се направи табула раза; еден од нив е сликарот Жак-Емил Бланш. “Како 
приговор против старите обрасци, академизмите исто како и антиакадемизмите, среде 
толпата која веќе не гледа, не слуша и сита е од уметност, јас плескам на ‘Ништо? Ништо! 
Ништо!’“, пишуваше тој. Но и тој негацијата ја согледува како претходна етапа: “Кога сè ќе 

32 Georges Ribemont-Dessaignes: Deja jadis, нав. дело, стр. 116-117 
33 Louis Aragon: “Systeme Dd”, Littérature, бр. 15, јули-август 1920, стр. 8-9 
34 Ribemont-Dessaignes: “Les greniers du Vatican”, Les Ecrits nouveaux, фев. 1927, во Dada 
II, Champs Libre, 1978, стр. 98 
35 Истиот писател, истото дело 
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спуштат наземи, можеби повторно ќе изградат некој споменик на чистота и цврстина?”36

Во време на Цара, но и во подоцнежните години, многубројни биле оние коишто не ја 
чувствувале смислата на изразениот револт. Така Албер Ками гледал на дадаистите како 
на “салонски нихилисти”. Оценувајќи го подо цнеж ниот развој на неколкумина од нив - но 
само неколкумина - тој верувал де ка е можно a posteriori, во “романтичните почетоци на 
малокрвниот дендизам” на нивната побуна, да открие закана “тие да послужат како слуги 
за најстроги ортодоксии”.37

Ако оценката на Ками за движењето Дада изразува неразбирање кое не може а да 
не нè изненади, оцената на Адолф Хитлер е во потполна согласност со неговите лични 
уверенија и е одраз на заканата што Дада ја претставувал(а) за културата: “Но таквиот 
развој на дадаистичката зараза мора да се заврши еден ден; всушност, оној ден кога таа 
форма на уметност навистина ќе му соод вет ствува на општото сфаќање, во историјата 
на човештвото ќе се случи едно од најтешките пореметувања кое би настапило 
како последица. Со тоа би започнал развојот на човечкиот мозок наназад (...), но ние 
трепериме кога ќе помислиме на кој начин сето тоа би можело да се заврши”.38 Хитлер 
сфатил, движењето Дада навистина имало намера да предизвика “културно струполу-
вање”. Претендирајќи да ја брани културата, Хитлер неминовно предизвикал со се ма 
друго струполување коешто на движењето Дада му дало уште повеќе аргументи дека е 
на вистински пат. За да ги одбрани вредностите на една “кул тура” и посебните интереси, 
диктаторот ќе предизвика смрт на милиони луѓе. Обратно од тоа, Дада се “струполуваше” 
врз вредностите и интересите во име на животот, живот кој во сета полнотија би можеле 
да го живеат сите луѓе.

Дали - бидејќи имаше намера потполно да го укине претходниот поредок на нештата - 
движењето Дада требаше себеси да си ја ускрати (или на други да им ја препушти) грижата 
за воспоставување некој друг поредок? Дали тоа воопшто било можно? Триесет години по 
смртта на движењето Дада, Цара одговори одречно. Водејќи разговор со Рибмон-Десењ, 
кој очигледно не го делеше неговото стојалиште, тој ја бранеше идејата дека Дада не беше 
само негативно движење: “Ти лично некаде имаш напишано дека урнатините, кога се на 
куп, и самите претставуваат градба - градба на урнатини, се разбира, но сепак градба. 
Табула раза што Дада сака да ја изведе претпоставуваше постоење на една состојба на 
работите која е доволно важна за да се потрудиме да ја уништиме. Штом таа состојба 
еднаш се уништи, треба да се направи место за изградба на некоја нова стварност”.39 Исто 
како и Цара, така и Рихард Хилзнбек се побуни против оценката, според него погрешна, 

36 Jacques-Emile Blanche: De Gaugin a la Revue negre, Emile-Paul, 1928, стр. 206-208; 
најнапред објавено во La Revou de Paris, мај 1920 
37 Albert Camus: L’Homme revolte (1951), Gallimard, “Idees”, стр. 116 
38 Adolf Hitler: Mon Combat (1927), Nouvelles Editions Latines, 1984, стр. 258 
39 Tristan Tzara: “Entretiens avec Georges Ribemont-Dessaignes”, O.C., t. V, стр. 401 
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даде на на движењето Дада за неговото уривачко значење, без да се води сметка за тоа 
дека движењето имало и своја позитивна страна, исто така.40 Бидејќи беа пред сè поети и 
умет ници, протагонистите на дадаистичката аван тура главно се насочуваа врз подрачјата 
на литературата и уметноста. Тие тешко можеа да ги напаѓаат важечките сфаќања без 
нешто да прикажат и, иако одбиваа како дела да го означат она што го нуделе да се види 
или чуе, наспроти сè сепак стануваше збор за создавање. А како што пишува Марк Лебо 
(Le Bot), “во областа на создавањето, чистата негативност е состојба на духот”.41

Со стремеж точно да го одреди уделот на позитивното и негативното, уметничката 
кри тика на Артуро Шварц ја брани идејата дека дадаистичкиот нихилизам во суштина 
бил дело на писателите, додека позитивниот карак тер на движењето го преземале 
сликарите. Ставајќи ја така нагласката врз креативните компоненти на движењето Дада, 
Шварц успева прилично да го намали дострелот на неговата антиуметничка крстоносна 
војна: “Всушност, токму уметноста на традиционалниот конформизам движењето Дада 
можеше да ја исмева. Во својата новаторска страст, Дада, токму спротивно, ги формулира 
премисите на една уметност на иднината така што ја ослободи од сите морални, 
материјални, формални окови”.42

Дали движењето Дада сакаше само да ја исмее традиционалната конфор мистичка 
уметност за да ја потпомогне појавата на една нова и антиконформи стичка уметност? Во 
тој случај, по ништо не би се разликувало од уметничките школи што му претходеа или 
коишто настанаа по него, и кои најпрвин тежнееја кон тоа да се дофатат до некое брането 
подрачје за таму да поведат нова акција. Потфатот на дадаистите претпоставуваше, 
обратно, коренит прекин со сите поимања кои од уметноста правеа специфична 
активност. Во ова, меѓутоа, се криеше едно искушение кое се појави и во самото 
движењето Дада. Марсел Јанко, зборувајќи за последните моменти на движењето во 
Цирих, како да му дава право на Артуро Шварц: “Ако Дада во почетокот и ја извршуваше 
корисната задача на чистење, наскоро, чувствувајќи потреба по нови остварувања, многу-
мина од нас трескавично се фрлија на работа. Нашата свест ја притискаше бара њето 
на нов, помирителен став во склад со нашето поимање на творечкиот Дада”.43 Откако 
Цара го напушти Цирих, Марсел Јанко и неколку други ликовни уметници всушност се 
организираа во една група на “радикални Дади”. Тие беа објавиле манифест во кој го 
бараа своето право: “Како претставници на еден битен дел од културата, ние уметниците 
сакаме да учествуваме во идејната еволуција на државата; сакаме да постоиме во 

40 Да се види: Richard Huelsenbeck: Dada Manifesto 1949, Wittenborn, Schultz, New York, 
1951 
41 Marc Le Bot: “Dada et la guerre”, Europe, br. 421-422, мај-јуни 1964 
42 Arturo Schwartz: “Dada: mouvement en mouvement”, во Dada 1916-1966, стр. 20 
43 Marcel Janco: “Dada createur”, во Willy Verkauf: Dada, monographie d’un mouvement, 
Arthur Niggli Ltd., 1961, стр. 45 
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државата; во самиот живот и во него да ги делиме сите одговорности (...). Нашата вера е 
братска уметност; новото послание на уметноста во општеството. Уметноста наметнува 
јаснотија и мора да служи како основа за новиот човек...”44 Според тие “радикални Дади” 
требаше, тргнувајќи од Табула Раза, да се изгради еден нов ликовен јазик, но исто така и 
да се постигне признавање на нивното особено послание за уметниците во општеството, 
па според тоа и уметноста воопшто да се рехаби литира. Далеку сме од состојбата на 
негаторскиот дух на Дада кој одбиваше уметничката дејност да ја одвои од севкупноста 
на општествената пракса.

Ситуационистите, коишто движењето Дада навистина го согледуваа како нихи-
листичко движење кое работи на ликвидација на културата, понекогаш му префрлаа 
што културата ја согледува како автономно поле во општеството. Така Жан-Франсоа 
Дипуи го прикажува како апстрактен прекин: “Не само што потпирка не се пронаоѓа 
во историските услови коишто управуваа со неговото појавување туку, обесветувајќи 
ја културата, исмевајќи ја како автономна област, поигрувајќи се со нејзините делчиња, 
противно на себе движењето се зацврстува и во традицијата на творците коишто 
тежнееле кон истата цел: разурнување на уметноста и филозофијата”.45 Ќе се согласиме со 
Дипуи дека Дада, одбивајќи да се занимава за минатото и иднината за да & даде предност 
на сегашноста, не “пронаоѓаше потпирка во историските услови”. Сепак, тоа никогаш 
културата не ја согледувало како елемент неодвоив од другите делови на општеството. 
Играјќи се со одломките на она што претходно го беа разбиле - иако некои тенденции 
коишто постоеле во движењето Дада повеќе дејствувале во насока на остварување на 
една нова автономна уметност - дадаистите најнапред и најмногу од сè работеле врз 
сраснувањето на уметноста во животот.

Создавањето за дадаистите претставувало нешто повеќе од предизвик, нужност - 
ова можеби повеќе за сликарите отколку за писателите. Разорувањето и градењето, 
деструкцијата и конструкцијата, несомнено биле неразлачиви; шпанскиот критичар 
Гиљермо де Торе оценил дека е неопходно да се најде рамнотежа: “Над својата 
неприкосновена желба, своите негации и разорувања, Дада во суштина лесно би можел 
да претставува краен момент на осцилација помеѓу два трајни пола на духот: разорување, 
градење”.46

Без противтежата на разурнувањето, создавањето би било во опасност да биде отсечено 
од животот и предадено на уметноста, во најтрадиционална смисла. Разорувајќи, ете што 
движењето Дада пред сè сакаше да значи.

44 Манифест на “радикалните Дади”, 11 април 1919, во Willy Verkauf: Dada, monographie 
d’un mouvement, нав. дело, стр. 45-46 
45 Jean-Francois Dupuis: Histoire desinvolte du surrealisme, Paul Vermont, стр. 114-115 
46 Guillermo de Torre: Historia de las literaturas de vanguardia, нав. дело, стр. 359 
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дАдА оВдЕ И СЕгА
Без дом и огниште, рамнодушен кон сè што може да се случи, на Дада, под разни имиња, 

му е лесно повторно да се појави во секој момент, штом поединците ќе решат веќе да не ја 
играат улогата којашто општеството ја бара од нив. Што и да кажале за тоа, студентските 
движења 1968-та, во своето глобално ставање на културата и општеството на тапет, носеа 
во себе повеќе од нихилизмот на Дада отколку од надреалистичкото трагање по нови 
митови. А ситуационистите, коишто како група беа најработливи во оспорувањето, и 
покрај тоа што изложија еден политички проект неусогласив со индивидуализмот на 
Дада, сепак, и тоа мошне гласно, се повикуваат на неговиот разорен дух.

Во еден текст напишан кратко време пред настаните од 1968-та, Артуро Шварц 
инсистираше на долготрајноста на дадаистичкиот дух. Во периодот меѓу двете војни, 
надреализмот се чини стекна превласт којашто придонесе за неговото замрачување. 
Опаѓањето на движењето на Андре Бретон од крајот на Втората светска војна лесно 
можеше да му оди на рака на враќањето и оснажувањето на духот на Дада. “Денес веќе 
можеме да видиме дека творечкиот дадаистички дух, то ест духот на неконформизмот, 
и желбата да се тргне од табула раза, се поистоветуваа со коренито нови предлози”, 
пишуваше Шварц, додавајќи: “Веројатно токму ја живееме новата ренесанса. Интуитивно 
да се препознае нејзиното постоење, стремежот тоа да се сфати, е заносно чувство, 
бидејќи нема ниту еден чин вдахновен со вера којшто поизрично сведочи за човековите 
можности од создавањето. А создавањето е секогаш животно по суштина и оптимистичко 
по природа”.1 Да се живее и создава е едно исто, за Дада. Артуро Шварц има право да нè 
потсетува на тоа. Но сепак не треба да се заборави уделот на разорување, неодвоив од 
секој творечки процес.

Алехандро Алварез, пак, го задржува само негаторскиот аспект на Дада, за да го 
согледа неговото пресудно влијание врз уметноста на 20-иот век: “Остварувањето на 
Дада можеби било занемарливо во смисла на продукција, но има неизмерна важност во 
смисла на уметничко ослободување. Тој помогна, на својот хаотичен начин, да се отворат 
нови хоризонти за наследниците”. Спо ред Алварез, уметноста на 20-иот век започнува 
со ништо. Противник на сè, Дада на крајот се врти и “против себе”: “Како и толкуте 
дадаисти, така и Дада загина од сопствената рака”, заклучува Алварез.2 Според него Дада, 
зна чи, извршил самоубиство. Дикран Ташџијан верува дека Дада, наместо тоа, се расеал 
во сите насоки и дека поради тоа извршил поттикнувачко влијание на создавањето 
воопшто. Доказ за тоа е, на пример, динамичноста на американ ската култура: “Дада 
придвижи огромни проблеми кои сè уште не беа поставени во американската култура. 
Ако очајанието на Валдо Франк пред една дадаи стичка Америка можеби било претерано, 

1 Arturo Schwartz: “Dada, mouvement en mouvement” 
2 Alejandro Alvarez: “Le Dieu sauvage, Mercure de France, 1972, стр. 268-269 
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хаосот на Дада го осветлува суштин скиот судир на Америка со традицијата и дури може 
да го направи разбирлив, ако не и полн со смисла, нашиот современ хаос во областа на 
уметноста”.3

И додека некои веруваа дека движењето Дада е мртво, тоа сепак го сочува 
расплинатото влијание коешто проникна многубројни сектори на запад ната култура. 
Исто така се случи Дада повторно да избие во прв план, во вто рата половина на веков, 
како низ оспорувањето на потрошувачкото општество 1968-та така и низ многубројните 
уметнички експерименти. “Во фарсата 1916-та Дада ја внесува вистинската филозофија на 
уметноста-играта, лудичките израз ности како манифестации на една повисока духовна 
активност”, пишува Пјер Рестани којшто илустрација за ова гледа во сликарството на 
нео-дадаистите Раушенберг и Џонс, во американскиот поп-арт, кај новите реалисти, во 
хепенин зите, во музиката на Џон Кејџ и Пјер Анри, во кореографиите на Мерс Канингем 
и Грациела Мартинез. “Таа голема плима на обнова на изразот”, заклучува тој, “е оддавање 
на голема почест на позитивноста на дадаистичкиот дух”.4

Тој дадаистички дух не ги разбранува само ликовните уметности, туку и, според 
Мануел Гросман, многубројните струи на современата литература, почнувајќи од 
новиот роман: ““лишувајќи го зборот од неговите задачи на денотација и конотација”, 
Дада, според него, го подготви “теренот за феномено лошки пристап на писатели какви 
што се Ален Роб-Грие и Мишел Битор”. Од онаа страна на новиот роман, Гросман кај 
многубројни писатели го забележува влијанието на Дада: кај Семјуел Бекет, Вилијам 
Бароуз, Џон Барт, а особено кај “поетите на beat-генерацијата, слободни од сите стеги”. 
За нив “Дада е многулик симбол на модерниот нихилизам; беше тоа, според Ле Роа Џонс, 
“Black Dada Nihilismus”; по Ален Гинзберг, сеќавање на компир-салатата џит ната врз 
предавачите на CCNY коишто зборувале за Дада; според Лоренс Ферлингети, службена 
објава за апсурдноста на секој ден во животот”.5

Но, нема ли премногу честото и позитивно повикување на Дада да се завр ши со 
негово порекнување? Овде уметниците коишто им се восхитуваат на граничните гестови 
на Дишан почнуваат да создаваат “нов репертоар на изразу вање”. Онаму дадаистичките 
техники или сфаќања се подесуваат според жанрот на романот. Академизмот демне и 
Дада во него веќе не ги препознава своите деца. Во 1962-та, новите реалисти Реј (Raysse), 
Олденберг, Ротела, Сегал... кои во Њујорк, меѓу другото, изложуваат дела што содржат 
прехрамбени производи, се повикуваа на Марсел Дишан. Овој жустро реагираше во едно 

3 Dickran Tashjian: Skyscraper primitves, нав. дело, стр. 14 
4 Pierre Restany: “Dada”, во Pierre Cabanne, Pierre Restany: L’Avant-garde au XX siecle, Bal-
land, 1969, стр. 202-204 
5 Manuel Grossman: Dada, Paradox, mystification and ambiguity in European literature, Pega-
sus, New York, 1971, стр. 157 
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писмо до Ханс Рихтер: “Кога ги открив редимејдите (ready-mades)”, пишува тој, “се надевав 
дека ќе го обесхрабрам карневалот на естетизмот. Но нео-дадаистите ги употребуваат 
редимејдите за во нив да откријат некоја естетска вредност. Јас им ги фрлив носачот за 
шишиња и писоарот врз глава како провокација, а ете ти ги нив како се восхитуваат на 
нивната естетска убавина”.6

Создавањето и уништувањето остануваат засекогаш неодвоиви, бидејќи така е 
создаден и животот, заклучуваше Дада. Одејќи му на рака на создавањето, општеството 
ја излачува сопствената пропаст. Рушејќи, Дада предизвикува огромен творечки полет. 
Секогаш ќе биде неопходно да се уништува за да се спречи творечкото да се скамени, да 
се отсече од животот и да почне да раѓа смрт. Пред Дада, се чини, има уште убави денови.

6 Марсел Дишан, наведено во Hans Richter, во Dada, art et enti-art, нав. дело, стр. 196 
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ХРоНоЛогИЈА НА дВИЖЕЊЕТо дАдА
1911

Париз

Почеток на неделните собирања во Пито, кај вајарот Дишан-Вијон, каде што се наоѓаат 
неговите браќа, Марсел Дишан и Жак Вијон, Рибмон-Десењ, Глез, Мецингер и, понекогаш 
Пикабиа. Овие состаноци ќе се одржуваат до војната.

1912
Париз

Април: Артур Краван го објавува првиот број на списанието Maintenant (5 броеви до 
март-април 1915).

Пикабиа организира изложба на дисидентите од Салонот на независните, на којашто 
излагаат постојаните учесници на состаноците во Пито.

Минхен

Хуго Бал се запознава со Рихард Хилзнбек.

1913
Њујорк

Јануари: Пикабиа учествува на големата изложба на модерната уметност, Armory 
Show. Публиката и критиката со воодушевување ги примиле неговите орфички платна и 
Актот што се симнува по скали на Марсел Дишан.

Пикабиа престојува во Њујорк до април. Се спријателува со фотографот Алфред 
Штиглиц, директор на списанието Camera Work и сопственик на галеријата Photo Seces-
sion.

Нант

Првите публикации на групата сарови /вид морска риба, прев./ (Ваше, Ибле, Бисерие, 
Сарман)

1914
Јули: почеток на Првата светска војна.

Париз

Марсел Дишан ги прави своите први “ready-mades”.

1915
Берлин

12 мај: Бал и Хилзнбек организираат “експресионистичка вечер” во Harmoniumsaal. 
Хилзнбек прв пат ги рецитира своите poemes negres (црнечките песни).
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Њујорк

Мај: доаѓа Дишан, потоа Пикабиа. Се формира една њујоршка група со Ман Реј, Пол 
Хевиленд, Мариус де Зајас, А.Е. Маер. Орган на групата е 291, списанието што го издава 
Штиглиц, чијашто нова галерија се наоѓа на Петтата авенија број 291. Пикабиа ги слика 
своите први механички платна.

Цирих

Кон крајот на летото: Бал и неговата жена, Еми Хенингс, се населуваат во Цирих, како 
и Тристан Цара и Марсел Јанко, кои дошле од Букурешт.

Ноември: изложба на делата на Арп, Ото Ван Рес и А.К. Ван Рес (Van Rees) во галеријата 
Tanner.

1916
Во почетокот на годината: Андре Бретон го сретнува Жак Ваше.

Цирих

5 февруари: Бал свечено го отвора кабарето “Волтер”. Првата вечер аниматори се Бал, 
Еми Хенингс, Арп, Хилзнбек, Јанко и Цара. Цара, Јанко и Хилзнбек ги читаат првите 
симултани песни.

8 февруари: откритие на името Дада.

15 мај: излегува единствениот број на списанието Cabaret Voltaire. Изложба во кабарето 
“Волтер”.

14 јули: првата дадаистичка вечер во Zunfthaus zur Waag. Цара го чита својот прв “Man-
ifeste dada”.

28 јули: првиот том од “Collection Dada”: La Premiere Aventure celeste de M. Antipyrine, 
од Цара.

Август: првиот прекин помеѓу Бал и Цара. Бал го напушта Цирих до почетокот на 
следната година.

Барцелона

Август: доаѓаат Пикабиа и неговата жена, Габриел Бифе, каде што повторно ги 
пронаоѓаат своите пријатели: Мари Лорансан, Артур Краван и неговиот брат Ото Лојд, 
Албер Глез, Жилиет Рош, Марк Шаршун, Максимилијан Готје.

Цирих

Септември: вториот том од “Collection Dada”: Фантастичните молитви, на германски, 
од Р. Хилзнбек, со дрворези на Арп.
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1917
Барцелона

Јануари-март: Пикабиа ги објавува првите четири броеви на 391.

Њујорк

Февруари: првата Independents’ Exhibition. Марсел Дишан, под псевдонимот Рихард 
Мут, праќа писоар именуван како Фонтана. Одборот го одбива делото; Дишан, којшто 
бил член на Одборот, бучно поднесува оставка. На денот на отворање на изложбата, 
Артур Краван, како да држи предавање, изведува стриптиз.

Цирих

Јануари: Хилзнбек го напушта Цирих и заминува за Берлин.

17 март: отворање на галеријата Дада.

23 март: првата вечер во галеријата Дада.

24 март: предавање на Цара: “Експресионизмот и апстрактната уметност”.

14 април: втора вечер во галеријата Дада.

28 април: трета вечер во галеријата Дада.

Њујорк

Април: Пикабиа се враќа во Њујорк каде што ќе остане до октомври.

Мај: Дишан го објавува единствениот број на списанието Rongwrong и вториот број на 
Blind Man (Слепец), во кој го репродуцира тн. “уринал”.

јуни-август: Пикабиа ги објавува броевите 5, 6 и 7 на 391. Ман Реј ги прави своите први 
“рејограми”.

Берлин

Мај: Хилзнбек ја објавува статијата “Der neue Mensch” (Новиот човек) во списанието 
Neue Jugend.

Цирих

Мај или јуни: конечен раскин меѓу Бал и Цара.

Јули: објавување на Dada бр. 1.

Париз

24 јуни: Ваше предизвикува скандал на првата претстава на Аполинеровите Mamelles 
de Tiresias (Цицките на Тиресиј).
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Јуни-јули: бр. 4-5 на списанието Nord-Sud ги објавува првите песни на Цара во 
Франција. Други песни набрзо потоа ќе му бидат објавени во SIC, бр. 21-22.

Септември: Аполинер му го претставува Филип Супо на Андре Бретон. Овој неодамна 
се запознал со Луј Арагон.

Цирих

Декември: излегува Dada бр. 2.

Тбилиси (Грузија)

Иља Жданевич ја основа групата 41 степен.

1918
Берлин

22 јануари: вечер во галеријата Ј.Б. Нојман. Хилзнбек држи говор: “Првиот поздравен 
дадаистички говор во Германија”.

Март: Хилзнбек, Франц Јунг и Раул Хаусман го основаат клубот Дада. Нему потоа му 
се придружуваат Георг Грос, Џон Хартфилд, Виланд Херцфелд, Валтер Меринг, Јоханес 
Бадер и Ефим Голичев.

12 април: првата дадаистичка вечер во салата Neuer Sezession. Хилзнбек го чита својот 
манифест: “Што сакаше експресионизмот?”

Лозана

Април: Пикабиа ги објавува Poemes et Dessins de la fille nee sans mere (Песни и цртежи 
на девојка родена без мајка). Ја започнува преписката со Цара.

Цирих

Јуни: Цара ги објавува Vingt-Cinq Poemes (Дваесет и пет песни), со дрворези на Арп.

23 јули: вечер во Zur Meise. Цара го чита “Манифестот на Дада 1918”.

Септември: Дадаистичката изложба “Нова уметност” во салонот Волфсберг.

11 ноември: крај на Првата светска војна. Револуција во Германија.

Цирих

Декември: излегува Dada бр. 3.

1919
Нант

6 јануари: умира Жак Ваше.
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Цирих

јануари: изложба “Das Neue Leben” во Kunsthaus. Предавања на Цара, Флаке, Бауман 
и Јанко.

22 јануари - 8 февруари: Пикабиа престојува во Цирих. Цара и Пикабиа заедно го 
објавуваат 391 бр. 8 (февруари) и Dada 4-5 (15 мај 1919).

Берлин

6 февруари: дадаистички состанок во Рајнголд. Објавување на програмата-брошура: 
Дадаистот против Вајмар.

Келн

Февруари: Јоханес Баргелд и Макс Ернст го објавуваат Der Ventilator, неделен весник 
(6 броеви).

Париз

Март: првиот број на Litterature, списание покренато од Арагон, Бретон и Супо. 
Вториот број, во април, содржи еден текст на Цара, “Куќата на Флаке”.

Њујорк

Март: излегува T. N. T., единствениот број на списанието што го уредија Ман Реј и 
Адолф Волф.

Берлин

12 март: Бадер и Хилзнбек го основаат ARDUA (Совет на работници коишто немаат 
плата).

Цирих

9 април: голема дадаистичка вечер во Saal Zur Kaufleuten. Основање на групата на 
“радикални уметници” (Јанко, Арп, Рихтер, Егелинг...).

Мај: објавена е Антологијата Дада (Dada 4-5).

Берлин

30 април: дадаистичка вечер во салите на Графичкиот кабинет и отворање на 
дадаистичка изложба кај Ј. Б. Нојман.

24 мај: дадаистичка вечер во Meisersaal. Хилзнбек го чита текстот: “Што е дадаизам и 
што тој сака во Германија?” кој го потпишува со Хаусман и Голичев.

Јуни: првиот број на списанието Der Dada, уредено од Хаусман. Ќе излезат три броја 
од тоа списание.

16 јули: Бадер дели една брошура во Народното собрание.
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1920
Париз

Јули: враќање на Марсел Дишан којшто во барот Серт ги сретнува париските дадаисти.

Берлин

15 септември: телеграма од Клубот Дада до Габриел Д’Анунциј.

Париз

Октомври: започнува објавувањето на Бретоновите и Супоовите Champs magnetiques, 
во Litterature бр. 8.

Цирих

Октомври: излегува единствениот број на списанието Der Zeltweg (Ото Флаке, Валтер 
Зернер и Цара) кој го обележува крајот на дадаистичката активност во Цирих.

Париз

Ноември: по повод Есенскиот салон, Пикабиа повторно почнува да го објавува 391 
(броевите 9 и 14 помеѓу ноември 1919 и ноември 1920).

Келн

Ноември: Барелд и Ернст го издаваат Bulletin D.

Берлин

30 ноември: дада-матине во театарот Tribune. Дадаистите ќе го повторат тоа матине на 
начин што ќе го “саботираат” на 13 декември.

Декември: излегува Der Dada, број 2.

Париз

Јануари: Пикабиа ја запознава групата собрана околу списанието Литтературе. 
Тристан Цара пристига во Париз и се населува кај Пикабиа.

Арагон објавува: Anicet ou le Panorama.

Германија-Чехословачка

Јануари-март: дадаистичка турнеја. Дадаистички вечери со Бадер, Хаусман и 
Хилзнбек во Дрезден на 19 јануари, во Лајпциг на 24 февруари, во местото Теплице-Санов 
на 26 февруари, потоа само со Хаусман и Хилзнбек во Прага на 1 и 2 март, во Карлсбад 
на 5 март.
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Париз

23 јануари: првиот петок на групата Litterature.

Цара објавува: Cinema calendrier du coeur abstrait.

Февруари: Марсел Дишан заминува за Њујорк.

5 февруари: дадаистичко матине во Гран Пале за време на Салонот на независните.

7 февруари: дадаистичката група учествува на еден состанок на Клубот Фобур (Club 
du Faubourg).

19 февруари: состаноци на Народниот универзитет во предградието Сент-Антоан.

25 февруари: состанокот во Лила (Closerie des Lilas). Дадаистите се исфрлени од 
Златната секција.

Келн

Февруари: Арп им се придружува на Баргелд и Ернст.

Женева

5 март: Голем бал Дада, организиран од Валтер Зернер. Тука Супо ја претставува 
француската група. Изложба на делата на Пикабиа, Арп, Рибмон-Десењ.

Париз

27 март: дадаистичка вечер во театарот де l’Euvre. Се изведува La Premiere Aventure 
celeste de M. Amtipyrine.

Април: Пикабиа го издава Cannibale.

Litterature бр. 13 содржи “Дваесет и три манифести на дадаистичкото движење”. 
Изложба на Пикабиа во Сан-Паре (Sans-Pareil).

Арп се сели во Париз.

Келн

Април: Баргелд и Ернст го издаваат Die Schammade. На дваесетти април приредена е 
изложбата “Dada Vorfuhling”.

Берлин

Април: излегува Der Dada, бр. 3.

Њујорк

Април: Дишан, Ман Реј и Катрин Драер (Dreier) го основаат Анонимното друштво, 
Музеј на модерната уметност, 1920.
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Париз

26 мај: дадаистички фестивал во салата Гаво.

Берлин

30 јуни: отворање на првиот Меѓународен саем на Дада кај Ото Бурхард, саем којшто 
претставува последна манифестација на Клубот Дада. Хилзнбек објавува: En avant Dada 
и Almanach Dada.

Мантова

Јули: Евола, Фјоци и Кантарели го објавуваат првиот број на списанието Bleu 
(списанието ќе има три свески, последната во јануари 1921).

Париз

Август: N. R. F. ја објавува статијата на Бретон “За Дада” и одговорот на Жак Ривјер: 
“Благодарност за Дада” (Reconnaissance a Dada).

Декември: Изложба на Пикабиа кај Поволоцки.

Париз

Јануари: дадаистите го саботираат предавањето на Маринети за тактилизмот.

Рим

Јануари: “Jazz Dada Ball”, спектакл организиран од Ј. Евола.

Лајден

Февруари: Хаусман во списанието на Тео ван Дузберг De Stijl го објавува својот 
“Манифест на презентизмот”.

Њујорк

Април: Марсел Дишан го објавува New York Dada, единствениот број, во соработка со 
Ман Реј.

Москва

7 април: излегува манифестот на Ничевокиа, Да живее последната дадаистичка 
интернационала на светот.

Париз

3 мај-3 јуни: изложба на Макс Ернст во Сан-Пареј.

13 мај: судење на Морис Барес.

“Пикабиа се одвојува од дадаистите.”
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6 до 30 јуни: Салон на Дада во галеријата Монтењ. Бретон и Пикабиа одбиваат да 
учествуваат. Дишан само праќа телеграма: “Podeballe” (Еби се).

10 јуни: дадаистичка вечер во Театрот Шанз-Елизе.

18 јуни: големо дадаистичко попладне.

Австрија

Летото: Цара, Ернст, Бретон, Елијар, летуваат заедно во Тирол и го подготвуваат 
новиот број на списанието Dada, “Dadaaugrandair”, кој ќе се појави во септември (и ќе 
биде последен).

Бретон се запознава со Фројд во Виена.

Париз

3 до 31 декември: изложба на Ман Реј во галеријата Six.

Париз

3 јануари: првата најава, во Comoedia, за Меѓународниот конгрес за одредување на 
насоките и одбраната на модерниот дух.

Марсел Дишан заминува за Њујорк.

7 февруари: Бретон го обвинува “однесувањето на Цара”.

17 февруари: состанок во Лила: изгласана е резолуција со којашто им се ускратува 
довербата на организаторите на Конгресот во Париз.

Сен-Рафаел

25 февруари: Пикабиа објавува La Pomme de pins како поддршка за Конгресот во 
Париз, а всушност за да внесе уште поголем метеж.

Што се однесува до Дада: не мириса

тоа не значи ништо, баш ништо

Дада е вашата надеж, зарем не

како рај, зарем не

идол, зарем не

политички водач, зарем не

ваша религија, зарем не

свиркај, викај, раздроби му ја муцката

- и што ќе остане тогаш?
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Ќе ви речам:

-За оние глупи јарци да ги продаваат нашите слики

за по неколку франка.

(Франсис Пикабиа)

Париз

Март: првиот број на Litterature, од новата серија.

Јавен раскин помеѓу Цара и Бретон.

Април: објавување на Coeur a barbe, “проѕирниот весник”, од групата која се потруди 
да пропадне Конгресот во Париз.

Јуни: Салон на Дада во галеријата Монтењ.

Лион

Јули: Емил Малспин го објавува првиот број на Manometre (списанието ќе има девет 
броеви, до јануари 1928).

Вајмар

Септември: Тео ван Дузберг, Цара, Швитерс, Рихтер и Арп го претвораат 
Конструктивистичкиот конгрес во дадаистичка манифестација.

Барцелона

17 ноември: предавање на Бретон во Атене, во присуство на Пикабиа, на тема: 
“Обележјата на модерната еволуција и на она што учествува во неа”.

Холандија

Јануари: пропагандна дадаистичка турнеја на Тео и Нели ван Дузберг со Курт 
Швитерс.

Хановер

Јануари: Швитерс го објавува првиот број на списанието Merz (кое ќе се повикува на 
Дада до бројот 8-9, април-јуни 1924)

Париз

6 јули: вечер на Coeur a barbe во театарот Мишел. Оваа последна манифестација на 
движењето Дада во Париз беше попречувана од Бретон и неговите пријатели од Littera-
ture.
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Париз

Март: Цара ги објавува Sept Manifestes Dada (Седумте дадаистички манифести).

Ноември: во 391, број 19, Пикабиа го објавува настанувањето на инстантеизмот којшто 
следи после движењето Дада.

Mouvement accelere објавува дека Дада умрел.

Бретон го објавува Манифестот на надреализмот.

Берлин

13 јуни: Георг Грос и Џон Хартфилд го објавуваат Манифестот на групата Црвено, 
здружението на уметници-комунисти.

Брисел

1 март: Е.Л.Р. Месенс и Рене Магрит го објавуваат единствениот број на Oesophage, 
списанието со дадаистички дух и отворено анти-надреалистичко.



ТРИСТАН ЦАРА -  
МАНИФЕСТИ
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МАНИфЕСТоТ НА 

гоСПодИН АНТИПИРИН
ДАДА е нашата сила: таа ги крева бајонетите без последици и суматран ски те глави на 

германските бебиња; Дада е живот без влечки и без паралели; про тив е и за единството, 
и решително е против иднината; доволно сме мудри за да знаеме дека нашите мозоци 
ќе станат како стари перници, и дека нашиот анти догматизам е исто толку ексклузивен 
колку што е и некој службеник и дека ние не сме слободни а врескаме слобода; страшна 
потреба без дисциплина или морал и плукаме на човештвото и човечноста.

ДАДА останува во рамките на европските слабости, и иако е тоа уште едно гомно, 
отсега ние сакаме да какаме во различни бои за да ја украсиме зоолошката градина на 
уметноста со знамињата на сите конзулати.

Ние сме циркуски режисери и си свиркаме низ панаѓурските ветришта, меѓу 
манастири, проституции, театри, реалности, ресторани, ои, оо, банг, банг.

Изјавуваме дека автомобилот е едно чувство коешто доволно нè разгалило во 
развлечените апстракции како трансатлантските бродови, шумовите и идеите. И иако 
глумиме леснотија, ние трагаме по исконската суштина и задоволни сме ако можеме да 
ја сокриеме; не сакаме да ги броиме прозорците на прекрасната елита бидејќи ДАДА не 
постои за никого и сакаме целиот свет да го разбере тоа. Таму е балконот на Дада, ве 
уверувам. Од таму можеш да ги чуеш воените маршеви и можеш да слезеш сечејќи го 
воздухот како серафини во јавни бањи, за да мочаш и да ја разбереш параболата.

ДАДА не е лудост, ниту мудрост, ни иронија, гледај ваму, драг буржују.

Уметноста беше игра, децата ќе собереа зборови коишто одѕвонуваа, ќе ја изврескаа 
строфата, па ќе & облечеа чизмички од куклички, строфата ќе станеше кралица да 
приумреш, и кралицата ќе станеше клен а децата трчаа по цел ден.

Потоа доаѓаа големите амбасадори на чувствата коишто историски се врескаа во хор:

Психологија Психологија ија-ја

Наука Наука Наука

Да живее Франција

Ние не сме наивни

Ние сме следствени

Ние сме екслузивни

Ние не сме прости

и баш знаеме да дискутираме интелигенција.
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Но ние, ДАДА, не се согласуваме со нив, затоа што уметноста не е сериозна, ве 
уверувам, и ако откриеме некое злодело прикажувајќи се како учени денунцијанти, тоа е 
за да ви угодиме вам, публико драга, толку ве сакам, ве уверувам и обожавам.
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МАНИфЕСТоТ дАдА 1918
Магијата на еден збор -
ДАДА - којшто ги 
исправи новинарите пред
 еден неочекуван свет, за нас 
нема никакво значење 

Да се пласира еден манифест треба да сакаш: А.Б.В., да мавнеш по 1, 2, 3, да се 
изнервираш, да си ги изостриш крилјата подготвен за освојување, да рас фр лаш мали и 
големи а, б, в, да потпишеш, викаш, се колнеш, да си го средиш текстот во една форма 
којашто е апсолутно и несоборливо очигледна, да докажеш дека е не-повеќе-ултра и да 
мислиш дека новоста е онолку слична на животот колку што и последното појавување 
на некоја шмизла го докажува постоењето на Бога. Неговото постоење веќе е докажано 
од хармониката, пејсажите и благите зборови. ***Да се наложува своето А.Б.В. е нешто 
природно - значи за жалење. Секој го прави тоа во форма на мадона -кристален-блеф, 
или монетарен систем, фармацевтски производ, и боси нозе како покана за една жешка 
и стерилна пролет. Љубовта кон новото е еден симпатичен крст, и тоа е доказ за едно 
наивно башмиегајлие, беспричински знак, минливост, позитивност. Но и оваа потреба 
исто така е надмината. Давајќи & го на уметноста импулсот на врвна едноставност - 
новоста - хумани сме и отворени кон забавата, импулсивни и треперливи за да ја распнеме 
на крст здодевноста. На осветлените раскрсници, алармирани, внимателни, чекајќи ги 
годините во шумата.***

Пишувам еден манифест и не сакам ништо, сепак кажувам некои работи и принци-
пиелно сум против манифестите, како што сум и против принципите (премерување на 
моралната вредност на секоја реченица - премногу необврзувачки; апроксимацијата 
беше измислена од импресионистите).***

Го пишувам манифестов за да покажам дека може истовремено да се прават спротивни 
акции, во само еден единствен свеж здив; јас сум против акцијата; јас сум за непрекината 
контрадикција, и за афирмација, и не сум ниту за ниту против и ништо не објаснувам 
затоа што го мразам здравиот разум.

ДАДА - еве еден збор којшто повикува кон поход за лов на идеите; секој буржуј е еден 
мал драматург којшто измислува различни нешта, наместо да ги смести личностите 
коишто соодветствуваат на неговата сопствена интелигенција, како кокони на столовите, 
ги бара причините или целите (според психоаналитичкиот метод којшто го применува) 
за да ја цементира својата интрига, приказна којашто течејќи, се самооформува.***

Секој набљудувач е интригант ако се обидува да објасни некој збор (да се знае!). Од 
со памук обложеното засолниште на серпентинските компликации, тој ги манипулира 
своите инстинкти. Ете од таму доаѓа и несреќата на брачниот живот.

Објаснение: Забава на црвено-мешестите во мелниците на празните черепи.
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дада не значи ништо
Ако го сметате за бесполезен и ако не си го губите времето со еден збор којшто не значи 

ништо... Првата мисла којашто паѓа на ум во овие глави е на рамниште на бактерија: да 
се пронајде неговата етимологија, историска или психолошка; барем тоа. Така, дознаваме 
од весниците, дека црнците Кру опашот на една света крава го викаат: ДАДА. Коцка и 
мајка во извесен регион во Италија исто така се викаат: ДАДА. Дрвено коњче, дадилка, 
двојна афирмација на руски и романски: ДАДА. Учени новинари тука гледаат уметност 
за бебиња, други, пак, Свети Исус-ги-повикува-малите-деца гледаат враќање кон еден 
примитивизам, суров и вревлив, вревлив и монотон. Смислата не може да се конструира 
врз основа на еден збор; целата кон струк ција конвергира кон една здодевна перфекција, 
статична идеја на златен жив песок, релативен човечки производ. Уметничкото дело не 
треба да биде убавина по себе бидејќи убавината е мртва; ниту весела ниту тажна, ниту 
светла ниту темна, за развеселување и малтретирање на индивидуите, сервирајќи им 
торти од свети ореоли или пот од разгранетите патеки низ атмосферата. Едно уметничко 
дело никогаш не станува убаво со декрет, објективно и за сите. Значи, критиката е бес-
ко рисна, таа постои само како субјективна, за секого одделно, без и најмала општост. 
Да не можеби се верува дека е најдена заедничката психолошка основа на целото 
човештво? Обидот на Исус и Библијата ги покрива под своите големи и добронамерни 
крилја: и гомната, и животните и дните. Како тогаш да се воспостави ред во овој хаос 
од непрегледна аморфна варијација: човекот? Принципот: “љуби го ближниот свој” е 
хипокризија. “Спознаj се” е утопија но поприфатлив бидејќи подразбира малициозност. 
Без милост. По масакрот ни останува надежта за едно прочистено човештво. Секогаш 
зборувам за себе затоа што не сакам да убедувам, јас немам право да заведувам други 
за мојата кауза, никого не го задолжувам да ме следи и секој си прави уметност на свој 
начин, ако тој ја знае радоста којашто се издига до астралните сфери или онаа што 
слегува во рудниците на процветани трупови и плодотворни спазми. Сталактити: ги 
бараат насекаде, во јаслите нараснати од болка, очи бели како крила ангелски.

Така се роди ДАДА,* од една потреба за независност и недоверба кон општеството. 
Оние коишто ни се придружуваат си ја чуваат својата слобода. Не признаваме никаква 
теорија. Доста ни е од кубистички и футуристички академии: лаборатории за формални 
идеи. Правиме ли уметност за да заработиме пари и да ја усреќиме милата ни буржуазија? 
Римите одѕвонуваат со звукот на парите и кривината се спушта низ линија слична на 
стомак во профил. Сите групи на уметници завршија на овој брег јавајќи различни 
комети. Отворена порта за заглавување во удобства и храна.

Овде ја фрламе котвата во плодна подлога.

Овде имаме право на прогласи затоа што сме ги искусиле трпките и будењето. Пијани 
од енергија го забиваме тризабецот во безглавото месо. Ние сме потоци од клетви во 
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тропското изобилство на бујна вегетација, каучукот и дождот се нашата пот, крвариме и 
гориме од жед, нашата крв е нашата сила.

Кубизмот е роден од еден прост начин на гле дање на објектите: Сезан цртал една 
шолја 20 сантиметри подолу од неговите очи, кубистите ги гле дале озгора, други пак 
го компликувале изгледот на објектите правејќи вертикален исечок од нив и мудро 
поставувајќи го од страна. (Не, не ги забора вам творците, ниту великите поттици од 
аморфната материја кои тие ја довеле до конечната форма.) *** Футуристот ја гледа 
истата шолја во движење, една последователност од објекти, еден покрај друг, една 
несреќна подреденост на неколку силови линии. Секако, тоа не пречи едно платно да 
биде добро или лошо сликарско дело наменето за инвестиција како интелектуален 
капитал. Новиот сликар создава еден свет чиишто елементи исто така се средства, едно 
јасно, добро дефинирано и несоборливо дело. Новиот уметник се бунтува: тој повеќе не 
слика (симболичка и илузионистичка репродукција) туку твори директно во камен, дрво, 
железо, тенекија, скали, подвижни структури коишто можат да бидат свртени од сите 
страни од остриот ветар на миговната сензација. *** Секое дело, сликарско или пластично 
е бескорисно; па и ако е чудовиште што ги плаши сервилните умови а не некој болно сладок 
објект наменет за декорација на мензите за животни во човечки костуми, илустрација на 
оваа тажна приказна на човештвото. - Сликарското дело е уметност на доведување на 
две линии во релација којашто геометриски би ја нарекле паралелност, на платното, пред 
нашите очи, во реалноста на еден свет транспониран според новите услови и можности. 
Овој свет не е специфициран ниту дефиниран во делото, тој им припаѓа на безбројните 
варијации на набљудувачот. За создателот на делото тој е без причина и без теорија. Ред 
= неред; јас = не-јас; афирмација = негација : врвното просветлување на една апсолутна 
уметност. Апсолутна во чистотата на вселенскиот и контролиран хаос, вечна во топчето 
што е секунда без траење, без здив, без светлина и контрола. *** Јас сакам некое старо 
дело поради неговата новост. Со минатото не нè поврзува ништо освен кон тра стот*** 
Писателите коишто морализираат и ја дискутираат или поправаат пси хо лошката основа 
имаат, одделно од нивната желба за победа, едно смешно животно искуство коешто 
го класирале, разделиле и канализирале; тие се решени да ги видат овие категории да 
играат, да читаат, прекумерно. Нивните читатели се потсмеваат но продолжуваат: зошто?

Има еден тип литература којшто не доаѓа до гладните маси. Дела напишани од 
креативни писатели, дела произлезени од една вистинска потреба на авторите, и за самите 
нив. Свест за еден врвен егоизам, каде што законите повеќе не важат. ***Секоја страница 
треба да експлодира, било поради нејзината суштинска и тешка сериозност, вртоглавост, 
новост, вечност, поради уништувачката шеговитост, или поради начинот на кој е 
отпечатена. Така, еве го од едната страна колебливиот свет, вереник на пеколните ѕвона, 
и еве ги од друга страна: новите луѓе. Недоделкани, во галоп, јавајќи на икавицата. Еве 
еден осакатен свет и медикастрирани литерати во безнадежна потреба од подобрување.
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Ве уверувам: нема почеток и ние не трепериме, не сме сентиментални. Ние сме како 
бесен ветар, парај ќи ја облеката на облаците и молитвите и подготвувајќи го великиот 
спектакл на несреќата, на огнот и на распаѓањето. Се подготвуваме да прекинеме со 
жалењето и да ги замениме солзите со сирени кои ќе се протегнат од еден на друг кон-
тинент. Островчиња на интензивна радост и вдовци на отровната тага. *** ДАДА е знак 
на апстрак ција; рекламата и бизнисот исто така се поетички елементи.

Јас ги уништувам фиоките на мозокот и оние на општествената организација: да се 
деморализира насекаде и да се фрли раката небесна во пеколот, да се обнови плодното 
тркало на универзалниот циркус на вистинските моќи и фантазијата на секој.

Филозофијата е прашање: од која страна да го гледаш животот, Бога, идеите, или што 
било. Сè што гледаме е лажно. Не мислам дека релативниот резултат е поважен од изборот 
меѓу слатки или цреши за десерт по вечерата. Начинот на кој веднаш гледаме на нештата 
од друга страна, за да го наметнеме своето мислење индиректно, се вика дијалектички, со 
други зборови: не лути се човеку ама на академски начин.

Ако гласно викам:

Идеал, идеал, идеал,

Знаење, знаење, знаење,

Бумбум, бумбум, бумбум,

мошне добро сум ги отсликал, прогресот, законите и моралот и сите други прекрасни 
црти за кои различни, многу интелигентни луѓе расправале во толку многу книги, за да 
речат на крај дека, сепак, секој си игра според сопствениот бумбум, и дека тој си има 
причини за својот бумбум: задоволување на болната љубопитност; приватно тропање од 
необјаснливи причини; бања; финансиски проблеми; стомак со последици по здравјето; 
авторитет на мистично стапче срочено како величествено финале на фантомски 
оркестар со неми гудала. подмачкани со љубовна напивка врз база на животински 
амонијак. Со синиот монокл на ангел ја ископаа вна тре шноста за пет пари, од чиста 
едногласна благодарност. *** Ако сите се во право и ако сите таблетки се само Розови, да 
се обидеме барем еднаш да не бидеме во право.*** Се верува дека рационално, со мислата, 
може да се објасни она што се пишува. Но ова е многу релативно. Мислата е една убава 
работа за филозофите но таа е релативна. Психоанализата е една опасна болест; таа ги 
охрабрува анти-реа ли стичните наклоности кај луѓето и ја систематизира буржуазијата. 
Нема конечна Вистина. Дијалектиката е една забавна машина којашто нè доведува (на 
еден банален начин) до ставови кои ќе си ги имавме вака или онака. Зар навистина 
може да се верува дека со суптилната минуциозност на логиката е докажана вистината и 
дека е утврдена егзактноста на ставовите? Логиката пак, поткрепена со сетилата е една 
органска болест. Во врска со тоа, филозофите сакаат да ја додадат: Моќта за на бљу дување. 
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Но токму таа прекрасна способност на умот е доказот за неговата немоќ. , Набљудуваме, 
гледаме од една или од различни гледни точки, ги избираме од милионите возможни. 
Искуството е исто така резултат на случајноста и на индивидуалните способности. *** 
Науката ми станува одбивна во мигот кога станува спекулативен систем, кога го губи 
својот утилитаристички карактер - толку беско рисен - но барем индивидуален. Ја 
мразам здравата објективност и хармонијата, онаа наука која наоѓа ред насекаде. Само 
продолжете, деца мои, човештво... Науката вели дека ние сме слуги на природата: сè е 
во ред, водете љубов и кршете си ги главите. Продолжете деца мои, човештво, драги 
буржуји и новинари-девици... *** Јас сум против системите, најприфатлив е оној систем 
според кој не прифаќаме никаков. *** Да се надополнуваме, да се усовршуваме во својата 
сопствена ништожност сè додека не ја наполниме вазната на своето јас, и храброста да се 
бориме за и против некоја идеја, сево ова одненадеж нè води во мистеријата на лебот наш 
секојдневен и лилјаните во економските полиња:

дадаистичка спонтаност
Јас го нарекувам башмиегајлие односот кон животот каде што секој си ја гледа својата 

работа, знаејќи во исто време како да ги почитува другите индивидуи, или барем како да 
се брани, каде што two-step станува химна, продавница за роба на старо, Б.Т. (безжичен 
телефон) којшто пренесува Бахови фуги, светлечки реклами и плакати за бордели, оргуљи 
што емитираат каранфили за Бога, сево ова заедно, и со реални нешта, заменувајќи ја 
фотографијата и едностраниот катехизам.

Активна едноставност.

Немоќта да се разликуваат степени на осветленост: да го лижеш самракот и да лебдиш 
во голема уста исполнета со мед и измет. Мерена на скалата на Вечноста секоја акција 
е залудна - (ако & дозволиме на мислата една авантура чиј што резултат ќе биде една 
бескрајна гротеска - важен фактор во свеста за не моќта на човештвото). Но ако животот 
е само една лоша фарса, без цел и без почетно породување, и бидејќи ние веруваме 
дека би требало прописно да се из вле чеме, како чисти хризантеми, од сето тоа, ние, 
како единствена основа за разбирање, сме ја прогласиле: уметноста. Не е важно што 
потопени во духовното, сме ја трошеле со векови. Уметноста не му наштетила никому, и 
оние коишто се спо собни да се заинтересираат за неа ќе ги добијат славопојките како и 
можноста да ги населат пределите од нивните разговори. Уметноста е нешто приватно; 
умет никот твори за себе; едно разбирливо дело е производ на новинар, и затоа што во 
овој миг ми се допаѓа да го измешам овој монструм со маслени бои: хартиена туба којашто 
имитира метал и којашто ја притискаш автоматски исцедувајќи омраза, кука вичлак и 
подлост. Уметникот, или поетот се придружува кон отровот на оваа маса сконцентрирана 
во шефот на продавничката на оваа индустрија, тој е решен да биде навреден: тоа е доказ 
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за неговата непроменливост. Авторот, или уметникот, славен од весниците, констатира 
дека неговото дело е разбрано: мизерна постава на мантил за јавна употреба; партал што 
ја покрива бруталноста, животинска мочка што во соработка со топлината на животното 
ги изнедрува најниските инстинкти. Меко и одвратно месо што се мултиплицира со 
помошта на типографските микроби.

Ние сме ја потиснале нашата навика за цимолење. Секоја инфилтрација на оваа наша 
природа претставува кандиран пролив. Да се охрабрува ваков тип уметност значи таа да 
се дигестира. потребни ни се дела силни, директни, прецизни и засекогаш неразбрани. 
Логиката е само компликација. Логиката секогаш е погрешна. Таа ги влече конците на 
поимите, зборовите, во нивната формална надворешност, кон илузорни цели и центри. 
Нејзиниот синџир убива, огромна милијардоногалка што ја гуши независноста. Венчана 
за логиката, уметноста би живеела во инцест, гризејќи го и голтајќи го сопствениот опаш, 
сопственото тело, спарувајќи се самата со себе, така што нејзината природа ќе стане еден 
кошмар асфалтиран со протестантизам, еден споменик, маса од тешки и црносиви црева.

Но, суптилноста, ентузијазмот, и дури радоста на неправдата, таа мала вистина 
што ја играме како невини и којашто нè чини убави: ние сме вешти и на ши те прсти се 
прилагодливи и се лизгаат како гранки на некое продорна и ре чиси течна билка; таа 
неправда е прозорец кон нашата душа, велат циниците. Ова е, исто така, една точка 
на гледање; но сите цвеќиња не се светци, за среќа, и она што е божествено во нас, е 
разбудувањето на анти-човечката акција. Тука се работи за еден цвет од хартија за реверите 
на господата кои одат на животниот бал под маски, кујна на грациозноста, нашите бели 
братучетки, вити или дебели. Тие тргуваат со она што ние сме го избрале. Контрадикцијата 
и единството на крајностите во еден замав, можат да бидат вистината. Ако се сака во 
секој случај да се објави оваа баналност, додаток на една алчна и смрдлива моралност. 
Моралот атрофира, како и секој опасен производ на интелигенцијата. Влијанието на 
моралот и логиката ја предодредија нашата ладнокрвност пред полицајците - причината 
за ропството - смрдливи стаорци кои ги полнат стомаците на буржуите, и кои ги инфи-
цираа единствените коридори на чистите чаши отворени за уметниците.

Секој човек нека крикне: треба да завршиме една голема, деструктивна и негативна 
работа. Да се замете и да се исчисти. Чистотата на една индивидуа се реализира преку 
една состојба на лудост, агресивна налудничавост, комплетна, во еден свет оставен во 
рацете на бандити кои ги параат и уништуваат вековите. Без цел и план, без организација: 
неконтролирана лудост, декомпозиција. Силните на збор или сила ќе преживеат, бидејќи 
тие се доволно брзи за да се одбранат; агилноста на нивните екстремитети и нивните 
чувства горат на нивните изложени меса.

Моралот ги поттикна добротворните акции и милосрдието, две крофни кои пораснаа 
како слонови, како планети, и кои се сметаат за добри. Но тие нема ат никаква добрина. 
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Добрината е луцидна, јасна и решителна, немилосрдна кон компромисите и политиката. 
Моралноста е инфузија на чоколадо во вените на сите луѓе. Оваа работа не е нарачана од 
некоја натприродна сила туку од еден труст на трговци со идеи и академски монополисти. 
Сентименталност: гледајќи група луѓе кои се расправаат и на кои им е здодевно, тие го 
измислија календарот и мудроста како лек. Со лепење етикети на нештата, битката меѓу 
филозофите се распламти (меркантилизам, баланс, ситничави и бедни премерувања) 
и уште еднаш се сфати дека милосрдието е едно чувство, како проливот во односот на 
одвратноста, коешто го нарушува здравјето, нечиста работа на мршите кои го загрозуваат 
сонцето. 

Објавувам спротиставување од страна на сите космички моќи на овој трипер од едно 
црвјосано сонце излезено од фабриките на филозофската мисла, една борба на живот и 
смрт, со сите средства на

дадаистичкото гнасење
Секој производ на гнасењето, способен да стане негација насемејството е дада; протест 

со тупаница, со целото битие ангажирано во деструктивна акција: дада; запознавање со 
сите средства досега одбивани од невиниот секс на комотен компромис и фини манири: 
дада; укинување на логиката, танц на неспособните за креација: дада; секоја хиерархија 
и социјална еднаквост воспоставена според нашите паричници: дада; секој објект, сите 
објекти чувства и опскурности, призракот и шокот на паралелните линии се средства 
за борбата: дада; укинување на меморијата: дада; укинување на археологијата; дада; 
укинување на пророците: дада; укинување на иднината: дада; апсолутна и безпоговорна 
вера во секое божество создадено во миг на спонтаност: дада; елегантен скок, скок без 
предрасуди од една хармонија во друга сфера; траекторија на збор, крик, фрлен како 
звучен диск; да се почитува секоја индивидуа во нејзините мигови на лудост: плашливост, 
сериозност, срамежливост, страст, полетност, решителност, ентузијазам; да се отстрани од 
својата црква сето што е непотребно и тешко; да ја плукнеш во осветлена каскада секоја 
навредлива или заводлива мисла, или да ја славиш - со полетно чувство на задоволство 
затоа што всушност е сеедно - со иста силина во грмушката без инсекти, за благородната 
крв и позлатените архангелски тела, од својата душа.

*1918 година, во CABARET VOLTAIRE, Цирих
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НЕПРЕТЕНцИозНА ПРокЛАМАцИЈА
Слобода: ДАДА, ДАДА, ДАДА, татнежот на острите и со контрадикторности 

испреплетени гротески, небитности: ЖИВОТ.

Umetnosta zaspiva za da se rodi eden nov svet “Umetnost” - папагалски збор - заменет со 
ДАДА, задоволствосаурус, ili {ami~e.

Талентот {to mo`e da se nau~i го претвора поетот во мизерен дистри бутер DENES 
критиката балансира и повеќе не лансира сличности.

Хипертрофираните сликари, хиперестетизирани и хипнотизирани од хијацинтите 
на повикувачите на молитви со изглед на хипокрити.

Средете го точниот бериќет од пресметките. Хиподром на бесмртни гаранции: нема никаква важност, нема ниту привидност 
ниту видност.

Музичари, скршете ги на сцена вашите слепи инструменти.

Шприцот е само за мое сфаќање. Pi{uvam zatoa {to toa e prirodno kako {to e prirodno i da 
mo~am, da bidam bolen...

Umetnosta ima potreba od edna operacija.

Umetnosta e edna pretencioznost, zagreana do srame`livosta na pisoarot. Histerija rodena 
vo ateljeto.

Nie barame edna direktna, ~ista, razumna i unikatna sila. Nie ne barame ni{to; nie ja afirmi-
rame VITALNOSTA na sekoj mig 

антифилозофијата на спонтаните акробации

Во овој миг го мразам човекот што шепоти пред паузата меѓу чиновите - колонска вода 
- скиснат театар. ПОЛЕТЕН ВЕТАР

ако секој го тврди спротивното, тоа е затоа што е во право

Подгответе ја акцијата на гејзирот на нашата крв - подводни формации од 
трансхроматски авиони, ќлеточни метали, шифрирани во скокот на сликите

        над правилата на

Убавото и на неговиот диктат

Ова не е за недоносените кои сè уште си ги обожаваат своите папочни врски
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ТРИСТАН цАРА
Гледајте ме добро!

Јас сум идиот, јас сум фарсер, јас сум оџачар.

Гледајте ме добро!

Јас сум грозен, моето лице е без израз, јас сум ситен.

Јас сум како вас!1 

Но прашајте се пред да ме погледнете, дали можеби ирисот низ кој ми ги испраќате 
стрелките на течно чувство, не е гомненце од мува, дали очите на вашиот стомак не се 
можеби пресеци од тумор чиишто погледи ќе излезат еднаш од некој дел на вашето тело, 
во вид на триперско распаѓање.

Вие гледате низ вашиот папок - зошто му ја криете смешната претстава што ние 
му ја нудиме? И подолу, вагини со заби, што јадат сè - поезијата на вечноста, љубовта, 
чистата љубов, секако - крвави бифтеци и масло на платно. Сите оние што гледаат и 
разбираат, лесно ќе се најдат помеѓу поезијата и љубовта, помеѓу бифтекот и сликата. 
Тие ќе бидат сварени, тие ќе бидат дигестирани. Неодамна бев обвинет за кражба на 
крзна. Веројатно затоа што сè уште се верува дека сум меѓу поетите. Помеѓу оние поети 
коишто си ги задоволуваат своите легитимни потреби за студена онанија во топли крзна: 
Ау, јас познавам и други задоволства, исто така платонски. Повикајте ја вашата фамилија 
по телефон и измочајте се во дупчето резервирано за светите музички и гастрономски 
глупости.

ДАДА предлага 2 решенија:

ДОСТА НИ СЕ ПОГЛЕДИ!

ДОСТА НИ СЕ ЗБОРОВИ!2

Не гледајте веќе!

Не зборувајте веќе!

Зашто јас, промена, камелеон залегнат во удобните стојалишта - разнобојни мислења 
за секаква пригода, димензија и цена - јас го правам спротивното од она што им го 
советувам на другите3 

нешто заборавив:

каде? зошто? како?

1 Сакав да си направам мала реклама.
2 Доста ни се манифести. 
3 Понекогаш. 
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т.е.:

вентилаторот на студени примери ќе & послужи на кревката змија за лудо јавање а јас 
никогаш сум го немал задоволството да ве видам вас, my dear, крутото уво ќе излезе од 
себе си, од обвивката, како и сите морски испораки и производите на фирмата Аа&Ко, 
мастики на пример, и кучињата имаат сини очи, јас пијам камилица, тие пијат ветар, 
ДАДА воведува нови гледишта, сега седнуваме на аглите од масите, со поведенија кои 
лизнуваат по малку на лево и на десно, затоа сум лут на Дада, барајте насекаде забрана на 
Д, јадете Аа, тријте се со пастата за заби Аа, облекувајте се кај Аа. Аа е крпче, пол којшто 
се крши во брза лавина - од каучук - без бучава, и нема потреба од манифести, ни од 
адресари, и дава 25% попуст, облекувајте се кај Аа, тој има сини очи.
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дАдАИСТИЧкИ МАНИфЕСТ зА СЛАбАТА  
И гоРЧЛИВАТА љубоВ

...

VIII

За да направите една дадаистичка песна:

Земете еден весник.

Земете ножици.

Изберете една статија од весникот чијашто должина е соодветна на саканата должина 
за вашата песна.

Исечете ја статијата од весникот.

Потоа, внимателно исечете ги сите зборови од статијата и ставете ги во едно ќесе.

Нежно протресете го.

Едно по едно вадете ги парченцата од ќесето.

Совесно препишете ги зборовите по истиот редослед како што излегуваат од ќесето.

Песната ќе личи на вас.

И еве сте: бескрајно оригинален поет со шармантна сензибилност, иако можеби 
неразбран од простата маса*

Пример:

додека кучињата летаат низ воздухот како дијамантни идеи и пусулчето на мозочната 
обвивка го покажува времето на програмата за аларм (насловот е мој)

консумирање регистрирани главниот на Бразилското презервативи дистрибуција 
кампањата вистинските претставнички / здравствентите највисоките ХИВ-вирусот 
предизвикува заштита познат зголеми за 95000 доставени / повеќе дистрибуција 
година Бразил за ќе уличните совети се сме многу / има милион дистрибуирани така 
цел во план земјата лани и министерството / кога од краевите купи заштита здравство 
држава димензии стапки / Министерството разни бидат за кондоми според оваа од на 
таа карневалот / лица претставничката на град Баиа презервативи милиони здравство 
министерството носители / следниот од една истакна и исто месец активност од 
Еуфоријата на направи / ја зголеми една се 200 000 бројка тоа на манифестации 200 што 
СИДАТА давајќи / енормното било е по дека на има е е односно на поголеми / 50 на 
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450000 на проблемот во сексуална Салвадор институции претставува карневал / во да 
на изјава алкохол заради од да кондоми на / за бесплатни на втора дека период земјата 
северо-источно а важна се проценува со вистината.n

превод: Георги Стојанов
Извор: Tristan Tzara Sept manifest Dada, 1963 Jean Jacques Pauvert



Пандалф Вулкански

(Тристан Цара во Скопје)
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КОСМОСОТ Е ТРН 
ВО УВОТО НА 
МАЛЕЦОК ЅВЕР  
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Пандалф Вулкански

коСМоСоТ Е ТРН Во уВоТо  
НА МАЛЕцок ЅВЕР
“Но ако на светот постои човек во којшто психолошки не можам да бидам сигурен, тоа 

сум јас. Јас не знам кој е мојот закон; кое непрекинато менување овозможува другите да 
ме препознаат и да ме викаат по име; не можам да се видам од профил. Во секој момент се 
предавам себе, се втерувам во лага, си противречам. Не сум оној во кого би имал доверба. 
А во тоа нема ништо за да се очајува.”

(Louis Aragon, Revelations sensationnelles)

Пролог
-”Постои едно решение. Да се помириш; сосема просто: ништо да не работиш. Но треба да се 

има огромна енергија. А ние имаме речиси хигиенска потреба од потешкотии” - му рече Гоб Оцет 
на својот верен помошник, познатиот истражител Ристос Х. Хирст.

-Сè почнува како игра, Гоб, сети се на зборовите за зборовите на другарот на тој што 
го цитираш: “Преку нив (зборовите) во игра доаѓаат нашите најсигурни причини за постоење. 

Всушност, зборовите и престануваат да си играат, тие водат љубов.”

-Па, која игра ја предлагаш, Ристос?

-Нешто со зборови, вообичаено, Гоб.

-Имаме нешто неименувано, недовршено, такво нешто?

-Има постојано, Гоб. Нови држави, на пример. А меѓу нив и едвај постоечки, ко светулки. 
Ти го посочувам примерот на земјата во која нејзините жители веруваат во легендата 
којашто вели дека кога Господ Бог делел дарови низ целиот свет, стапалата му биле токму 
врз тлото на нивната земја, така што кај нив не паднало ништо. Таа земја, вистина, и ден-
денес нема име, иако има пар ошумоглавени жители.

-”Бигфут”, на пример, или “Божјо стапало”, запиши. Ме чудат вакви работи.

-Тешко дека ќе прифатат, искрено.

-Со божји знак!? Да испратиме некоја молња или такво нешто, за стравопочит и 
договор.

-Ги предлагам Сукуба и Инкубус, малку фантомска еротска енергија, малку 
зомбиевштина, тамам за таму. И добро се снаоѓаат во диви и негостопримливи краишта.

-А инструкциите, некаков идеолошки концепт, благовести, што носат, добога!?
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И тука Ристос Х. Хирст почнува интензивно да мисли.

-Нивниот симболички скелет поснажно почнува да се формира околу 1945 година, 
според комунистичка морфологија. Го предлагам типчето што го цитираме, господинот 
Дада лично, Тристан Цара, кој ионака апокрифно ја посетува таа држава-град 1946 година. 
Да ја засилиме малку трагата за неговото присуство, таму, ако се согласуваш, Гроб?

-Идентитет, по ѓаволите - духови! - вели Гоб Оцет.

-Така ти е тоа. Значи, Сукуба и Инкубус?

-Добро.

-Ајде, разведри се, Гоб, нели си играме. Слушни нешто забавно, од Цара, можеби: 
“Светот е малецка машина на сперма”.

-Ха ха ха! - се смее Гоб Оцет, додека Ристос Х. Хирст веќе забрзано меси глина, плукни 
овде, Гоб, океј, дај неколку електро-шока во примордијалната супа, добро, чао.

-”Дада е филозофијата на нашето време, и затоа секој уметнички народ мора да се соочи со 

Дада доколку сака да создаде нешто суштинско и карактеристично.”

-Што ломотиш, Инкубус?! - прашува Сукуба, веќе растрезнета по падот врз покривот 
на локалниот театар.

-Што?! - конфузно прашува Инкубус.

-Штокче на рокче, пријателе! Предолго е за графит, а и затапувачко! “Народот...” Не 
заебаај! Нешто кратко, ничеански: “Дојдовме да ве вакцинираме со лудило!”

-Мемориски дисторзии од енергијата на црниот кристал во тунелот... - вели Ристос Х. 
Хирст, гледајќи ги слетаните патници на кровот од театарот.

-Сереш, Ристос, можеби е само несовршен и изгубен меѓу световите?

-Што е твоја одговорност, Гоб.

-И твоја, Ристос.

-”Јас, којшто себе се сонувам дури и во катастрофи, велам дека човекот е несреќен 
само затоа што илјада души настануваат едно единствено тело” - вели Гоб Оцет, додека 
Ристос Х. Хирст се обидува далечински да го стабилизира агентот Инкубус.

-”Светот е машина на сперма!”
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-Тоа е веќе подобро, мил мој. Чие е тоа, како ти текна? - прашува Сукуба.

-Онака, не знам, Дада, веројатно - вели Инкубус.

-Па, да го запишеме?!

 -Треба автор, добога! Не можеме туку-така да чкртаме, ко огнени раце по ѕидот од 
замокот! Не создаваме од прсти песок туку текст, Ристос! Фрактали и холограми, ред и 
закони, автори и носители!

-Не се нервирај, Гоб, средено е. Vulfank Padnalski.

-Само комплицираш. Трет слој.

-Имаме одредени потешкотии...

-Знам, Ристос, знам - вели Гоб Оцет.

-”Секој чин е церебрален револверски истрел - безначајниот гест или пресудните потези се 

напади (...) - а со зборовите положени на хартија јас свечено стапувам кон себе.”

Вулкан Х. Фландал

СукубА И ИНкубуС Во гРАдоТ СкоПЕц  

НА ТРАгАТА од цАРА

Една од ретките јавни забави во тој глув град е испишувањето графити. Барем таков 
е ставот на нашите ноќни призраци, Сукуба и Инкубус, малите јунаци на еден текст што 
речиси се самоиспишува, така надоврзан во безброј ѕидови што како да творат некаков 
чуден лавиринт од карти за играње, можеби, или како исто така безбројни палимпсести 
од боја (и идентични руски куклички збутани една во друга, во една од метафоричните 
низи, во еден од архитектонските модели), малтер, текстура (аха) врз еден ѕид, дух, велам, 
тој текст, некаква мистична квинтесенција на - можеби - урбаност, врзно ткиво, ѕид-текст 
што се простира и во длабочина и на површина, сè додека не ти скокне црната мачка од 
главата на заѕиданиот мртовец, паф!

-”Толку работи почнуваат а можеби и се завршуваат како игра, прет по ставувам 
дека ти се допадна кога пронајде уште еден цртеж крај својот, им го припиша тоа 
на случајноста или хирот и дури вториот пат сфати дека тоа е намерно и тогаш го 
погледна полека, дури подоцна се врати повторно да го ѕирнеш...”

-Ми се допадна, да - вели Инкубус. -Таа слоевитост, испреплетеност, пластови од 
плакати што со секое кинење или распаѓање творат нова структура...
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-Понекогаш ми е жал што сме толку многу духовно, ха, оптоварени, ко капки дожд 
што одлепуваат и ја бушат целулозата и создаваат некои чудни каши, пријателе, на 
меланжхолија, дури, да речеме - вели женскиот дух, по име Сукуба.

-Дај преглед, кај сме истоварени... - вели Инкубус.

Скопец. Ниту е научно-фантастичен филм, ниту е мистична приказна за задгробен 
живот, ниту е социјална хроника. По малку е од сето тоа, некаков колаж, жанрови потерани 
од елементарни непогоди, земјотрес добога!, циклон!, миксер, вртлог, мали циклотронски 
експлозии, симулации, случајни средби на една игла, едно памукче, еден шприц, една 
бурма, еден чадор, една машина за шиење во стомакот на штотуку починатиот мртовец 
на операциона маса.

-Милно и трогателно, баш ко електрони исфрлени од орбита, предмалку депресивно 
живи во Буенос Аирес, а за момент исто така депресивно мртви во Скопец, но спремни 
за акција! - вели Сукуба.

-Текст е сè, мила моја - вели Инкубус. -Траги, сенки по ѕидови, чкртки...

-Вади тефтерот, Инкубус! Што имаме овде? Кое проклето весело вкрстување за 
денес?

-Тристан Цара во Скопак (по ново: Скопец, или Скоте) 1946 година.

И така. Сукуба и Инкубус, чудните еманатори на некаков паралелен еротски космос 
со сомнабулно-интелектуални димензии, се престоруваат во двајца скопски тинејџери 
снабдени со шишенца спреј и исто толку оптоварени како со физичките проблеми на 
мачниот им роден град, така и со метафизичките мистерии на комплетната вселена 
вкупно. “За да проструи минимум од проклетиот трансисториски електрицитет, ни треба 
живо месо ко спроводник!” “Добро, Гоб, добро!”, вели помошникот, узорниот истражител 
Ристос Х. Хирст. “Избриши им ја мета-меморијата, веднага!” “Добро, Гоб, добро, направено 
е!”

-Како се чувствуваш, пријателке? - вели Инкубус.

-Неприлагодено.

-Тоа е - вели Инкубус. -Несоодветност на приликите.

-Премногу стереотипно за графит, пријателе - вели Сукуба.

-Не, не, драга моја, не зборам за графит туку за некаква идеолошка заднина на овој 
процес, разбираш.

Ноќ, чинам. Интелигенција на доморотци, но од типот што пружаат отпор, Арт Герила, 
Арт Идиот, Контра Банда(ш), Св. Мраковски, Г.Н.Ом и слично. Сукуба и Инкубус - Дамјана 
и Горјан, кобајаги. Незнам, дај тефтерот, цитат... Добро, Гоб, ко да е направено.
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-Мислата расте во устата, како што рече умниот претседател на космосот, Тристан 
Цара. Разбираш.

-Разбирам. Само шибаат линии, букви, само си се испишува, си се ткае, ко стрингови, 
само фрчат, фиу, фиу, околу нас, и пичат кон космосот, кога веќе спомнуваш.

-Па, пријателе, што ќе чкртнеме?

-Уште една рецка во ќелијата, мила моја, тоа ќе го чкртнеме, елементарниот 
календар, да не се курчиме, разбираш.

-Гледам, пријателе, дека ноќва баш и не е за лаконски пораки.

-Линк, Гоб! Очигледно дека тапкаат во место - вели Ристос Х. Хирст.

-Смерници, велиш, насоки, секогаш треба да се нацрта! - палаво вели Гоб Оцет кој баш  
не љуби расплети. -Па што и ако тапкаат?!

-Да се наранат ѕверовите, Гроб. Тајните се глад.

-Добро. Има еден професор...

-Знаете ли, пилиштарци, дека еден од најсиротите европски главни градови, Скопец, 
баш местово кај што сме набиени ко црви, чекајќи некој рибар да нè набоде на јадица и да 
нè откачи од лешевите со кои се храниме, знаете ли, прашувам, дека ово дувло го посетил 
еден од поголемите лудаци на веков, Тристан Цара лично! - & вели мистериозниот 
господин Лилјак на малата група составена од тешки дрогераши и други фрикови, 
собрани во познатото чаршиско “Багдад кафе”.

Тешките дрогераши, нормално, се фрапирани, ниедно позначајно суштество од ранг 
повисок од каплар не ги минало овдешниве канибалски мочуришта, не заебаај, Лилјак, 
дека претседателот на космосот бил тука - вели итриот и скептичен локален лингвист, 
член на мрачната дружина, Баронот Линдру.

 -Може не е за верување, но 1946 Дада дошол, се видел со другарите комунисти Лазо, 
Крсте и Киро, одржал едно предавање на Филозофскиот факултет, што и да е тоа, и 
запичил назад - вели информираниот Лилјак и триумфално вади лист пожолтена хартија, 
“Нова Македонија”, 20 август 1997.

Штама. -Гледате. Пишува?

И стварно пишува. Господинот Урошевиќ (професорот на Сукуба и Инкубус, низ тие 
временски искривувања) во париското списание “Ле летр франсез” (бр. 145 од 31 јануари 
1946 г. и бр. 146 од 7 февруари 1947 г.) открил едно сведочење на Тристан Цара во коешто 
се вели (самиот Цара вели) дека кон крајот на 1946 на Филозофскиот факултет во СкопЕЦ 
тој одржал предавање на тема: “Револуционерните извори на нашата современа поезија”. 
Професорот Урошевиќ се прашува како можел Цара да одржи предавање на факултетот, 
кога тој ја започнува својата работа дури на 16 декември 1946, и оддалеку спекулира 
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дека можеби младите скоевци одиграле една амфитеатарска претстава и изсимулирале 
слушатели, што впрочем фантастично би му прилегало, како одглас, на исто така големиот 
мистификатор Цара.

-Дај да видам - го граба листот намуртениот Барон Линдру. -Знаеш ли ти, мртовецу од 
Автокоманда - му вели Баронот на Лилјакот - кој е всушност професор Урошевиќ?!

-Немам поим - искрено вели Лилјакот, знаејќи дека Баронот Линдру е најголемиот 
балкански дилер со тајни полициски досијеа.

Во тој момент Баронот го вади својот круцијален документ:

84

-Ne, ne, draga moja, ne zboram za grafit tuku za nekakva 
ideolo{ka zadnina na ovoj proces, razbira{.

No}, ~inam. Inteligencija na domorotci, no od tipot {to 
pru`aat otpor, Art Gerila, Art Idiot, Kontra Banda({), Sv. 
Mrakovski, G.N.Om i sli~no. Sukuba i Inkubus - Damjana i 
Gorjan, kobajagi. Neznam, daj tefterot, citat... Dobro, Gob, 
ko da e napraveno.

-Mislata raste vo ustata, kako {to re~e umniot pretsedatel 
na kosmosot, Tristan Cara. Razbira{.

-Razbiram. Samo {ibaat linii, bukvi, samo si se 
ispi{uva, si se tkae, ko stringovi, samo fr~at, fiu, fiu, 
okolu nas, i pi~at kon kosmosot, koga ve}e spomnuva{.

-Pa, prijatele, {to }e ~krtneme?
-U{te edna recka vo }elijata, mila moja, toa }e go ~krt-

neme, elementarniot kalendar, da ne se kur~ime, razbira{.
-Gledam, prijatele, deka no}va ba{ i ne e za lakonski 

poraki.

-Link, Gob! O~igledno deka tapkaat vo mesto - veli Ris-
tos H. Hirst.

-Smernici, veli{, nasoki, sekoga{ treba da se nacrta! - 
palavo veli Gob Ocet koj ba{  ne qubi raspleti. -Pa {to 
i ako tapkaat?!

-Da se naranat yverovite, Grob. Tajnite se glad.
-Dobro. Ima eden profesor...

-Znaete li, pili{tarci, deka eden od najsirotite evrop-
ski glavni gradovi, Skopec, ba{ mestovo kaj {to sme nabi-
eni ko crvi, ~ekaj}i nekoj ribar da n$ nabode na jadica 
i da n$ otka~i od le{evite so koi se hranime, znaete li, 
pra{uvam, deka ovo duvlo go posetil eden od pogolemite 
ludaci na vekov, Tristan Cara li~no! - & veli misteri-
ozniot gospodin Liljak na malata grupa sostavena od te{ki 
drogera{i i drugi frikovi, sobrani vo poznatoto ~ar{isko 
"Bagdad kafe".

Te{kite drogera{i, normalno, se frapirani, niedno 
pozna~ajno su{testvo od rang povisok od kaplar ne gi 
minalo ovde{nive kanibalski mo~uri{ta, ne zaebaaj, Lil-
jak, deka pretsedatelot na kosmosot bil tuka - veli itriot 
i skepti~en lokalen lingvist, ~len na mra~nata dru`ina, 
Baronot Lindru.

 -Mo`e ne e za veruvawe, no 1946 Dada do{ol, se videl 

-Цара го препознаваш, се надевам. А знаеш кои се овие две деца? Едниот е Урошевиќ, 
другиот е Гелевски, исто така многу важна фигура, но која во оваа пригода, од лични 
причини, би сакал да остане затскриена. А ова куферче, знаеш што е тоа?!

-Немам поим - вели Лилјакот.

-И подобро за тебе да не знаеш - вели Баронот Линдру и ја враќа фотографијата во 
внатрешниот џеб од сакото.

-И? Кој е професорот Урошевиќ?!

-Полека. Може и ќе дознаеш. Во најитно време очекувам транс-галактичка средба, 
туку некаде, во реонов, па нешто и ќе се разјасни.

-Ти, Линдру, си прилично швкрнат - вели Лилјакот и продолжува да ги забавува 
младите тешки дрогераши со славните бунтовнички приказни за дадаистите, “Ние сакаме 
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да мочаме, ние сакаме да мочаме во разни бои!”, вриштел Цара и шибал по тапаните 
во кабарето “Волтер”, а публикава мавај со јајца и бифтеци, додека дење играл шах со 
циришкиот комшија Ленин, и замислете, таков тип доаѓа во Скопец, и некако го грицка 
таа страшна паланка, а сепак град во кој ѕуни некакво овчарско лудило, Цара киднал од  
факултетот за безбедност, ко што вели академик Урошевиќ, и отишол да се напие, што 
неговите домаќини-комунисти широкоградо го разбрале, една од ретките работи што 
ја разбрале кај тој “налудничав авангардист, мрднат случај на откорнатост од почва, но 
сепак наш другар, левичар, кој врзува десетици такви лудаци раштркани низ Европа и 
Америка, што може да ни користи” (Тито, 1946).

-На фасадата на МАНУ да напишеме “ЦРКНИ, ГАДУ!”, ко 1968 во Париз.

-На кабинетот на локалниот авангардист, “на зборовите да им се даде вистинската 
смисла: општество - рекет; работа - робијашница; уметност - колку чини; господине 
професоре - цркни гаду!”

-Инкубус, чинам дека сме преоптоварени со цитати, разбираш. Несреќна некоја ноќ, 
кога споулавуваат скотските демони, па се мешаат одгласите во некаква психотична 
салата а ла маседуан. Каде се оние прекрасни графити на нашиот пријател АртАнгел, 
зашеметувачки кратки во длабочината (Ах, Сукуба!), од типот на: ЦРТЕЖ: РТ, ЕЖ...

-”Слобода: ДАДА ДАДА ДАДА, урлање на згрчени бои, преплетување на спротивности и на 

сите противречности, гротески, недоследности: ЖИВОТ”, испишал Цара, во таа луда ноќ, 
тогаш, заедно со своите другарчиња, СОЛУН Е НАШ, ТИТО И ЛАЗО, КПЈ. Гледаш, на 
ѕидов?

И Сукуба гледа: чудни слоеви, бојосување, бојосување, бојосување, текстови, да умреш! 

-Што можел Цара да им збори на Скопците?

-На пример, ако се прилагодил на околностите: “Умот е сомнителен: тоа е лукавиот дух 

на стручњаците за публицитет. Идејата на платонизмот е изумена од здружението на дебелиот 

газ. ‘Стварта по себе’ денес е ималинот. Светот е паметен и има доста епилепсија”.

-Не заебаај, Сукуба. Рекол нешто што ем било соодветно за тогаш, ем мистички го 
антиципирало земјотресот за некоја година: “Другари! И урнатините, на куп, претставуваат 

градба! Градба на крш, но градба! Табула раза што Дада сака да ја изведе претпоставува 

постоење на една состојба на нештата за којашто е важно тоа дека треба да ја уништиме! Штом 

тоа се уништи, да запнеме да направиме нова стварност!”

“Гоб, ми се мати матрицата! Ги губам!” “Остај, Ристос, ионака не е важно, ко да има 
каква било смисла, како се нареди се нареди, уморен сум.”
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-Уморна сум, Инкубус. Ова баш и не е графитска ноќ. Да запичиме кон Турска чаршија, 
на чај?

-Да запичиме, драга моја. Таму можеби ќе ги сретнеме нашите пријатели, 
господинот Лилјак, големиот интригант и познавач на тајната историја на локалните 
комунисти, потем Баронот Линдру, најзначајниот андерграунд лингвист на Балканот 
и кабалистички практикант,  потоа господинот Борјан, еден од првите православни 
христијани на оваа паганска почва во втората половина на 20-иот век, а можеби дури и 
дервишот Беди ќе го сретнеме таму, мила Сукуба.

-Па да ги разбистриме таму фактите за скопските средби меѓу дадаистите-
надреалисти и локалниот левичарски актив?

-Да ги разбистриме!

И така, едвај наѕирајќи се меѓу одблесоците од зборови (графити и неон) во стаклото на 
банката крај која минуваат, преку Камениот мост (уште едно огледало долу со намрешкани 
зборови), преоптоварените (со духови - иако и самите се неосвестени призраци!) и вечерва 
неефикасни цртачи на графити, Сукуба и Инкубус, одат кон чаршијата.

-Градов е толку мрачен што само халуцинирам рефлексии, ти ебам! - вели Инкубус.

-Може само да е професионална деформација на цртач на графити; бетонот е 
стакло, и обратно, со сопругата, ко што вели Поп-Дучев. А дека градов потреперува ко 
под инфрацрвено светло од двогледот на еден психотичен убиец - потреперува. Што е - е.

-Пази да не пропаднеш низ мостот.

-Внимавам, Инкубус, на тајната мапа на овој град ме има научено кралот на 
отворените шахти, Фантомот под операта лично! 

Или: текстот го претвора ѕидот во стакло, дрдори Сукуба сплескувајќи си го лицето во 
ѕидот на аквариумот кадешто пливкаа тажните лица на граѓаните што очекуваат големиот 
плачен бог од онаа “отворената” страна на надуеното влажно небо - да ги посоли, да им 
фрли малку конфети, било што, некаде сигурно има отвор, не е можно, драга моја, туку 
така да гребеме по бетонот ко богумили, некоја перспектива мора да избие - одговара 
Инкубус.

-До три светилки - подрум, до десет  - колиба во планина, до сто - село,  а ние сме 
отприлика фантазмагорија, во кутија за чевли ко човечката рипка во Постојна, нема 
ништо, мил мој Инкубус, само чекаме да дојде господинот Пиколомини со своите жижици.

И така - верниот истражител Ристос Х. Хирст повторно воспоставува екранска врска, 
додека Гоб сонува фрактали на другиот екран - после црквата и џамијата, покрај ѕидовите 
Ѕуница повратила, Овчарски мерак, Бурек = ајвар, Комуњарец - исчисти се!, Мими има 
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мама и шие со игла, кроце-кроце, покрај депресивните книжарници низ кои демнеат 
бесмислените книги (сканира Ристос озгора со инфрацрвениот поглед!) одвај процедени 
низ конвулзиите на тој длабоко неписмен локален дух, усмен, всушност, вели Инкубус, 
биртијашки, пагански, суштествено лажен заробен меѓу корици, а од другата страна - 
стакло, пак, а Сукуба вели: незнам, ко некаква тивка лази-бубачка од морници, па покрај 
Уметничката галерија (наречена “Цицките на Макетонија”) и фолк-грдобата, стоковната 
куќа “Мост”, Сукуба и Инкубус конечно пристигаат во Чаршијата.

“Дај некој друг сектор, Ристос”, вели Гоб Оцет. “Ова е досадно да умреш.” “А мистеријата 
за Цара и комунистите и легендата за земјата без име и така натаму, да не досаѓам, Гоб, 
но да го видиме детаљот на космосот, така, според твоето учење! Во секој мочан дел е 
содржана целината, така!” “Па и во неизмочаните. Претеруваш, Хирст, ги преминуваш 
овластувањата. Можам да ги вратам во моментов двајцата курири, и што?” “Ништо. Ко 
што рече еднаш, космосот е циклотронски тунел, а нашите духови-курири се електроните-
аутца што ги запичуваме едни во други поради големата мистерија на создавањето живот 
во експлозии!” “Впрочем, како што рече големиот Дада.” “Ха ха ха!” “Ристос, одвратна ти е 
таа повладувачка смеа на слуга.” “Добро, Гоб, добро.”

-Се фатил за шините одоздола и преку Србија збришал за Германија кајшто станал 
помошник на шефот на југо-подземјето! - мелеше страсно Лилјакот, на огромно 
задоволство на малата група дрогераши што занесено го слушаа.

-Ти ебам, помошник на Србинот!

Тука влегуваат Сукуба и Инкубус.

-Здраво, Лилјак! 

-Здраво, деца. Пак бегате од школо да се дрогирате?

-Нè прати професорот Урошевиќ, Лилјаку, да ја забележиме на магнетофон твојата 
приказна за дервишките коски што се закопани под Багдад-кафе.

-Нема проблем, еве и Баронот Линдру е сведок...

-Само што нас стапот нè заболе, Лилјачко, за мистериите на набиените на кол и за 
девиците соѕидани во темели, туку ако може да ни раскажеш за доаѓањето на Тристан 
Цара во Скопје, како на железничка го пречекале Лазо, Крсте и Киро и така натаму, што 
можеш да го зачиниш со тајните документи од Јалтската завера и слично - вели Инкубус.

-Ако баш сакате да знаете, Цара го донесе Тито, а нашиве го шетаа навака-натака 
ко Диоген набутан во буре и стркалан, дур не му се слоши, ко на пијан папагал, па се 
исповраќа и брзо бришка во Белград од каде што со специјален авион Ранковиќ го 
проследил до Шарл де Гол, аеродромот. Нема многу што да се каже.
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-Ти, пријателе, како никогаш да не си слушнал за најголемата мистерија на веков: 
политичката машина?! - прашува Инкубус.

-Што?! - и Сукуба е шокирана, ова ко вистински пиштол, добога!, а Инкубус ладен, како 
ништо да не рекол.

-Па видете... - во тој момент Баронот Линдру на соседната маса пребледува, и додека 
Лилјакот мрмори нешто за предавањето на Цара пред активот на младите комунисти, 
за неговото влијание во создавањето на македонскиот јазик, Баронот Линдру ненадејно 
станува и излетува низ прозорот со речиси лилјачка брзина.

-Што стана, што стана?! - зачудено прашува Сукуба.

-Ќе ви кажам - тивко промрморува една чудна фигура од ќошот, со камилавка на глава. 
-Микро-филмовите од документите за доаѓањето на Цара во Скопје ги чува Марсијанецот 
Коњштип во неговата озгора срушена куќа во Маџар-маало, но која оздола, едно девет 
ката, е ко бетменовски бункер! Тоа е паралелниот архив на виртуелната Нова Макетонија, 
државата во време, но не и во простор! Таму ќе го најдете она што ве интересира! - вели 
мистериозната фигура.

-А Баронот?!

-Доволно од мене - вели фигурата и бавно ја напушта чајџилницата.

Во виртуелниот архив Сукуба и Инкубус доаѓаат до тајниот документ со наднаслов 
“За мистериозната посета на Тристан Цара во Скопец, 1946-та, од овластениот хонорарен 
агент (инаку наставник по биологија и хемија) У. П.”. Еве го извештајот во неговата 
автентична форма:

истражил: Ulav Pandalfskin

предмет: ТАЈНАТА НА ПОЛИТИЧКАТА МАШИНА1

ВАЛКАН СКАП(АН) ФЛУИД може да се нарече тој тип, Тристан Цара, чиишто 
дејанија внимателно како микроскоп ги следев за време на секоја секунда од неговата 
еднодневна посета на нашиот град. Зошто го велам тоа? Зрачи ко црн кристал, луѓе! 
Треба да се внимава! А посебно треба да се внимава кога со себе го носи куферчето 
во коешто, претпоставувам, е скриена тајната цел на неговата посета на нашата млада 
република: ПОЛИТИЧКАТА МАШИНА! (види фуснота) Јас, на пример, камуфлиран во 
хотелски портир и обидувајќи се, безуспешно, да му го придржам куферчето, доживеав 
речиси паранормално искуство при контактот со него, озрачен ко Марија Кири од 

1 ”Можеме да конструираме една политичка машина со самоподесив брег, и така успешно да 
го замениме управувачкиот центар; како некаков вид автоматски макиавели, таа машина со 
впечатлива прецизност би го одржувала политичкиот живот на некоја земја, би се грижела за 
сите комбинации нужни за нејзиното здравје, и би ја спречувала нејзината сенилност.” (Георгес 
Рибемонт-Дессаигнес: “Епитре ауџ политиљуес”, Ацтион, 1921)
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нешто непознато. Но и така зашеметен сфатив дека тајната се крие токму во неговиот 
куфер, бидејќи без него Цара беше сосема нормална, додуша мошне заведлива и хипер-
интелигентна личност. Она што посебно ме загрижува и што го подвлекувам во овој 
извештај, е фактот што при заминувањето на Цара куферчето ни оддалеку ја немаше 
ниту својата претходна тежина ниту - што е многу поважно, и што камуфлиран во 
кондуктер го доживеав речиси онесвестувајќи се - ЗРАЧЕЊЕТО! Тоа имлицира, јасно, 
дека Цара машината ја оставил во градот, кому и за какви цели, само милиот Бог Отец 
знае и црвените ѕвезди околу тронот негов. Каква е таа машина, нејзиниот состав и 
влијанието - сето тоа за мене се големи мистерии, како впрочем и за целиот свет; освен 
штурите информации на колегата на Цара, Рибмон-Десењ, имам наслушнато и неколку 
други работи што во продолжение ги пренесувам: се говори дека Политичката машина 
Цара ја добил 1916 г. од својот комшија во Цирих, Владимир Илич Ленин, како облог во 
една значајна шаховска партија што ја беа одиграле тие двајцата. Кој бил влогот на Цара 
и денес не е познато, но се спекулира дека станува збор за Атомската бомба, чиишто 
еден минијатурен примерок во тоа време Цара добил од неговиот пријател Ајнштајн, 
како благодарност за добрата рецензија што Цара ја напишал по повод излегувањето на 
книгата Теорија на релативитетот. 

Јас ги предупредив нашите раководители, пред сè другарот Лазо, а богами и Крсте 
и Киро, за можните последици од зрачењето што ли веќе на политичката машина, но 
тие презирно ги игнорираа моите известија, така што на неколку пати беа изложени на 
снажни струења произлезени од машината на Цара набутана во куферот што тој за цело 
време на посетата не го испушти од раце. 

Со ова известие сакам да предупредам дека другарите Лазо, Крсте и Киро во 
најголема мера беа изложени на влијанието на политичката машина, иако и други 
луѓе тук-таму се лепеа до Цара неминовно добивајќи одредени порции од тој, како 
што велам, Валкан Скап(ан) Флуид. Од друга страна, можно е дека токму некој од нив е 
новиот сопственик на политичката машина, иако моите претпоставки се дека нашиот 
град послужил само како пункт за размена на нешта што имаат како планетарна така и 
космичка важност.

За понатамошните импликации на овие мои согледувања (Тито и куферот на Цара 
итн.) не смеам ни да помислам и затоа документов веднаш ќе го претворам во пепел 
или во слична некаква паралелност до која никој никогаш нема да може да дојде, освен 
астеријанците во посета на паралелниот подземен архив на виртуелната територија 
Нова Макетонија.

Во Скопец, 29. 11. (полноќ) 1946, Улав Пандалфскин

-Па, Сукуба, работиве полека се отплеткуваат... - вели Инкубус.

-Не знам точно на што мислиш, пријателе; пронајдовме точка на синхроницитет, ја 
раскажавме големата тајна за Политичката машина, ја продлабочивме истрагата за Цара, 
разоткривме одредени духовни траги на овој простор, најдовме материјал за графити, 
вршиме транс-историски диверзии, го облагодаруваме меѓусебниот контакт... Во која 
смисла се отплеткуваат, прецизирај - вели Сукуба.
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-О, драга моја, тоа е многу лично чувство, налик на естетско, кога ќе те заскокоткаат 
влевањата на одредени наративни линии... Не знам како тоа да ти го објаснам... - вели 
Инкубус.

-Близина на крај, на смрт, можеби?

-Дали меѓу тие документи има нешто за предавањето на Цара во кафеаната Идадија? 
- прашува Инкубус, избегнувајќи ги метафизичките понирања на Сукуба, можеби 
потврдувајќи ги на еден пролонгирачки начин.

Почитувани скотови и скопци,

Не доаѓам да скопам почва туку да ги скопам ионака јаловите! Вашата правда, вашата 
држава, вашата војска, вашиот поредок, вашата љубов спрема духот, убавото и доброто... 
- знаеме што ги придвижува сите нив, и каков израз навлекувате врз лицето во сенка, на 
маса, под чаршафи и на клозетската шолја што ве доведува во непријатност. Вие имате 
една општествена, научна и филозофска идеја за вистина. Па што е тогаш тој ваш срам од 
сопственото ѓубре?

Европскиот дух, факт е, се тетерави во грчевите на својата агонија и се бори за 
опстанок. Начините на коишто тежнее да се потврди во секој поглед се невообичаени; 
ова не се се учи во школо. Треба да ги побараме, на сопствен ризик и со опасност, а нема 
сомневање дека повеќето честити школски учители мошне ќе се изненадат.

Не велам, Дада останува во европската рамка на слабост, тој е сепак гомно, но отсега 
сакаме да сереме во разни бои за да ја стокмиме зоолошката градина на уметноста со сите 
знамиња на конзулатите!

Дада е победа на космичкиот разум над створителот. Дада е кабаре на светот исто 
онолку колку што светот е кабаре на Дада. Дада е Бог, дух, материја и телешко печење.

Благодарам.

Епилог 1
-Сега, насамо, можам да ти кажам кој е господинот Урошевиќ - му вели Баронот 

Линдру на Лилјакот. -Урошевиќ е личен чувар на куферчето со политичката машина која 
му е дадена на користење на... Ај, погоди на кого?

-На Киро Глгоров! - вели Лилјакот.

-Точно. Мирниот професор кој живее на Водно, во близина на Глигоров, да те 
потсетам, преку мрежа од тајни подземни тунели му ја доставува на господинот Глигоров 
политичката машина секогаш кога тоа ќе го дозволат космичките услови! Урошевиќ, 
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заедно со Киро, бил озрачен од куферчето со политичката машина уште како дете! Кого 
друг да овластат за чувар, ако не него?! Херметичен, повлечен, со бизарен екслибрис, чие 
внимание тој привлекува?! Ничие! Идеален чувар на глобалните енергии.

-Па зошто не му ја дале машината лично на Киро?! - прашува неупатениот Лилјак.

-Лилјачко, не биди наивен! Би настанал тотален лом кога машината би дошла во 
рацете на политичар. Па дури и на Ленин машината му ја чувал Цара!!! Тоа е најголемата 
тајна на 20-иот век!

-Значи, овие двајца се ко некоја мала реплика на Цара и Ленин?!

-Па, може и така да се каже. Космосот е трн во увото на малецок ѕвер.

Епилог 2
Што стана со Сукуба и Инкубус? Се вратија на својата планета, во своите димензии? 

Или продолжија за да испоумираат во тие бедни кожурчиња на скотски граѓани? Да 
исполнат некаков круг, да исцртаат уште еден палимпсестен графит? Не можам ни да 
претпоставам што станало со нив.

Понатаму, ако ме прашате за тоа дали и Цара ја смислувал новата македонска азбука, 
пак - незнам, Сукуба и Инкубус тие документи не ги ни отворија, зашеметени можеби 
од халуцинантната тајна за политичката машина. Потем, ако ме прашате за Урошевиќ 
и неговиот школски другар, Гелевски, сведоците на доаѓањето на големиот дадаист-
надреалист-комунист во Скопје - дали има соодветен расплет за нив? И за сите други 
загатнати нешта? Што да ви кажам?! Нема! Можам само да ве поучам на големите 
композициски тајни на учителот Едгар Алан По: Сликата е фрактал. Во секој дел од 
сликата, па и оној најмалиот, е содржана целата слика. Амин.

-Мина Иди Амин.

-Па, што велиш, Ристос? - прашува Гоб Оцет, кисело, не баш задоволен.

-Дребулии, глупости, фантазирање. Игра ко игра. Зборови, не кој знае што, а сè.

-Добар е тој концепт на одговорност, право да ти кажам. Рамка. Ти грижи си се за 
дебелото кукле внатре во тебе. А тоа нека му мисли за она во неговиот стомак. А тоа за 
следното дебело пинцурче. Или: Пинокио ждракнал колбас од веселото дрво, ајкулата (во 
која веќе се наоѓал проголтан Дамиен Хирст, да закомплицираме) го ждракнала Пинокио, 
китот ајкулата, и чао. Ние само гледаме.

-Голтајќи го китот?

-Со потоп, ха!

-Што е добар крај - вели Ристос Х. Хирст.n



ЗОШТО 
ПИШУВАМ?

И оваа мала анкета што следи 
на некој начин е дел од блокот 
за Дада; имено, точно пред 80 

години тие "изведоа" слично 
анкетирање. Се обидовме 

да застапиме различни луѓе, 
различни професии, но пак главно 

доминираат писателите. Меѓу 
македонските писатели анкетата 

ја спроведе Гоце Смилевски.

Francis Pikabia
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Драги Михајловски -
писател и преведувач

Луѓето се создадени од Бога за да бидат бесмртни. И тие наивно, безобразно и 
безобзирно ја живеат, ја трошат својата бесмртност некаде до својата четириесетта 
година кога првите посериозни болести даваат сигнал за тревога, за груб сомнеж во 
првобитната божја намера, за будење и отрезнување од големата заблуда и развивање на 
нова свест за постоењето на смртта и стравот од неа. Во разоткривањето на оваа голема 
измама, во барањето на причините за  неа и согледувањето на последиците од неа и во 
потрагата по нова убавина заради чии чари ќе се одлага неминовниот крај како суштина 
на смртното постоење, лежи основната задача на писателот. Отпрвин и писателот, како 
некој алпинист што енергично се задева од заедничкиот и сопствениот мрак граби и брза, 
мошне несвесен за сопствената задача, односно со свест на бесмртник, кон привидниот 
врв на којшто веќе заседнале поискусните колеги, го закопале својот “стожер” и со својот 
земен, смртен блесок, истовремено, и го привлекуваат и го заслепуваат и го храбрат и 
го обесхрабруваат. Во неговото искачување, како се намалува свеста за бесмртноста а се 
зголемува свеста за смртноста, “маргиналецот” набрзо го забавува чекорот но затоа тој 
станува постамен и посигурен во голготскиот од кон предизвикот којшто  многу брзо 
ќе го стигне, ќе го преиспита и ќе тргне кон повисок врв на којшто ќе го закопа својот 
стожер кон кого потоа ќе се зададат, од мракот, новите алпинисти, новите “маргиналци”. 
Во оваа “игра” на освестување и надминување лежи вечната врска помеѓу “стожерот” и 
“маргината”. Таа е цврста и неуништлива токму поради взаемната нужност:  “маргината”, 
свежа, бесмртна и безобразна привлечена од “стожерот” го подјадува но истовремено го 
тера да се модифицира и расте; “стожерот” подјаден, транспарентно смртен и алчен, во 
желбата за постојан раст, голта сè што доаѓа од “маргината”, го зголемува својот блесок 
а со тоа и го прави потежок патот на секој нов “витез” што тргнал од “маргината” кон 
него. Притоа, се разбира, најважна е добронамерноста. Никој не смее да пишува ако не 
е добронамерен. Ова и плус стремежот да се произведува убавина: во тоа лежи задачата 
на писателот.
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IntCoop Bastard, Zagreb

QUITE CONSCIOUS
посветено на Марија Тодорова која нé научи  

“how to love the Balkans without the need to be  
proud or ashamed of them”.

Each breakdown is a breakthrough.
Marsahall McLuhan
Се сеќавате како се завршува Банкетот во Блитва на Крлежа? Нилс Нилсен, главниот 

јунак на оваа алегорија којашто толку совршено е одразена во нашата денешна стварност, 
на крајот од приказната заклучува, во напад на возвишена резигнација (специјалитет на 
Крлежа), дека “Кутијата оловни букви... е единственото нешто што човек до денес го има 
измислено како оружје за одбрана на својата човечка гордост”.

И тогаш еден професор “и” на хрватската и на српската литература (С. Ласиќ) којшто 
целиот свој интелектуален идентитет го изгради врз мономанското монографско 
студирање на ликот и делото на великанот Крлежа, еден ден се досети дека крвавото 
расуло на државата Југославија, етничкото чистење, убивањето, палењето, разурнувањето 
и сите други злостори со коишто светски се прославивме последниве године можело, 
ако не да се избегне, тогаш барем да се ублажи: “Крлежа денес би бил скапоцен, мудар 
советник на Туѓман. (...) Веројатно би помогнал во реализацијата на хрватската државност 
со помалку конвулзии, помалку жртви.”

Значи така. Го гледаме како станува, тој гигант на хрватската писменост, Мирослав 
Крлежа, од својот мирогојски гроб и се спушта до горноградските Бански двори. 
Го припуштаат во кабинетот на Претседателот. Обајцата се видно трогнати со оваа 
неверојатна средба. “Тука сум да помогнам. За остварувањето на хрватската државност, 
како што рече оној Ласиќ, со помалку конвулзии, со помалку жртви. Со целата своја 
мудрост.” Претседателот, исто така хрватски великан, во соодветна хрватска великанска 
маршалско банска одора, вид униформа всушност, не ја крие возбудата: “Знаев дека зад 
мене е цела Хрватска, и оваа нашава домашна и иселената, сите нејзини сталежи, сите 
генерации, сите живи и сите мртви Хрвати.” И тргнуваат еден кон друг да се ракуваат, 
прегрнат. Но Крлежа одеднаш застанува: “По ѓаволите, нешто заборавив!” “Што тоа, 
добога?” “Онаа кутија, кутијата со оловните букви. Ми остана во гробот.”

Дали ова е варијација на тема за крајот на човечкото достоинство? Не, туку за крајот 
на Гутенберговата галаксија.

Пишувањето за нас не е чепкање по гробот на Крлежа во потрага по загубената кутија 
оловни букви. Гробот е празен, во него нема ништо. Како што ни во онаа кутија со оловни 
букви нема ништо, никаква човечка гордост.
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Годината 1952 се зема како голема културна пресвртница во бивша Југославија. Говорот 
на Крлежа на Третиот конгрес на Сојузот на писателите во Љубљана означи breakdown 
на социјалистичкиот догматизам - исчекор кон слободата на уметничкото создавање. 
Секоја чест! Breakdown-от со советскиот сталинизам уследи набрзо потоа, во говорот на 
Крлежа пред офицерите во загрепскиот Дом на ЈНА. Уште еднаш, секоја чест! Но...

1951-та објавена е “The Mechanical Bride”, дебито на Меклуан кое in nuce веќе ги 
содржи идеите на неговите “медиски теории”. 1953-та следи статијата “Culture with-
ouut literacy” - историја на Западот во медиски поими. Денес Крлежа го гледаме во 
тој Меклуановски сендвич. Breakthrough-от од тоталитаризмот за нас не е завршен во 
идилата на демократската национална држава. А breakthrough-от од социјалистичкиот 
догматизам не нè доведе во автентичноста на слободното уметничко создавање во 
рамките на зададената национална култура.

Крлежологот Ласиќ ја злоупотреби традицијата на писменоста за да повлече 
идеолошко политички граници помеѓу тн. есенцијално различни култури. Српската 
култура и литература го интересираат, вели тој денес, колку и бугарската, значи ни 
малку. Тој излезе од Домот на ЈНА, но остана во шинелот на Крлежа, значи во гробот на 
националната култура. Во кој, повторуваме, нема човечка гордост. И во којшто, гроб, нема 
да дозволиме да нè вовлечат.

Меклуан, размислувајќи за културата од онаа страна на писменоста, се присети на 
Џојсовото Finnagans Wake: “Joyce could see no advantage in our remaining locked up in 
each cultural circle as in a trence or dream. He discovered the means of living simultane-
ously in all cultural modes while quite conscious.”

Тоа е значи смислата во којашто ние пишуваме. Интелектуалната кооператива Bas-
tard пишува quite conscious дека единствените граници што писменоста денес може да 
ги повлекува, се границите на самата писменост.
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Јулија Кристева - 
теоретичарка, психоаналитичарка

Од каде литературата?

Дали затоа што стремежот за потврдување, соочен со општествените норми, развива 
некое знаење, а понекогаш и одредена вистина за потиснатиот, таен и несвесен свет? 
Затоа што преку литературата жената повторно го удвојува општествениот договор, 
откривајќи го своето неречено, својата вознемиреност? Флобер рекол: “Госпоѓа Бовари, 
тоа сум јас.” Сега некои жени замислуваат: Флобер, тоа сум јас. Тоа барање на жената 
не оддава само некакво поистоветување со имагинарната моќ. Тоа исто така сводочи за 
желбата на жената да ја намали жртвената тежина на општествениот договор. И да го 
нахрани нашето општество со некој поеластичен, послободен дискурс, знаејќи дека го 
именува и она што сè уште не станало предмет на општото кружење: загатката на телото, 
тајната на радоста, срамот, омразата спрема спротивниот пол...

Така женското прашање во последно време го привлекува максималното влијание и 
на “специјалистите” и на медиумите. Но опасностите на тој пат сепак не се мали. Зарем 
не читаме за подбивното отфрлање на “литературата на мажите” чиишто книги сепак 
се “господари” на разни женски текстови? Зарем не се продаваат, благодарејќи & на 
феминистичката етикета, многубројни дела чиишто наивни еремиади или базарскиот 
романтизам инаку би биле отфрлени? Зарем не наоѓаме, од перото на жени-писатели, 
фантазматични напади врз Говорот и Знакот коишто се обвинети како последна поддршка 
на фалократската власт? Во име на некакво тело лишено од значење и чијашто вистина 
би била само “гестовна” или “музичка”?

Па сепак, колку и да се дискутабилни резултатите на женската продукција, симптомот 
е тука: жените пишуваат. А чекањето тешко притиска: кои се идните насоки на нивното 
пишување?
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Лидија Димковска - 
поетеса и преведувачка

Lettre
Кога ќе ја проучувам семиотиката
Кога ќе бидам интертекстуална
Кога ќе можам да го применам постмодернизмот
врз македонските раскази
а во светските
кога ќе бидам компаративна
како мојата со твојата гарсониера
како  мојата со твојата постелнина.
Твојата леди, пријателе, нема долго да те чека
гледаш дека од принцезите останува само легендата.
Твоите деца, поету, сè уште се гладни
иако ти припадна книжевна награда. 
Ќе те љубам туѓинецу сè додека го знам мојот 
       јазик.
Туѓинецу ќе те љубам сè додека го знаеш својот
       јазик.
Кога да се листа теоријата на книжевноста
Кога да се листа теоријата на книжевноста
Кога да се поцртува методологија
Водиме љубов во самата литература
Најслатко спиеме во лингвистиката
Нашиот живот е in medias res - поезија
Според книжевноста, да, но тоа не било важно
Но според законите на науката за книжевноста
со тебе никогаш, никогаш, нема да станам бесмртна.
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Катица Ќулавкова - 
писателка и професорка

Пишувањето или создавањето на литерарни дела уште во раното детство започнав 
да го следам како судбинска нужност или единствен начин да го обликувам сопствениот 
идентитет, а со тоа и да ја осмислам својата личност и својот живот. Пишувањето го 
сметам за постојан процес на барање на идентитетот. Затоа не сметам дека сум дошла 
до завршната точка на таа потрага. Потрагата по идентитетот ќе продолжи и откако ќе 
престанам со пишување, зашто  мојот идентитет ќе го доодредуваат и моите читатели. 
Пишувањето е едновремено и судбина, и ужиток и смисла на постоењето. Преку него 
доаѓам до откровение на смислата на постоењето воопшто, на смислата на Другиот, на 
суштината на светот во којшто партиципираме на различни начини...
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Љубомир Д. Фрчковски - 
уставотворец и професор

Имам впечаток дека единствен одговор ми е: а што друго?

Точката од која можам да почнам да пишувам е разбирањето (или она што ми се 
чини дека е тоа) на сеопфатната бесмисла пред која е исправено човековото постоење. 
Цртањето на песок, градењето на смисол соочен со ентропија и хаос е многу важна акција. 
Акцијата од која трпне раката. Посегање по слободата.

Наша судбина е да ја практикуваме слободата, која вклучува и бекство од неа. Во 
тој круг можеме да градиме некаква смисла за работите - нештата, само наша, човечка 
смисла. Тоа е наша судбина, важна и безначајна истовремено, заедно со праксите кои ја 
потврдуваат и репродуцираат. Пишувањето е секако една од нив.

Правење ред во нештата, ме привлекува. Не класицистички, тоталитарен ред, туку 
крвок ред - ироничен ред - соочен со ентропија и бесмисла.

Тој “пад” во “смислата на нештата” - е трогателен и самоироничен. Но тој е мој, начин 
на кој можам да се обидам да му дораснам на погледот во бесмислата и ентропијата и 
интелектулно да се одржи креативна анархија - овде и сега.
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Бранко Геровски - 
новинар

Постојано се обидувам да се разуверам дека напишаниот збор е некаков чудесен 
изблик на општествен активизам, реализација на една дамнешна адолесцентска желба 
со силата на зборот да се менува светот. Само така успевам да ја потхранам сопствената 
суета и да го оправдам поривот (пред себе, но и пред другите) со некаква возвишена 
смисла и мисија.

Да, успевам, но сè поретко. Успевам тогаш кога чувствувам или замислувам дека моето 
ситно, напати дречливо камче од збор макар за една препознатлива нијанса го менува 
мозаикот на ова наше катадневие. Успевам тогаш кога ми велат дека мојот збор возбудува, 
поттикнува, оттргнува од рамнодушноста.

А знам дека суетниот го слуша само она што му годи на увото. И свесен сум за 
трагичната ефемерност на зборот осуден да живее на парче новинска хартија само 
еден единствен ден. И сосема ми е јасно дека мојот немоќен збор најчесто се одбива од 
непробојното ѕвоно со кое е заштитен нашиот мрзелив дух.

Веројатно им е полесно на оние кои пишуваат за историјата, за идните поколенија. Тие 
веруваат дека нивниот збор носи некаква таинствена порака што ќе го спаси овој смешен 
и несовршен свет, но не токму сега, бидејќи сега неа ќе ја разберат само одбраните и 
немоќните. За жал, никогаш не сум се обидел така да се измамам иако не се сомневам 
дека некои успеваат во тоа. Има време. Треба прво да се “потроши”“ вербата во моќта 
на напишаниот збор “сега и тука”. Треба можеби да се фрли на грб уште некоја година 
искуство и разочарувања.

Било како било, во тој непремостлив процеп помеѓу наивната и инфантилна желба да го 
менувам светот околу себе и свеста за сопствените илузии, ја откривам новата димензија 
на напишаниот збор: тој мене ме менува. Брзо, драматично, можеби спасоносно. Конечно, 
не е ли тоа доволно?
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Бора Ќосиќ - 
писател, Германија

Да се биде писател во балканскава средина, без вистинска морална и интелектуална 
клима, без основна духовна соработка, без интересирање, без критика, без публика, е 
положба во толкава мера парадоксална, што од нашите наследници ќе биде изучувана 
како пример за голема ментална инкопатибилност во едно морално збркано време. 
(запис од пред 15 години)

Денес, како и “тогаш”, да се биде писател не значи ништо. Тоа е само една приватна 
професија и некаков субјективен фантазам на оние коишто се занимаваат со тој фантазам, 
а какви реперкусии тука и таму ќе предизвика оваа приватност, останува фундаментално 
и трајно под знак прашање.
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Давид Албахари - 
писател, Канада

Да го знам точниот одговор на тоа прашање, веројатно повеќе не би пишувал. Во 
секој случај, сигурен сум дека не пишувам затоа што имам “нешто да кажам” или затоа 
што имам некоја “општествена порака”. Таквите работи воопшто не ме интересираат. 
Пишувам во занес, опчинетост, во потполна препуштеност на јазикот. Пишувам во 
постојано наслушнување, постојано вртејќи го увото кон страната од каде што може да 
дојде глас. Не знам, се разбира, кој го изговара тој глас, но - сега тоа ми доаѓа на ум - 
можеби пишувам токму затоа за да откријам од каде извира тој глас; во надеж, значи, дека 
контурите на испишаниот текст ќе ги дадат контурите на оној што ми соопштува што да 
прибележам. Пишувам, всушност, само за себе, за себе да се израдувам или растажам, за 
да се обидам самиот да си дадам одговори, или, пак, да постава м нови прашања. И 
пишувам, на крајот, затоа што не умеам ништо попрактично да работам - невешт сум 
со алат, неспретен со справи, неупатен во земјени работи, плашлив пред протокот на 
енергија. Да сум поупатен во што било од сето тоа, не би пишувал. На тој начин, убеден 
сум, попрво би стигнал до тишината, до она кон што навистина се стремам, и не би губел 
време по заобиколните патишта на текстот и ќорсокаците на зборовите. Што ќе каже: 
пишувам во немоќ, пишувам за така да го прикријам поразот.
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Слободан Мицковиќ - 

писател и професор

Прашањево е такво што човека го завртува кон минатото, кон оние времиња кога 
почнал да пишува. Зашто, ако е вистинито, човек уште тогаш, во детството, во младоста, 
кога почнувал треба да си го поставил. Се чини дека тоа прашање себеси никогаш 
како да не сум си го поставил. Никогаш работата којашто ја викаме пишување не сум ја 
поставил пред тоа, веројатно, судбинско прашање: з о ш т о? Но првото прашање, кое и 
денес си го поставувам е  ш т о? А оттаму произлегува, како натрапено и прашањето  к а 
к о? Она што секогаш ме мачело е како да ги усогласам одговорите на тие две прашања, 
односно по кој пат првичното “што” ќе си го најде своето пресудно “како”. Кога успевам 
нив да ги усогласам ми се чини дека го наоѓам и одговорот на круцијалното прашање 
“зошто”. Токму затоа пишувам за да го најдам тоа согласје, тој заеднички зглоб на “што” 
и “како”. Зашто ако не го најдам нивното согласје тогаш одговорот на прашањето “Зошто 
пишувам?” јасно се наметнува: за ништо, залудно и попусто, бадијала, или најуверливо 
речено, по босански -за џабе.
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Венко Андоновски - 

писател и теоретичар

Прво, не сум сигурен дека пишувам. Ми се чини дека натпишувам или бришам од 
некои  веќе готови текстови од една култура. Изразувам резерва кон именката писател и 
глаголот пишувам во денешно доба. Мојот став е состојба на една култура која себеси се 
смета за потрошена. Ако сепак пишувам, веројатно го правам тоа за да ја почувствувам 
екстериторијалноста на текстот. Текстот опфаќа една територија која веќе не е 
ничија, ни на власта, ни на полицијата, ни на културата, па дури не и на авторот. Тоа е 
територија само на тексот, и иако опфаќа еден мал простор од нашиот свет ( на пример 
400 страни), таа нему трајно му го одзема. Како што циркусот е свет што се изолирал од 
околината, како што театарот е кутија која заградува парче од овој свет, и го прогласува 
за постојана непостојаност, така текстот што имам намера да го напишам треба да биде 
екстериторијален.
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Јадранка Владова - 
писателка

Човек кој е вљубен во јазикот, кој верува дека тој и со своите објективни ограничености 
му дава (речиси, или - сосем) божествена моќ да создава свет; откако долго, долго 
молчаливо ги слушал книгите; откако ги мислел туѓите зборови кои ги артикулирале, 
на чудесно прецизен начин, сосем истите, неговите сегашни мисли во некои минати 
времиња; кога долго ја воздржувал, со страв од самобендисаност, мислата дека во таа 
комуникација нема временска симултаност - неминовно почнува да го пишува својот 
одговор во тој имагинарен, но никако не анахроничен дијалог.

Секој текст, всушност, значи барање соговорник...

Средбата со Алојзиус Бертран - тој голем поет кој неговото време го смета за 
маргинален и кој се надевал дека песната посветена на Виктор Иго ќе го спаси неговото 
име од заборав (се случува само исклучително)! - за мене беше доказ дека е бесмислена 
горештата трка по соговорници - во сопственото време.

Сите фразираат за трагата во времето, за вечноста, но сите жестоко се обидуваат да се, 
да бидат во сопствениот презент, презент, презент...

Значи, пишувам затоа што сум вљубена во зборовите. Со мислењето за нив и со 
нив успеав да бидам соговорник на некои тажни, несреќни, одамна мртви писатели. 
Самобендисано? Можеби, но не лажам кога ќе речам дека сега, во презент го ставам само 
глаголот пишувам, и вљубена во зборовите би сакала (кондиционал), некогаш подоцна 
(футур) нив да ги препознае како текст со кој ќе комуницира некој кој ќе биде ослободен 
од сè што значи притисок на живиот човек. За да се вљуби во зборовите. За да го напише 
својот дел од комуникацијата...

Без оглед на тоа кога ќе се случи тоа, јас ќе знам. Како Алојзиус Бертран.
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Двајца автори од клаустрофобичната Нова Макетонија: сè 
поприсутниот фотограф Роберт Јанкуловски (неколку изложби 
последниве го дини, што групно што самостојно, што “овде” што 
“надвор”) и супер-етаблираното национално галениче Милчо 
Манчевски, чии што корени и хабитус сепак доаѓаат (понираат) од 
тоа нешто бедно и кревко што само со многу ентузијазам може да се 
нарече “скопска алтернатива”.

Другите “макетонски” автори (Светиева, Ѓузе лова, Вулкански, 
Ничевски итн.) “интер ак тивно” се расфрлани низ други рубрики 
во оваа Маргина, што пак зборува, бодријаровски, дека границите 
веќе не држат, дека централното гра витира кон канализациско-
космичките црни дупки, и обратно. (Назнаки за оваа континуирана 
“маргинска” тема можете да видите и во текстот на Драги 
Михајловски на стр. 94)

ЛОКАЛНА 
СЦЕНА



Photographs
Robert Jankuloski



oknomk104



Маргина 39 105



oknomk106



Маргина 39 107



oknomk108



Маргина 39 109



oknomk110



Маргина 39 111



oknomk112



Маргина 39 113



oknomk114



Маргина 39 115



oknomk116



Маргина 39 117
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Mилчо Mанчевски

ПРЕд дВАНАЕСЕТ годИНИ
Пред дванаесет години тетка ми ми вели дека животот на татко ми зависи од киселото 

млеко што треба да го купам.  Излегувам на летната улица и пуштам прашината да ми 
влезе меѓу прстите.  Во моето празно маало, полно само со едно летно пладне, гледам 
преку црниот асфалт како една девојка налутено си оди од човекот кој останува на работ 
од паркот и потсмешливо ја вика да се врати.  За да заборави, таа ми се обраќа, а јас &  го 
покажувам правецот.  Додека одиме, јас срамежливо &  ја буткам раката под мини сукњата.  
Не ја допирам, мојата рака лебдее таму, во воздухот.  Само, во еден миг, јаболчиците од 
врвовите на моите прсти го допираат нејзиното месо.  Таа се врти и ме погледнува со 
поглед без реакција.

Ја земам за рака и ја носам дома.  Влегуваме во зелениот двор на мојата жолта куќа, 
додека раката ми е под нејзината мини сукња, а татко ми и тетките на долниот кат.  
Влегуваме во ладовина со мирис на потон, ја заклучувам долната врата и се качуваме горе.  
Таа пред мене влегува во станот со млак воздух меѓу отворените врати.  Во претсобјето 
се врти кон мене без збор и ги соблекува гаќите.  Потем и маицата, па елечето од под 
кое излегуваат бели цицки, обрабени со кафена кожа која и други можеле да ја гледаат.  
Најпосле ја соблекува и кафеавата мини сукња, под која откривам пичка - влакна.  Гледам 
во пичката.  Има јадри нозе.  Седнува и ги шири.  Ми ја пружа раката додека јас откривам.  
Јавам, се тријам со мојата коска од нејзиното испапчување над пичката, а таа ми е сестра, 
додека долу тетките вознемирено се собираат пред вратата заклучена од внатре со 
сребрен алуминиумски клуч и се обидуваат да ме повратат во времето пред дванаесет 
години кога татко ми треба да умира.

20. јануари 1985



МАШКИ ПОЛ / 
ЖЕНСКИ ПОЛ
Уметност и сексуалност
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FEMININ- MASCULIN
“Ги губиме знаците за ориентација.” Додека векот се приближува кон својот крај 

секој го  повторува овој рефрен. Тоа е друг начин како да се каже: “Сме останале без 
примерите на предците.” Како да ја одбегнеме збрката? Така што ќе се обидеме да ги 
најдеме нашите знаци за ориентација и во исто време примерите на нашите предци? Има 
нешто симптоматично во начинот на кој одредени поголеми изложби се обидуваат да ги 
состават раскинатите конци и да се вратат на вечните, неисцрпни прашања: што сум јас? 
што е другиот? дали сум јас друг? треба ли да размислиме повторно за другиот? што е 
мажот? што е жената? дали се тие едно? дали се две? или три? кој е мостот или амбисот 
меѓу идентитетот и другоста? меѓу машкиот и женскиот пол? и што може уметноста да 
ни каже за сето ова? Секој има своја сопствена омилена теорија. За онаа на Jean Clair 
погледни го Венециското биенале. За онаа на Bernard Marcadé и Marie-Laure Bernadac (Но 
дали тие имаат иста идеја? Конечно, ова е изложба во врска со полот на комуникацијата) 
погледни ја изложбата што ја одбираме за претставување, Féminin-Masculin, le sexe de 
l’art (Женски-машки пол, уметноста и полот) која се одржа во центарот Помпиду (24 
октомври 1995 до средината на јануари 1996). Целта на двете изложби грубо кажано 
беше идентична: да се прикаже ситуацијата на полот, телото и полот во уметноста: и 
оттука да се погледне наназад кон историјата на уметноста на 20тиот век. Како теориски 
увод во темата објавуваме два текста кои иако немаат директна врска со изложбата ги 
изнесуваат клучните прашања. Првиот е од Elisabeth Roudinesco и Michel de Manasse-
in, вториот е од Julia Kristeva. Освен тоа повеќе уметници кои учествуваат во Féminin-
Masculin одговараат како темата ја допира (или не) нивната работа. За тоа зборуваат и 
македонските уметнички (кои не учествуваа на значајната изложба во Бобур, но коишто, 
на одреден начин, низ своето творештво повеќе години се занимаваат токму со некакви 
аспекти од темата Машки-женски пол), Анета Светиева и Лилјана Ѓузелова.
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Elisabeth Roudinesco, Michel de Manassein

дРугИоТ ПоЛ
Од 1905 наваму Фројд разви идеи кои комплетно ги ревидираа постојните концепции 

за човечката сексуалност. Користејќи ги дарвиновите модели на полето на биологијата 
тој пласираше теорија на сексуален монизам која се базираше на  суштински “машкото” 
човечко либидо. Оваа идеја се засноваше на клиничко иследување на теориите на 
инфантилно сексуално однесување и немаше намера ниту да ги објаснува разликите 
меѓу родовите врз база на анатомија ниту пак да го реши проблемот на состојбата на 
жените  во модерното општество. Врз база на оваа теорија за единствено либидо Фројд 
покажа дека за време на инфантилната фаза девојчињата се несвесни за вагината и 
веруваат дека клиторисот игра улога слична на онаа на пенисот. Ова им дава впечаток 
дека тие имаат кастриран орган. Заради овој дисиметричен однос кон едно единствено 
средиште на претстави комплексот на кастрација според Фројд не се развива на истиот 
начин кај двата пола. Судбината на секој од половите дивергира не само како резултат 
на разликите во анатомијата туку и заради претставите поврзани со овие разлики. На 
почетокот од пубертетот оба та пола стануваат свесни за вагината: момчињата ја сме-
та ат пенетрацијата за цел на својата сексуалност, додека девојчињата ја поти сну ваат 
својата клиторисна сексуал ност. Меѓутоа во една порана фаза  кога физичките разли-
ки за првпат стануваат очи гледни, момчињата недо ста то кот на пенис кај девојчи њата го 
интерпретираат како закана од кастрација упатена кон нив самите. Доаѓаат до Ој ди повиот 
комплекс, се ос ло  бо дуваат од мајката и одби раат објект од истиот пол. Сексуалноста на 
девојчи њата ја предводи фалицизам: тие сакаат да бидат момчиња. Нивниот Ојдипов 
комплекс се изразува во желбата да имаат дете од својот сопствен татко, и овој нов објект 
носи фали чко значење. За разлика од момчињата девој чињата мораат да се ослободат 
самите од објектот од истиот пол - мајката - во името на спротив ниот пол. Но, во обата 
случаи приврзаноста кон мајката е фунда мен тална. Според тоа, бидејќи беше уверен во 
сексуал ниот мони зам Фројд ги сметаше сите аргу менти кои се базираат на  инстин ктив-
ната природа на сексу ал носта за погрешни и го одреку ваше постоењето и на “мајчин-
скиот инстинкт” и на женската “раса”.

Постоењето на единствен облик на либидото не ја занема рува туку напротив ја 
објаснува бисексуалноста: всушност од пер спек тива на Фројд ниеден субјект не поседува 
чисто машка или женска специфичност.

Со други зборови, ако сексуалниот монизам постои сле ду ва дека во потсвесното и 
потсвесните претстави и на машките и на женските субјекти разликата меѓу половите 
не постои. Бисексуалноста, последица на монистич ката организација на либидото ги 
погаѓа двата пола. Не само што наклоне тоста на едниот пол кон другиот се раѓа независно 
од комплементар носта туку бисексуалноста фундаментално ја минира самата идеја за 
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таков систем. Оттука има два облика на хомосексуалност: женска во случај кога девојчето 
останува врзано за престилката на мајка си до тој степен што одбира партнер од ист пол 
и машка кога момчето прави сличен избор до таму што ја негира мајчината кастрација.

 Фројдовата теза, продукт на она што стана познато како Виенска школа беше 
поддржана од жени како Marie Bonaparte и Helene Deutsch. Меѓутоа во 1920 таа беше 
оспорена од Melanie Klein и Josine Müller од таканаречената англиска школа. Ernest 
Jones исто им ја понуди својата поддршка. Тие со право ја критикуваа екстравагантната 
хипотеза на Фројд во поглед на недостатокот на свесност за вагината кај девојчињата и 
ја бранеа идејата за дуализам на либидото наспроти Фројдовиот монизам. Англиската 
школа така го презеде ризикот да го оживее повторно поимот на специфично “женска” 
природа, форма на диференцијализам прилично спротивна на Фројдовата идеја за 
потсвесната недиференцијација на обата пола во рамките на категоријата на единствен 
машки принцип како основа за дисиметрично организиран Ојдипов комплекс.1 

Сексизам и фашизам

Вреди да се забележи дека сложената дебата која го преокупираше Фројдовото 
движење во текот на годините меѓу војните, во која беа спротивставени познавачите 
на сексуалниот монизам и бранителите на дуализмот се одвиваше во исто време кога 
никна феминистичкото движење кое доведе преку сифражизмот до политичка и правна 
еманципација на жените. Влијанието на оваа дебата е очигледно во прекрасниот есеј на 
Virginia Woolf Three Guineas објавен во 1938. Преку групата од Блумсбари Woolf беше 
во контакт со основачите на англиското психоаналитичко движење. Таа беше пацифист 
и ги храбреше жените да ја осознаат својата различност. Таа го споредуваше машкиот 
сексизам со триумфалниот фашизам во Германија и Италија и сметаше дека воинствениот 
инстинкт на тоа време е изразито машки, иако таа не ја исклучи можноста дека се работи 
за културна детерминација. Во овој поглед таа зазеде сличен став како Poulain de la Barre.

Фројд му посвети мало внимание на феминизмот и понекогаш беше склон да биде 
женомразец и често пати конзервативен. Судејќи од надвор тој можеби изгледа како 
ограничен научник, цврсто буржујски воспитан, љубоморен маж или дури инцестоиден 
татко: сите белези на традиционален патријархален авторитет. Но ако погледнеме за 
момент зад овие стереотипи употребувајќи го истиот Картезијански принцип што го 
употреби Poulain de la Barre во однос на жените, веднаш сфаќаме дека можеби е исто толку 
глупаво да се третира Фројд како машка шовинистичка свиња врз основа на тоа што не 

1 Згодна колекција текстови кои се однесуваат на оваа дебата е француската Féminité mascarade, 
(Paris: Seuil, 1994). Погледни исто така R. Fliess (ed.), The Psychoanalytic Reader (New York: Interna-
tional Universities Press, 1991); Sigmund Freud, On Sexuality (Harmondsworth: Penguin, 1991); Helene 
Deutsch, Psychoanalysis of the Sexual Functions of Women, (London/ New York: Karnac Books, 1991); 
Elisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, Vol. 2 (1925-1985), (Paris: Fayard, 1994), 511-
530. 
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бил феминист колку што е да се смета борбата за сексуална еднаквост како ексклузивно 
женски домен врз основа на тоа дека нејзината цел е да постигне еманципација на жените.

Всушност за да £ придодаде тежина на својата доктрина се чини дека Фројд 
беше принуден да се откаже од секаква воинственост и да се издвои себеси од 
егалитаристичките аспирации на феминистичкото движење. Меѓутоа останува фактот 
дека неговата биолошка теорија за единствено либидо е споредлива со правните теории 
на Concordet, цел век пред тоа. И францускиот философ и виенскиот научник беа решени 
да покажат дека доменот на жените треба да се смета за интегрален дел на универзалната 
човечка реалност, и според тоа за форма на универзализам. Ова е единствената здрава 
основа за егалитаризам. Всушност за Фројд анатомската разлика меѓу половите не води 
до форма на натурализам бидејќи оваа разлика, која е отсутна од потсвесното открива 
структурална контрадикција во субјектот меѓу психичкиот и анатомскиот поредок. 
Станува очигледно дека теориите на Фројд за монизам и несогласување меѓу психичката 
и анатомската сфера се приближуваат до идеалите на универзалниот егалитаризам 
од Декарт до просветителството. Во овој поглед и покрај отстапувањата од неговата 
оригинална доктрина кои всушност беа корегирани од неговите следбеници вклучувајќи 
ги и Melanie Klein и Jacques Lacan2  Фројдовите идеи всушност ја унапредија каузата 
на еманципацијата. Тој измисли теорија на сексуалноста која го ослободи човекот од 
товарот на неговите наследни корени, па и од оковите на неговата сопствена желба. 
Психоанализата не е теологија на ослободувањето, таа е сведоштво за самонаметнатите 
ограничувања карактеристични за човекот. Таа дефинира форма на слобода стекната 
преку признавање на табуата, и токму затоа таа често пати се освојува во битки против 
угнету вањето, дури и ако нејзините актуелни претставници често тежнееле кон 
конзервативни идеи или дури соработувале со диктатурите. Историското све до штво 
открива дека психо ана  ли зата никогаш не успеала да фати корен или да стекне суш тин-
ски следбеници во земјите што ја угнетуваат слободата на мислењето.

другиот пол

Во историјата на интелектуалната дебата на дваесеттиот век, првото кохерентно дело 
за женската сексуалност не беше напишано од некој член на психоаналитичката заедница, 
туку од Simone de Beauvoir, новелист и философ. Кога Другиот пол беше објавена во јуни 
1949, авторката тврдеше дека феминизмот е работа на минатото. Сега кога повоеното 
законодавство им го гарантира на жените правото на глас, докажуваше таа, предметот 
на правата на жените треба да се третира со одреден степен на непристрасност. Меѓутоа, 
таа не знаеше дека нејзината книга ќе има огромно влијание во Северна Америка и така 
ќе ги трансформира феминистичките идеали. Всушност, таа беше толку несвесна за 
овој факт што во 1968 практично скокна во победничкиот вагон на новото радикално 
феминистичко движење што таа и нејзината плодоносна книга го инспирираа.

2  Jacques Lacan, “Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine”, Écrits, (Paris, Seuil. 1966).
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За првпат во учена студија од ваков вид, беше воспоставена врска меѓу различните 
теории на женската сексуалност кои израснаа од ревизијата на Фројдовите дела и 
движењето на ослободување. С¢ уште тазе излезена од печат, Другиот пол предизвика 
скандал, како да беше некое пеколно книжиште од приватната колекција на националната 
библиотека. Сепак немаше ништо заедничко ниту со Marquis de Sade ниту со расправите 
на слободоумниците. De Beauvoir ја проучуваше сексуалноста од научна и историска 
гледна точка како што направи и Фројд. И токму како што Фројд беше бомбардиран со 
навреди кога се осмели да зборува за инфантилната сексуалност, и таа исто така се соочи 
со експлозија на омраза и вербални навреди: “фригидна”, “нимфоманијакална”, “сексуално 
фрустрирана”, “лезбејка” итн. François Mauriac дури му напиша на еден соработник во 
ревијата на Sartre и de Beauvoir “Les Temps Moderns”: “Научив с¢ што треба да се знае за 
вагината на вашиот шеф”.3 

De Beauvoir застана на страната на англиската школа. Таа го обвини Фројд дека ја 
моделира судбината на жените речиси директно според онаа на мажите и го потврди 
постоењето на другиот пол. Меѓутоа, повикувајќи се на егзистенцијализмот на Sartre, 
таа исто така отфрли секаква натуралистичка форма на интерпретација тврдејќи дека 
“не се раѓаш како жена, туку поскоро стануваш тоа.” Иако формулата се покажа како 
погрешна, тоа беше моќен израз на дијалектиката на постоењето и субјективноста 
што беше доведена до врвен интензитет во феноменологијата на Husserl и Heidegger. 
De Beavoir ја објасни “мистеријата” на женската сексуалност од перспектива што беше 
блиска до антипсихијатрискиот пристап кон лудилото. Како Sartre, кој сметаше дека 
антисемитизмот не е проблем на Евреите, de Beavoir го третираше женското прашање не 
како проблем на жените, туку на општеството на мажите, кои таа сметаше се одговорни 
за женската подреденост на машките идеали. Исто како што пристапот на Sartre не успеа 
да обезбеди решение за генезата на еврејството, така de Beauvoir не успеа да го реши 
проблемот на женственоста. Меѓутоа, создавајќи врска меѓу прашањето на сексуалноста 
и еманципацијата таа го втемели поимот на женскиот сексуален идентитет поскоро врз 
културните отколку природните  премиси. De Beauvoir ја интрепретираше женската 
сексуалност во смисла на “разлика” исто како што претставниците на американската 
културолошка школа како Ruth Benedict и Margaret Mead бранеа една форма на 
релативизам според која секоја култура носи различен психолошки тип, секоја група 
специфичен идентитет, секое малцинство свој сопствен модел. Според ова гледиште, 
општеството не е ништо друго туку збир од неговите различни заедници - деца, Евреи, 
луди, жени, црнци и така натаму.

Меѓутоа во исто време  de Beauvoir ја разгледуваше дебатата во врска со дуализмот 
природа/култура анализиран во Франција од Claude Lévi-Strasuss во друга плодоносна 

3 Погледни Josyane Savigneau, “Simone de Beauvoir et la deuxième sexe”, Le Monde, 5 Февруари 1985. 
Исто Maïté Albistur & Daniel Armogathe, Histoire du féminisme français, (Paris: Editions des Femmes, 
1977). 
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книга, Елементарни структури на сродство, што мошне ја фалеше во времето на 
нејзиното издавање - исто така во 1949. Структуралистичкиот метод на Lévi-Strauss фрли 
ново светло на табуто на инцестот, прашање што ги подели англиските и американските 
етнолози уште од публикувањето на Тотем и табу во 1912. Тој демонстрираше како оваа 
забрана го предизвикала преминот од природа во кул ту ра задржувајќи го и фор мал ниот, 
универзалниот ка рак тер на природата и поре докот на културата кај фено ме ни кои на 
прв поглед се независни од ова.4 

Во контекстот на ши роката дебата за релатив носта на културите која поч на по војната, 
книгата на de Beauvoir се гледаше како сим бол на “сексуализаци ја та” на феминизмот и 
придо несе, речиси спротивно на самата себе, за појавата на сек систички феминизам 
во Соединетите Држави. На крајот на краиштата 1947 беше година во која Амери кан-
ската антрополошка асо ци јација £ поднесе деклара ција на Комисијата за човеч ки права 
при Обединетите Нации подвлекувајќи ја ре ла тивноста на вредностите специфични за 
секоја култу ра.

Денес, ова наслед ство е инспирацијата која стои зад култот на малцин ствата познат 
во Соедине тите Држави како политич ка коректност. Митологизи ра ното право да се 
биде раз личен трансмутираше во желба за издвојување. Инсистирајќи толку силно 
на  нивната “раса”, нивната “етничка група” и нивниот “пол” поранешните жртви на 
диференцијализмот, малцинствата и угнетените станаа негови најголеми поборници.  
Оттука произлегува овој радикален феминизам кој се откажа и од универзализмот 
на просветителството и од Фројдовата теорија на сексуалноста и кој како еден вид 
противотров произведе дела инспирирани од Freud и Foucault во обидот за дефинирање 
нова дистинкција меѓу родот, како морален, политички и културен ентитет и полот сфатен 
како анатомска специфичност. Целта на студиите на родот е да го привлече вниманието 
кон диференцијациите наметнати во едно општество  со законите и практиката  поврзани 
со поделбата на половите.

 Треба ли овој двократен современ развој на сексистичкиот феми низам и спротивните 
движења од месијански тип кои со екстремната насилност на новиот морален поредок, 
ги ставаат под прашање достигнувања та на ослободувањето на жените (правото на 
абортус на пример) да го гледаме како знак на неповратен прогрес кон рамноправност 
или симптом на регресија? Тоа е важно прашање. Но треба да имаме на ум дека триумфот 
на револуционерните теории - без разлика дали тоа е Дарвиновиот еволуцио низам или 
Фројдовата теорија на потсвесното - секогаш произведува догматизам додека провоцира 
непријателски реакции кои често се “негативен” знак на нивниот активен прогрес.n

превод: Ели Џукеска
извор: Art press бр.205

4 Claude Levi-Strauss, The Elemantary Structures of Kinship, (Boston> Beacon PRESS, 1969)
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Јулија Кристева

ВРЕМЕ НА ЖЕНИТЕ

Националисти и Европејци
Нација - сон и стварност на 19-иот век. Својот врв и границите веројатно ги достигнала 

со кризата од 1929 година и со национал-социјалистичката апо ка липса. Видовме како тонат 
столбовите што ја сочинуваа: историските тра ди ции, лингвистичкото единство. Водена 
во име на националните вредности, Втората светска војна ја докрајчи националната 
стварност за од неа да направи илузија којашто оттогаш се одржува за идеолошки и 
тесно политички цели. Иако националните и националистичките преродби и понатаму 
се очекуваат и предизвикуваат страв, и општествената и филозофска кохеренција на 
нацијата ги достигна своите граници.

Истражувањето на економската хомогеност отстапи пред меѓузави сно ста (тогаш 
кога не станува збор за потчинување на одредена економска моќ). Напоредно со тоа, 
историската традиција и лингвистичкото единство повторно се слиени во еден 
поширок и подлабок именител, да го наречеме “симболички”: го сочинуваат културното и 
религиско паметење, сковано со пре плетот меѓу историјата и географијата. Тоа паметење 
создава национални територии на коишто владее конфронтација, која се користи и помеѓу 
политичките партии, но помалку успешно. Па сепак, заедничкиот “симбо лички именител” 
покажува посебности коишто преку мондијализацијата и еко номската униформираност, 
ја надвишуваат нацијата и понекогаш опфаќаат цел континент, на пример.

Така се формира нова општествена целина, повисока од нацијата, во која што нацијата 
воопшто не ги губи своите црти, туку повторно ги пронаоѓа и истакнува. Но, во една 
парадоксална темпоралност: во некаков вид “изминат футур” каде што најпотиснатото, 
транснационално минато овозможува еден посе бен изглед на некаква програмирана 
еднообразност. Бидејќи паметењето за коешто станува збор, заедничкиот симболички 
именител, не се однесува на одговорот што групи луѓе, соединети со нивната земја во 
дадено време, го дале на прашањето за продукција на материјални добра (во доменот на 
еконо мијата и политиката - човечките односи кои се вклучени во тоа), туку се од не сува 
на прашањето на ре-продукцијата, опстанокот на видот, животот и смртта, телото, полот, 
симболот. Ако, на пример, е точно дека Европа прет ста вува една таква социо-културна 
целина, тогаш нејзината егзистенција повеќе ја одразува тој “симболички именител” што 
се содржи во нејзината уметност, филозофија, религиите, а помалку нејзиниот економски 
профил. Овој профил сигурно зависи од колективното паметење, но неговите каракте-
ристики побрзо се менуваат под притисок на нејзините светски партнери.

Лесно е да се разбере дека таквата општествена целина поседува цвр стина вкоренета 
во начинот на репродукција и нејзините претстави, по пат на кои биолошкиот вид е 
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вглобен во одреден концепт за хуманост, зависен од времето. Но таквата целина има 
и слабости, бидејќи симболичкиот имени тел веќе не може да бара универзалност и да 
трпи влијанија и напади од други социо-културни сеќавања. Така штотуку востановената 
Европа е пови кана да се брани, за да може да биде призната во културните, уметничките, 
филозофските и религиските конструкции својствени за други наднационални целини. 
Тоа изгледа природно кога станува збор за целини што историјата можела да ги 
приближи (на пример, Европа и Северна Америка, или Европа и Латинска Америка). Но 
овој феномен настанува и кога универзалноста на симболичкиот означител ќе ги постави 
во резонанција остро спротивста вените начини на продукција и репродукција (Европа и 
арапскиот свет, Европа и Индија, Европа и Кина).

Накусо, со социокултурните целини од типот “Европа” секогаш стоиме пред двојна 
проблематика: прво, на идентитетот кој се воспоставил со исто риското таложење, и 
второ, пред загубата на идентитет која настанува кога сеќавањата што ~ измолкнуваат 
на историјата се среќаваат со антрополо гијата. Во поинакви термини, соочени сме со 
две временски димензии: теку штото време на некоја линеарна историја и времето на 
некоја друга исто рија, значи, со монументалното време (изразите се од Ниче) коешто 
ентите тиве ги спојува во уште поголеми наднационални социокултурни целини. Би са-
кала да обрнам внимание на одредени формации коишто ја сосредоточуваат динамиката 
во еден таков социокултурен организам. Станува збор за социо културните групи, кои се 
одредени според нивното место во продукцијата. Но овие групи сепак првенствено се 
дефинирани со својата улога во начинот на репродукцијата и меѓу нејзините застапници. 
Бидејќи иако носат црти спе ци фични за дадената социокултурна формација, тие се во 
дијагонален однос со неа и ја врзуваат со други социокултурни формации. Посебно 
мислам на со цио културните групи кои брзо се дефинираат како класи по возраст (на 
пример, “младите во Европа”), или по сексуална поделба (на пример, “жените во Европа”) 
и др. Очевидно е дека “младите” или “жените” во Европа имаат свои посебности. Не 
помалку е очевидно и тоа дека она што ги одредува како “млади” или “жени” непосредно 
ги става во дијагонален однос спрема нивното европско “потекло” и го открива, меѓу 
другото, нивното согласување со исти те категории во Северна Америка или Кина. 
Доколку ~ припаѓаат на “мону мен талната историја” тогаш нема да бидат само “млади” 
или “жени”. Ќе ги одра зуваат, се разбира на специфичен начин, универзалните црти кои 
се вре ду ваат меѓу структурните места во репродукцијата и меѓу нејзините застапници.

На наредните страници би сакала проблематиката на жените на Европа да ја 
ситуирам во испитување за времето: она коешто феминистичкото движење го наследува, 
а неговата појава го модифицира. Потем треба да се одвојат две фази или две категории 
на жени: тие се јасно одвоени, иако по своите барања се непосредно универзалистички и 
космополитски. Првата повеќе ја одредува националната проблематика, додека другата, 
европска и трансевропска, повеќе ја одредува “симболичкиот именител”. Најпосле, ќе се 
обидам низ допрените проблеми и типот на предложената анализа, да го најавам она што 
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отсега, во доменот на светската општост, останува европски предлог. Или барем она што 
ќе биде предлог на една Европјанка.

кое време?
“Father’s time, mother’s species”,1 зборуваше Џојс. Навистина, кога се споменуваат 

името и судбината на жената, се мисли токму на просторот кој го создава нашиот 
човечки вид повеќе отколку на времето, иднината или исто ријата. Современата наука 
на субјективноста, нејзината генеологија или она што ~ се случува, ја потврдуваат оваа 
поделба која може да биде резултат на некоја социо-историска конјуктура. Фројд, при 
слушањето на соништата и фантазмите на своите клиенти, мислел дека “хистеријата е 
врзана за место то”.2 Подоцнежните проучувања на развојот на симболичката функција 
кај де ца та покажаа дека трајноста и квалитетот на мајчинската љубов го усло вуваат 
појавувањето на првите просторни одредишта. Овие пак ја индуцираат детската 
насмевка, а потоа и цела низа симболички манифестации коишто водат до знакот и 
синтаксата.3 Зарем антипсихијатријата и психоана лизата, применети врз лекувањето на 
психози, не продолжуваат, пред на пациентот да му ја подарат способноста за трансфер 
и комуникација, да ги средуваат новите врски, да ги гратификуваат супститутите и 
старите обнову вачи на не до статоци во мајчиниот простор? Примерите би можеле да се 
намножат. Тие гравитираат кон една проблематика на простор којашто многу религии 
што потекнуваат од матријархатот ~ ја припишуваат на “жената”. Сосредото чу вајќи ги 
античките атомисти внатре во својот систем, Платон таа пробле матика ја обележа со 
сомнежот лоциран во хорот: матричен, хранлив, неи мен лив простор, од Бога, и согласно 
со тоа, сомничав спрема метафизиката.4

Што се однесува до времето, изгледа дека женската субјективност ово зможува некоја 
специфична мера која од своите многукратни модалитети поз нати во историјата на 
цивилизацијата ги задржува како битни повтору вањето и вечноста. Од една страна, 
циклусите, бременоста, вечното враќање на некој биолошки ритам кој се сложува со 
природата. Неговата стереотип ност може да шокира; неговата правилност во склад со 
она што се доживува како екстрасубјективно време, космичко време, е шанса за блескот, 
неимен ливо уживање. Од друга страна, континуирана темпоралност без мани и без 
пукнатини. Таа има толку малку врска со линеарното време за коешто името темпоралност 

1 Англ. “Татково време, мајчин вид” (прев.). 
2 S. Freud et C.G. Jung, Correspondence, t. I, Gallimard, 1975, p. 87 
3 Cf. R. Spitz. La Premiere Anne de la vie de l’enfant, PUF, 1958; Winnicott, Jeu et realite, Gallimard, 1975; 
J. Kristeva “Nom de lieu” in Polylogue, Seuil, 1977, pp. 469-491 
4 Платон, Тимај, 52: “Вечниот ред на просторот кој не подлегнува на пропаѓање, а му пружа 
боравиште на сé што постанува; дофатлив е преку извесно неправо заклучување во отсуство на 
секое сетилно согледување, и едвај дека во него може да се верува. Бидејќи, всушност, го гледаме 
како во некој сон, па велиме дека секое суштество нужно мора да биде на некое место и да зазема 
некој простор, а дека она што не е ниту на земјата ниту каде било на небото не е ништо.” Cf J 
Kristeva La Revolution du language poetique, Seuil 1975, p.23 
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не е прикладно. Опфатна и бесконечна како имагинарен прос тор, оваа темпоралност 
предизвикува сеќавање на Хронос од митологијата на Хесиод, на тој инцестуозен син 
кој со своето постојано присуство го прекрива целото про стран ство на Геа за да ја одвои 
од неговиот татко Уран. Или пак, на митовите за вос крес ну вањето, кои во сите верувања 
ја одр жу ваат трагата на не кој мајчински култ, сé до неговата најнова христијанска раз-
ра ботка. Според неа те лото на Девица Мари ја не умира туку пре ми нува од еден во друг 
простор, преку спи ење (според право слав ците) или со успе ние (според като ли ците).5

Овие два типа на темпоралност, ци кли чниот и континуи раниот, традицио нал но се 
врзуваат со жен ската субјективност тогаш кога се смета дека таа е мајчинска. Сепак, 
да не заборавиме дека на повторувањето и вечноста како фундаментални концепции 
за времето повторно наидуваме во бројни, посебно мистични искуства.6 Иако во нив се 
препознаваат, струите на модерниот феминизам не се секогаш неспоиви со “машките” 
вредности.

За возврат, би можело да се каже дека женската субјективност прави проблем само во 
однос со одредена концепција за времето. Станува збор за времето како проект, телеологија, 
линеарно и проспективно протечување: време на тргнување, патување и доаѓање, време 
на историјата. Сериозно е покажано дека оваа темпоралност е инхерентна на логичките 
и онтолошките вредности на дадената цивилизација. Може да се претпостави и тоа 
дека таа претставува некаков раскин, некое очекување или тескобност коишто другите 
темпоралности ги кријат. Тоа е време на говорот како искажување реченици (номинални 
синтагми и вербални синтагми; тема-коментар; почеток-крај). Тоа време го поддржува 
сопственото одредиште, смртта. Некое опсесивно време, би рекол психоаналитичарот, 
кој во грижата да се овладее со тоа време препознава некаква структура на роб. 
Хистерикот, пак, тој или таа, кој страда од сеќавање, подобро би се препознал во 
претходните временски модалитети, цикличниот или монументалниот. Оваа антиномија 
на психичките структури внатре во некоја цивилизација станува и антиномија помеѓу 
социјалните групи и помеѓу идеологиите. Вистина, радикалните позиции на одредени 
феми нистки го придружуваат дискурсот на маргиналните групи кон духовните или 
мистички вдахновенија и, интересно, кон модерните научни преокупации. Зарем не е 
точно дека проблематиката на времето, неодвоиво од просторот, од простор-времето во 
бесконечно ширење или доведено во ритам под влијание на катастрофите, ја преокупира 
како науката за просторот така и генетиката? И дека, поинаку, револуцијата на медиумите, 
најавена со складиштењето и репродукцијата на информациите, подразбира идеја за 
време коешто, по случај или потреба, се замрзнува или експлодира? Некое повратно, 
но и неосвоиво време коешто сурово го ограничува својот субјект и на оние коишто го 
искусуваат им остава само две грижи: кој ќе владее со потеклото (програмирањето) и 
целта (користењето)?

5 Cf. J. Kristeva “Heretique de l’amour”, in Histoires d’amour, pp. 295-307 
6 Cf. H-Ch. Puech, La Gnose et le temps, Gallimard, 1977 
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Читателот на овој текст го вџашува непостојаноста на референтниот термин: мајка, 
жена, хистерик... Видливата смисла што му се дава на терминот “жена” во актуелната 
идеологија, вон неговата употреба во смисла на “толпа” или “шок”, ги брише разликите 
помеѓу функциите или структурите што деј ству ваат врз тој збор. Можеби е созреан 
моментот точно да се најави мнош твото женски лица и преокупации. Важно е со 
вкрстувањето на овие разлики, со помалку прецизност и реклама, но на повистински 
начин, да се пројави фун дамен талната разлика меѓу двата пола. Огромна е заслугата 
на феминизмот што таа разлика ја направи болна, то ест, произведувач на изнена дувања 
и симболички живот во една цивилизација којашто, вон Берзата и војната, преживуваше 
здодевност.

Не може да се зборува за Европа ниту за “жените во Европа”, а да не се спомене во која 
историја се ситуира таа социо-културна реалност. Точно е дека женската сензибилност 
се обелоденила уште пред еден век. Но тешко би можеле да се обложиме дека со 
воведувањето на женски поим за времето таа сензибилност би се согласила со идеите 
за некоја “вечна Европа” или “модерна Европа”. Подобро би било својата сопствена, 
трансевропска темпо ралност таа да ја бара низ европското минато и сегашност и преку 
нив, како и преку целината што “Европа” ја прави како некакво складиште на паме-
тење. Во секој случај, можат да се опсервираат три става на фемини стич ките движења 
во Европа спрема таа концепција за линеарна темпоралност, којашто лесно се одредува 
како машка, а покрај тоа и цивилизациска и опсесивна.

две генерации
Од својот почеток, борбата на сифражетките или егзистенци јал истич ките феминистки 

тежнее себеси да си направи место во линеарното време на проектот или историјата. Во 
таа смисла, иако од почетокот било универзали стичко, движењето длабоко се вкоренило 
во социо-политичкиот живот на нацијата. Политичките барања на жените, борбата за 
еднакви права и функции, за освојување на власта во општествените установи со истите 
права што ги имаат мажите, отфрлување на женските или мајчински својства кои биле 
оценети како неспоиви со вклучувањето во таквата историја, ја откри ваат логиката на 
идентификација со вредности кои немаат идеолошка при рода ( против коишто со полно 
право, бидејќи се реакционерни, се борат), туку се логички и онтолошки вредности, што 
потекнуваат од рационалноста својствена за нацијата и Државата. Не е неопходно да се 
набројуваат добрите нешта што таа логика на идентификација и таа борба ги донесоа  и 
сé уште им ги донесуваат на жените (абортус, контрацепција, еднакви плати, про фесио-
нално признавање, итн.). Тие имаат или ќе имаат уште поважно вли јание од она коешто 
го имаше индустриската револуција. Универзалистичка во својот поход, оваа струја на 
феминизмот ги глобализира проблемите на жените од разни средини, со различна возраст, 
цивилизација или просто различни психички структури, под етикетата на Универзална 
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жена. Во таа насока, разгледувањето за генерации жени би можело да се согледа само 
како некаква сукцесија, напредување кон програмата дадена од основачките.

Втората фаза се врзува за жените кои му пришле на феминизмот по 1968-та и кои 
имале естетско или психоаналитичко искуство. Тогаш прису ству ваме на речиси 
глобалното отфрлање на линеарната темпоралност и до претераната недоверба спрема 
политиката. Точно е дека оваа современа стру ја на феминизмот се повикува на своите 
основачки и дека борбата за социо-кул турното признавање на жените ја истакнува 
како своја главна преоку пација. Но квалитативно различно се размислува за првата 
генерација. Во суштина заинтересирани за специфичноста на женската психологија и 
нејзините симболички остварувања, овие жени се обидуваат да проговорат за телесните 
и интерсубјективни искуства кои беа останале без зборови во претходната култура. Како 
уметници и писатели, овие жени се залагаат за вистинско истражување на динамиката 
на знаковите. Барем според настоју ва њата, нивното истражување личи на големите 
проекти на естетски или религиски пресврти. Да се обележи тоа искуство како искуство 
на новата генерација не значи само дека други проблеми се придодале кон почет ните 
барања за социо-политички идентитет. Кога се бара признавање на некоја несведлива и 
по себе сјајна, плурална, флуидна и, на некој начин, неистоветна единственост, актуел-
ниот феминизам се ситуира вон линеарното време на идентитети кои комуницираат 
преку проекции и барања. Тој феминизам пак се спо јува со некое архаично паметење, 
како и со цикличната или монумен тална темпоралност на “маргина лизмите”. Несомнено, 
не е случајно што европската и надевропската проблематика како такви се намет нале во 
исто време со таа нова фаза на феминизмот.

Кои процеси или настани на социо-политичко ниво ја предизвикале оваа мутација? 
Кои проблеми, во форма на придонеси но и ќорсокаци, тоа ги донесува?

Социјализам и фројдизам
Може да се тврди дека оваа нова генерација жени поизразито се манифестира во Европа 

отколку во САД поради вистинскиот рез што социјализмот и фројдизмот ги произведоа и 
во општествените односи и во менталитетите. Иако како егалитарна идеологија сега трпи 
длабока криза, социјализмот им налага на владите и партиите од сите бои да ја прошират 
солидарноста во распределбата на добрата и во пристапот до културата. Фројдизмот, 
како полуга што се наоѓа внатре во социјалното поле, го испитува егалитаризмот така 
што го поставува прашањето за сексуалната разлика и за единственоста на субјектите 
кои се несведливи едни на други.

Западниот социјализам, кого барањата на жените за еднаквост или раз лики (Флора 
Тристан) од почетокот го разнишаа, брзо ги одби оние кои што настојуваа да ја признаат 
специфичната улога на жената во општеството и културата. Од егалитарниот и 
универзалистички дух на хуманизмот на Просветеноста се задржала само идејата дека  
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обврзниот идентитет помеѓу двата пола е единственото средство за ослободување на 
“другиот пол”. Овде нема да расправаме за фактот дека сме далеку од тоа “идеалот на 
еднаквост” да го применуваме во праксата на движењата и партиите вдахновени со 
социјализмот. Токму, во еден дел, од побуната против таа ситуација е родена новата 
генерација жени во западна Европа после мај 1968. Да го кажеме и тоа дека во теоријата 
и праксата во земјите од источна Европа социјалистич ката идеологија, заснована врз 
концепцијата дека положбата во производ ството и продуктивните односи го одредуваат 
човечкото суштество, не водеше сметка за положбата на тоа човечко суштество во 
репродукцијата и во симболичкиот поредок. Според тоа, единствено било можно 
специ фичниот карактер на жената во тотализирачкиот односно тоталитарен дух на 
таа идеологија да изгледа небитен, па дури и да го нема.7 Забележуваме дека истата 
егалитарна и цензорска постапка, уште од хуманизмот на Просветеноста до социјализмот, 
им се наметнувала на религиските специ фичности. Особено спрема Евреите.8

Придобивките на таквиот став се подеднакво значајни и за жените. Ќе ја земам како 
пример промената на женската судбина во бив шите соција листички земји на источна 
Европа. Речиси без пре теру вање, би можело да се каже дека барањата на сифражет ките и 
егзистенцијалистичките феминистки таму беа остварени. Точно е дека во земјите на Исток 
трите големи барања на основачите на феминизмот - економската, професионалната 
и политичката ед наквост - беа исполнети, наспроти лутањата и грешките. Четвртото 
барање, сексуалната еднаквост, која бара пермисивност на сексуал ните односи, абортус 
и контрацепција, остана под ударот на табуата на марксистичката етика, како и поради 
причини на Државата. Значи, токму ова четврто барање за еднак вост прави проблем 
и се чини битно за борбата на новата генерација. Но едновремено, и сходно на тоа 
социјалистичко достигнување, коешто всушност е обмана, борбата отсега веќе не се 
залага за еднаквост. Таа бара разлика, специфичност. Точно во таа точка на патеката, 
новата гене рација наи дува на прашањето што го нарековме симболичко. Сексуалната, 
биолош ка та и физиолошката разлика во врска со репро дукцијата, ја преведува разликата 
во однос на субјектот спрема симболичкиот договор којшто е општествен договор. Ста-
нува збор за тоа разликите помеѓу мажот и жената поблиску да се означат во однос 
спрема власта, говорот, смислата. Најфината поента на феминистичкиот преврат што го 
донесе новата генера ција отсега се сместува на тој терен. Таа ги здружува сексуалното 
и симболичкото, за да се обиде во тоа да го најде она што ја карактеризира женскоста, а 
најпосле и секоја жена.

Заситеноста со социјалистичката идеологија, исцрпувањето на нејзи ната програма за 
нов општествен договор оди под рака со... фројдизмот. Знам дека активистките во Фројд 

7 Cf. D. Desanti, “L’autre sex des bolsheviks”, Tel Quel No 76, 1978; J. Kristeva, Des Chinoises, Ed, des 
femmes, 1975 (Urizen Books, 1977)  
8 Cf. Arthur Hertzberg, The French Enlightments and the Jews, Columbia University Press, 1968; Les 
Juifs et la Revolution francaise, dirige par B. Blumenkranz et A. Soboul, Ed. Privat, 1976 
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гледаат тежок и срамежлив фалократ од декаден тната Виена во којашто жените биле 
замислувани како под-мажи, кастрирани мажи.

кастрирани или потчинети на говорот
Пред да се оддалечиме од Фројд, за да предложиме некое поточно гле дање врз 

жената, да се обидеме најнапред да го разбереме неговиот поим: кастрација. Основачот 
на психоанализата докажува одредена тескобност или страв од кастрација и одредена 
завист на пенисот; сите тие имагинарни формации својствени се за дискурсот на 
неврози за обата пола, и за мажите и за жените. Внимателното читање на Фројд, кое 
ќе ги надмине неговиот биологизам и механицизмот на неговата епоха, ни допушта да 
отидеме потаму. Најнапред, како услов за “првобитната сцена”, фантазмот на кастрација 
со неговиот корелат - зависта на пенисот - се хипотези, а приори својствени за самата 
теорија. Тие претставуваат логички неопходности за да се смести “потеклото” и со тоа 
да се објасни она што не престанува да фунционира при невротичниот дискурс. Во 
други термини, невротичниот дискурс, и на мажите и на жените, е разбирлв во неговата 
своевидна логика само ако се признаат неговите фундаментални причини: фантазмот 
на првобитната сцена и кастрацијата. И тоа дури кога ништо во самата реалност не ги 
“уприсуствува”. Реалноста на кастрацијата е исто толку реална како и хипотезата за 
некоја експлозија којашто, според модерната астрофизика, се случило во почетокот на 
космосот. Но помалку сме шокирани кога тој тип интелектуални походи се однесуваат на 
неживиот свет отколку кога се применува врз нашата соп ствена субјективност.

Од друга страна, одредени текстови на Фројд (Толкување на сониш та та, а посебно 
втората топика, посебно Метапсихологијата) и нивните ско решни продолжувачи 
(особено Лакан) овозможуваат да се разбере дека кастрацијата е имагинарна конструкција 
којашто се потпира на некој психич ки механизам кој востановува симболичко поле за секое 
суштество што се впишува во него. Станува збор за пристигање на знакот и синтаксата, 
то ест говорот како одвојување од некоја состојба на фузионо задоволство, за смислата да 
може да се формира тогаш кога ќе се воспостави некоја артику лирана мрежа на разлики 
која се однесува на одвоените објекти на некој субјект. Таа логичка организација на 
одвојување (којашто ја потврдуваат и детската психологија и психолингвистиката), како 
предуслов за синтаксич кото вланчување на говорот, ја прави заедничка судбината на 
обата пола, мажите и жените. Дека одредени биосемејни односи ги наведуваат жените 
(имено, хистеричните) да го порекнат тоа одвојување и говорот што следи од таму, додека 
мажите (имено, опсесивците) го увеличуваат и, ужаснати, се обидуваат да загосподарат 
со него - ете што за тоа ни вели фројдовското откритие.

Аналитичкото слушање покажува дека пенисот станува, во фантазмот, главен 
референт на таа операција на одвојување и му ја дава својата полна смисла на кусокот 
или желбата која го конституира субјектот кога овој ќе се вклучи во поредокот на говор. 
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За таа операција која го конституира симболичкото и општественото да може да се појави 
во својата вистина, и за обата пола да можат да ја разберат, тука со право би можела да се 
впише цела низа лишувања и исклучувања коишто ја следат јанѕата од загуба на пенисот 
и наметнуваат загуба на потполноста и целовитоста. Кастрацијата тогаш се појавува како 
множество од резови коишто се неопходни за пристигнување на симболичкото.

да се живее жртвата
Без оглед дали жените се свесни за мутациите што беа произведени или проследени 

со нивното будење, прашањето што денес им се поставува може да се формулира вака: кое 
е нашето место во општествениот договор? Далеку од тоа да им припаѓа на еднаквите 
мажи, овој договор се заснова на некој однос, според сé однос на жртвување, сепарација 
и взглобување на разликите кои така произведуваат соопштлива смисла. Затоа, какво е 
нашето место во тој поредок на жртвување и/или говор? Бидејќи не сакаме и понатаму 
да бидеме исклучени од него, или веќе не се задоволуваме да ја задржиме функцијата 
(на мајка, сопруга, болничарка, лекарка, учителка...) која ни ја припишале, за да трае тој 
општествено-политички договор, и за во него да можеме да го искажеме нашето преку 
традицијата запишано место коешто сакаме да го преобразиме?

Тешко е да се процени она што, во односот на жената спрема симбо лич кото, такво 
какво што сега се покажува, оддава некаква општествено-историска конјуктура (патри-
јархална, христијанска, хумани стичка, соција ли стичка идеологија итн.) или некоја 
структура. Ќе можеме да збору ваме само за некоја структура опсервирана во одреден 
општествено-исто риски кон текст, оној на западната христијанска цивилизација и 
нејзините све товни разгранувања. Внатре во таа психо-симболичка структура, жените 
се чувству ваат одбиени и отфрлени од говорот и општествените врски. Тие тука не ги 
пронаоѓаат афектите ниту значењата на односите што ги одржуваат со при родата, со 
нивните тела, со детето, со некоја друга жена или некој маж. Таа фру страција, којашто 
не им е туѓа ниту на некои мажи, станува суштина на новата феминистичка идеологија. 
Согласно со тоа, се чини дека на жените им е тешко, ако не и невозможно, да ја прифатат 
таа жртвена логика на сепа ра ција и синтаксичко вланчување, врз коишто всушност се 
засновани говорот и општествениот код. Се доаѓа до отфрлање на симболичкото, што се 
дожи вува како отфрлање на татковската функција, со што се генерира психоза.

Тргнувајќи од оваа константа, некои се обидуваат новиот поглед - новите објекти, 
новите анализи - да го внесат во општествените науки што го истражуваат симболичкото 
(антропологијата, психоанализата, лингвисти ката).9 Некои други, посовремени, 

9 Овие трудови повремено се објавуваат во интелектуалните списанија меѓу кои е престижно 
Signs (Chicago Univ. Press). Да го спомнеме и специјалниот број на Revue des sciences humaines, 
Lille-III, 1977, No 4 “Ecriture, feminite, feminisme”; и “Le doctrinal de sapience, No 3, 1977 (Ed. Solin) 
“Les femmes et la philosophie”. 
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се обидуваат во браздата на современата уметност да го модификуваат јазикот и 
другите кодови на изразот користејќи стил што е поблизок до телото, емоциите. Овде 
не мислам на говорот на жените10 чиешто синтаксичко постоење е проблематично и 
чијашто забележлива лексичка специфичност повеќе е производ на некој општествен 
маргинализам отколку на сексуалната разлика. Не мислам ниту на квалитетот на 
женските творби: повеќето повторуваат некој помалку-повеќе еуфоричен или депресивен 
романтизам, поставувајќи на сцена некаква експлозија на јас во недостиг од нарцистичка 
гратификација. Сметам дека денес главната ангажираност на новата женска генерација 
стана општествено-симболичкиот договор како жртвен договор.

Антрополозите и социолозите, веќе цел век, инсистираат на опште ство то-жртва, што 
го откриваат дивите мисли, војните, дискурсот на сони штата или големите писатели. 
Тие така го реформулираат и анализираат мета фи зичкото прашање на злото. Ако 
општеството навистина е засновано врз убиство направено заеднички, тогаш човечките 
суштества се воздржуваат од убиството токму со усвојувањето на кастрацијата врз која се 
темелат општествениот и симболичкиот договор. Тие убиството го симболизираат и си 
даваат себеси прилика злосторничкиот хаос да го преобразат во оптимален општествено-
симболички поредок.

Од своја страна, жените денес потврдуваат дека овој општествен договор го 
доживуваат во одбрана на своето тело. Почнувајќи од таму, тие се обидуваат да направат 
побуна која за нив има смисла на воскреснување. Но, за општествената заедница, таа 
побуна е одбивање. Таа може да нé доведе до насилие меѓу половите - убиствена омраза, 
распаѓање на паровите, семејството. Или, пак, до културна иновација. И веројатно, 
до обете едновремено. Но, влогот е тука, и тоа епохален. Борејќи се против злото, се 
репродуцира зло, овојпат среде општествената врска (маж-жена).

Терор на власта или власт на тероризмот
Прво во бившите социјалистички земји (СССР, Кина и др.), и на сé почув ствителен 

начин во западните демократии, со поттик на феминистич ките движења, жените доаѓаат 
до управните места во извршните функции, индустријата, културата. И покрај тоа што 
нееднаквоста, обезвреднувањето, потценувањето, па дури и прогонувањето се казнуваат, 
борбата против нив е борба против архаизмите. Нивната причина исто така е разбрана, 
начелото е прифатено, останува уште да се скршат отпорите. Во таа смисла, борбата, иако 
е една од фундаменталните грижи на новата генерација, всушност и не е нејзин проблем. 
Во однос на власта, нејзиниот проблем, од друга страна, би можел вака да се скуси: Што 
се случува кога жените ќе дојдат на власт и ќе се поистоветат со неа? Што се случува, 

10 Cf. за лингвистичкото истражување на “женскиот говор”, R. Lakoff, Language an Women’s Place, 
1974; M.R. Key, Male/Female Language, 1973; A.M. Houdebine, “Les femmes et la langua”, во Tel Quel, 
No 74, 1977
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пак, во спротивно, кога тие тоа ќе го одбијат, но ќе создадат паралелно општество, некоја 
противмоќ, од идеен клуб, до команда на шокот?

Вклучувањето на жените во извршната, индустриска, културна власт, не ја 
модифицираше природата на таа власт. Тоа јасно се гледа на Исток. Жените унапредени 
на управни места толку брзо стекнуваат економски и нарцистички предности - а 
претходно со милениуми биле отфрлани - што стануваат столбови на режимот, чуварки 
на состојбата статус кво, жестоки заштитнички на утврдениот поредок.11 Тоталитарните 
режими често го кори стеа тоа поистоветување на жените со некоја власт којашто 
претходно ја доживеале како фрустрирачка, угнетувачка или недостапна: примери за 
тоа се германските националсоцијалисти и чилеанската хунта.12 Дека тука станува збор 
за некакво контраинвестирање од параноичен тип на некој во почетокот порекнуван 
симболички поредок - е можно објаснување на тој провокативен феномен. Тоа не го 
спречува неговото масовно ширење низ планетата, во поблаги форми од овие наведениве 
тоталитарни. Но сите тие се движат кон урамниловка, стабилност, конформизам, по цена 
на бришење на исклучоците, искуствата, случаите.

Некои ќе зажалат затоа што подемот на феминизмот придонесе за зацврстување 
на конформизмот; други ќе му се придружат и од тоа ќе извлечат корист. Изборните 
кампањи и животот на политичките партии токму клучно вложуваат во ова последново. 
Искуството покажува дека оспорувачките или новаторски иницијативи на жените набрзо 
ја посакуваат власта (доколку уште од почеток не ~ се потчинат) и ги менуваат боите на 
сметка на апаратот. Претпоставената демократизација на институциите со влегувањето 
на жените во нив најчесто се распродава со фабрикувањето на неколку женски “шефови”.

Порадикалните феминистички струи ја одбиваат власта и од другиот пол формираат 
некакво против-општество. Се востановува одредено женско општество, некој вид алтер его 
на званичното општество, во кое се негуваат надежите за задоволство. Против жртвениот 
и фрустрирачки општествено-симболички договор се создава измислено општество кое е 
складно, без забрани, слободно и полно со уживање. Во нашите современи општества, без 
она од другата страна, против-општеството останува единствено уточиште за уживањето 
бидејќи токму тоа е а-топија, место ослободено од закони, брана на утопијата.

Како и секое општество, против-општеството се темели врз исфрлу вањето на некој 
исклучен. Жртвениот јарец натоварен со зло се прочистува од него и од конституираната 
заедница којашто веќе не се оспорува. Означувајќи го виновникот, современите движења 
често го повторуваа тој модел, за да се заштитат од вината: странството, капиталот, 
другата религија, другиот пол. Не станува ли феминизмот, на крајот од таквата логика, 
некој инверзен сексизам? Различните маргинализми според полот, животната возраст, 

11 Cf. J. Kristeva, Des Chinoises 
12 Cf. M.A. Macciocchi, Elements pour une analyse du fascisme, 10/18, 1976 
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религијата, етничкото потекло, идеологијата, во современиот свет претставуваат некакво 
уточиште на надеж, на световна трансценденција. Но за жените, и тоа дотолку повеќе 
колку што повеќе се зголемува бројот на оние што се интересираат за својата разлика, 
проблемот на против-општес твото станува снажен и зазема ништо помалку од “половината 
на капата небеска”, иако последниве години се здобива со помалку спекулативни форми.

Движењата со програмски барања, сметајќи го тука и феминизмот, не се “од почетокот 
слободарски” и дури подоцна стануваат догматски. Самата логика на против-власта и 
против-општеството ја раѓа, низ својата структура, суштината да биде симулакрум на 
општеството и власта против коишто се бори. Современиот феминизам (низ таа несомнено 
премногу хегелијанска оптика) беше само еден момент во недовршливиот процес на 
достигнување до некоја свест за неизбежното насилство (одвојување, кастрација) што го 
формира секој симболички договор.

Веќе постојат значителен број жени во терористичките групи (пале стинските 
командоси, групата Бадер, Црвените бригади, итн.). Неправдата спрема жените сé уште 
е преголема, а традиционалните предрасуди против нив се премногу снажни за да може 
тој феномен да се согледа од доволна дистанца. Но веќе сега може да се каже дека го 
произвело одредено порек нување на општествено-симболичкиот договор и неговото 
контра инве стирање. Тој механизам од параноичен тип е во основата на секое политичко 
залагање и може да создаде различни цивилизациски ставови. Но кога е премногу грубо 
отфрлена и кога пати поради своите афекти или поради својата состојба на општествено 
суштество кого што дискурсот и извршната власт не го признаваат, жената може преку 
контраинвестирање на тоа претрпено насилство да создаде сила, која пак ја опседнува. 
Во борбата против оневозможувањето, таа користи оружје коешто изгледа несоодветно, 
но тоа не е во однос на нарцистичкото страдање од каде што потекнува. (...)

Општествениот поредок е жртвен, утврдува антропологијата, но со жртвата се сопира 
насилството и се поврзува поредокот (молитва или општествен мир). Кога тоа би го 
одбиле, би ~ се изложиле на експлозијата на тн. супстанца што се ослободува без кочници, 
без закон и без право, како нешто апсолутно самоволно.

Таа логика на угнетената добра волја која се довршува во масакр е трагично поставена 
на сцена поради кризата на монотеизмот и разните рево луции што траат веќе цели два 
века, заклучно со фашизмот и стали низмот. Дали жените се повеќе подготвени од другите 
општествени категории да се фрлат во безмилосната машина на тероризмот? Доволно е 
да се укаже дека од почетоците на феминизмот, па дури и порано, необичните жени често 
себе си се манифестирале преку убиства, завери, атентати. Вечниот долг спрема мајката 
ја прави жената поранлива во симболичкиот поредок, послаба кога поради тоа (долгот) 
страда, позаразна кога од него се брани. Ако архетипот на верување во некоја добра и 
здрава супстанца (кој им е својствен на утопиите) е верувањето во семоќта на некоја 
архајска, полна, целовита, сеопфатна мајка, без фрустрации, без одвојување, без резот 
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што би го направил симболизмот (без кастрација), тогаш се разбира дека е неможно да се 
прекине веќе започнатото насилство а притоа како негова причина да не се спомене токму 
митот за архајската мајка. Се забележува и продор на пара ноја во женските движења,13 а 
позната е и соблазнителната реченица на Лакан: “Жената не постои”. Навистина, таа не 
постои како Сопственичка на некоја митска полнотија, врховна моќ, врз која се потпира 
теророт на власта и тероризмот како желба за власт. Но колкава е нејзината превратничка 
сила! Каква игра со оган!

Суштества и творителки
Желбата да се биде мајка, којашто од претходната генерација феми нистки беше 

сметана за отуѓувачка или револуционерна, не стана знаме на сегашната генерација. Но 
се зголеми бројот на жените коишто сметаат дека мајчинството не е неспоиво со нивниот 
професионален живот (причина за тоа е одредено подобрување на условите за живот - 
зголемен број јасли и градинки, поактивно учество на мажите во физичките обврски на 
мајките, итн.). Покрај тоа, тие сметаат дека сложеноста на женското искуство не е пот-
полна без мајчинството и неговите маки и радости. Тој стремеж ја има и својата друга 
крајност: мајките лезбејки, или одредени немажени мајки кои ја отфрлаат вредноста 
на татковството. Во тоа можат да се видат најнасилните форми на отфрлањето на 
симболичкото, за што предмалку говоревме и едно од најстрасните обожувања на 
мајчинската моќ. Хегел покрај машкиот закон (градот и политиката) разликувал и едно 
женско право (мајчинско и рели гиско). Нашите општества добро знаат за употребата и 
злоупотребата на тој машки закон, но неопходно е и да признаат дека женското право 
засега нали кува на една празнина. Ако праксата на мајчинство без татко се стреми да 
стане сеопшта, неопходно ќе биде да се разработи законодавство коешто ќе може да го 
сопре насилството врз детето и мажот. Дали жените се способни за такво психолошко 
и правно старателство? Ете едно од големите прашања со коишто се сретнува новата 
генерација жени. Тоа се подразбира, особено тогаш кога жената одбива да го постави, 
бидејќи е зафатена со бес против истиот поредок и неговиот закон за чијашто жртва таа 
се смета.

Пред таквата ситуација изгледа очевидно - и тоа феминистичките групи сé повеќе 
го согледуваат кога се обидуваат да го прошират своето влијание - дека одбивањето 
на мајчинството не може да биде општа политика. Повеќето жени денес сметаат дека 
треба да го донесат детето во свет. На што ~ одговара таа желба за мајчинство? Ете уште 
едно прашање за новата генерација, кое што беше забрането од претходната. Наместо 
да одговори на него, фемини стич ката идеологија остава место за религиозните извори 
коишто имаат на чини да ги спречат јанѕите, страдањата и надежите на мајките. Ако само 

13 Cf. Micheline Enriquez, Fantasmes paranoiaques difference des sexes, homosexualite, loi de pere, во 
Topiques, No 13, 1974 
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делум но го прифатиме тврдењето на Фројд дека желбата за дете всушност е желба за 
пенис и, во таа смисла, супститут за фалусната и симболичка моќ, мораат внимателно 
да се сослушаат зборовите на современите жени за тоа искуство. Бременоста е коренито 
искуство: удвојување на телото, одвојување и сопостоење на јас и некој друг, една 
природа и една свест, една физиологија и еден говор. Тоа фундаментално оспорување 
на идентитетот е проследено со фантазмот за целовитост - нарцистичка потполност. 
Бременоста е некој вид устроена, социјализирана, природна психоза. За возврат, 
доаѓањето на детето ја воведува неговата мајка во лавиринтите на не баш обичното 
искуство: љубовта спрема друг. Не спрема себе, ниту за некое идентично суштество, 
уште помалку за некој друг со кого што “јас” се соединува (љубов ната или сексуална 
страст). Туку спрема едно бавно, тешко и убаво учење на внимание, благост, самозаборав. 
Да се премине тој пат без мазохизам и без афективно, интелектуално и професионално 
поништување на личноста - се чини дека е мајчински влог во кој нема чувство на вина. 
Тоа станува творење, во јака смисла на изразот. Засега, занемарувано.

Меѓутоа, токму во таа вдахновеност за уметничко создавање, сега се покажува желбата 
за женско потврдување. (...) 

Во име на отецот, Синот и ... Жената?
Овие неколку манифестирања својствени на новата женска генерација во Европа 

покажуваат дека таа се ситуира на самото место на религиската криза на нашата 
цивилизација. Ја нарекувам религија фантазматичната пот реба на говорните суштества 
себе да си дадат некоја претстава (живо тин ска, женска, машка, родителка, итн.) наместо 
симболичноста - она што како такви ги востановува. Се чини дека сегашниот феминизам 
точно воста новува една таква претстава со којашто ќе ја надокнади прикратеноста што 
христи јанската традиција и нејзината световна хуманистичка варијанта им ја намет нале на 
жените. Тоа што таа нова идеологија има афинитет за верувања наре чени матријархални 
не треба да ја сокрие нејзината коренита новост: таа е дел од противжртвената струја што 
ја оживува нашата култура. Во тоа проте стирање против принудата, таа ништо помалку 
не им се изложува на ризиците на насилството и тероризмот. На тоа ниво на радикализам, 
токму и самиот принцип на социјализмот е доведен во прашање.

За одредени современи мислители, познато е, модернизмот бил прв период во 
историјата на човечкото општество во кој човекот се обидувал да живее без религија. 
Зарем феминизмот, во својата сегашна форма, не е на пат да стане некоја религија?

Или, напротив, дали ќе успее да се ослободи од верувањето во Жената, во Нејзината 
власт, Нејзиното писмо, за да може да ја најави единственоста на секоја жена, нејзините 
многукратности, нејзините плурални говори: до крајот на хоризонтот, бескрајно, до 
загубата на вера?
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Фактор на последното собирање? Или чинител на анализа?

Дали станува збор за имагинарна поддршка во некоја технократска ера којашто го 
оневозможува нарцизмот? Или инструментите правени по мерка на тоа време или тој 
космос, атоми и ќелии, на нашите вистински современици, нé повикуваат да востановиме 
некоја слободна и флуидна субјективност?

Втора генерација - друг простор
Сега е можно да се заземе дистанца во однос на двете претходни генерации жени. Ова 

подразбира дека токму некоја трета токму сега се вообличува во Европа. Немам предвид 
некоја нова класа по возраст (иако нејзината важност не треба да се потценува) ниту 
некое друго “движење на женските маси” кое ќе следи по вторава генерација. Смислата 
што ја има изра зот “генерација” во случајов подразбира не толку хронологија колку 
некаков означителски простор, ментален, телесен и желбен простор.

За таа трета генерација жени што ја барам - што ја замислувам? - дихо томијата маж/
жена како спротивставување на два сопернички ентитета се чини како да ~ припаѓа 
на метафизиката. Што значи “идентитет”, па дури и “сексуален иден титет” во некој 
теориски и научен простор каде што и самиот поим за идентитет одново е спорен? 
Не мислам едноставно на бисексуал носта којашто, најчесто, претставува стремеж кон 
целовитост, кон бришење на разликите. Најпрвин мислам на дедраматизацијата на 
“борбата до смрт” помеѓу двајца. Не во име на нивното помирување - феминизмот ја 
имаше барем таа заслуга дека го најави она што е несведливо и во исто време убиствено 
во опште ствениот договор. И тоа не затоа насил но да се отфрли другиот, туку да се 
афирмира до максимум непомирливоста внатре во личниот и сексуалниот идентитет.

Оттаму потекнуваат опасностите за личната рамнотежа и за опште ствената рамнотежа, 
која се формира низ хомеостаза на агресивните сили својствени за општествените, 
националните, религиозните и политичките групи. Дали  во основата на таа “рамнотежа” 
се содржи неподносливата напнатост којашто ги води оние што страдаат да се одвојат од 
таквата “рамнотежа”, да бараат некое друго средување на разликите?

Гледам дека, под надворешната рамнодушност спрема борбеноста на првата и втората 
генерација, се најавува повлекување во однос на сексизмот.

Со исклучок на барањата на машките и женските хомосексуалци, полот сé помалку 
се наметнува како средиште на субјективните интереси. Таа десексуализација ќе оди 
дотаму што од онаа страна на хуманизмот ќе го оспори антропоморфизмот врз кој 
се темели нашата култура. Мажот и жената сé помалку се стожер на општествениот 
интерес. Најголемиот степен на нарцизам или егоизам на нашите современици само е 
во привидна противречност со отстапувањето на антропоморфизмот. Кога нема да успее 
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во техничката надмоќ и сеопштата роботизација, победениот бара излез во духовноста. 
Зарем сексуалната либерализација и феминизмот беа само премини кон спиритуа ли зам?

Тоа што спиритуализмот се врти кон избегнување или кон конфор мистичко 
потиснување не би требало да ја сокрие радикалноста на походот. Можеме накусо 
да го опишеме како некаква интериоризација на одвојување којашто го втемелува 
општествениот и симболичкиот договор. Отсега, другиот не е како некое за мене туѓо 
зло, надворешен жртвен јарец: друг пол, друга класа, друга раса, друга нација. Јас сум 
жртва-и-џелат, ист и друг, истоветен и туѓ. Ми преостанува само бесконечно да го 
анализирам одвоју вањето врз коешто се темели мојот сопствен неодржлив идентитет.

Религиите се подготвени да ја дочекаат оваа европска свест која обр нува внимание на 
интринсичното зло кое се ослободува после идеолошките налети и ќорсокаци во коишто 
учествува феминистичката авантура. Постојат ли и други дискурси за поддршка? Покрај 
психоанализата, би требала да нарасне и улогата на естетските искуства, не само за да 
направи противтежа во однос на складиштењето и еднообразноста на информациите, 
туку и за да ја демистификува заедницата на говорот како вбројувачко, изедначувачко 
и универзално начело. За да може да се најави мноштвото наши иденти фи ка ции, со 
единственост на секоја од нив, како и релативноста на нашите симбо лички и биолошки 
егзистенции. Така сфатена, естетиката ја презема грижата за прашањата на моралот. 
Имагинарното придонесува за скицата на некоја сé уште невидлива етика. Наспроти тоа, 
толкавиот наплив на измами и омрази го опустошува општеството ослободено од догми, 
но исто така и од закони. Како принуда и игра, имагинарното допушта да се предвиди 
некоја етика која што, свесна за фактот дека нејзиниот поредок се темели на жртви, од него 
бара положба за секој од учесниците. Таа ги прогласува за виновни, значи и одговорни, 
но им дава и можност непосредно да уживаат во разните творби на животот направен од 
искушенија и разлики. Утописка етика - но дали постои некоја друга?

Овде може да се повтори прашањето на Спиноза: дали жените ~ се пот чинети на 
етиката? Веројатно не, ако станува збор за етика дефинирана од класичната филозофија 
во однос на која феминистичките генерации се обви нети за кривотворство. Но зарем тие 
не учествуваат во тој потрес кој наша та епоха ја искушува на разни нивоа (од војни, преку 
дрогата, до вештач кото оплодување) и поставува барање за нова етика? Одговорот би 
можел да биде позитивен само по цена на исцрпување на феминизмот како момент на 
мислење кој тежнее да дофати некој антропоморфен идентитет којшто нема да го валка 
ослободувањето на нашиот вид. И што сега манифестираат тие “politically correct” струи 
во Соединетите Држави? Европската свест на тој план има отидено напред. Во голем дел 
поради немирот и творештвото на жените.

превод: Адреналина Бомбина
извор: Julia Kristeva, Maladies of the Soul, Columbia University Press, 1995 
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Уметниците зборуваат на темата „Полот на уметноста“

Kiki Smith

кАкВА СЕкСуАЛНА ПоЛИТИкА?
�  Каков е Вашиот пристап во Вашата ра бота со оглед на машко/женскиот спој што им 

е инхерентен на сите суштества?

� Не донесувам такви одлуки за себе. Ми слам дека сите мои можности за однесу вање 
потпаѓаат под женственото во смисла дека не сум делумно машко/делумно женско. 
Поскоро сум за проширена верзија на човечкото одне сување отколку на специфично 
родовото.

�  Дали Вашата работа на внатрешноста на телото, на органите и утробата делува на 
Вас како жена специфично?

� Не гледам на мојата работа или моето искуство како исклучиво својствени за мојот 
женски пол и не се обидувам да правам гене ра ли зации за жените или кој и да е друг. 
Тоа е личен израз. Но сметам дека мојот избор на ма те ријали и предметот и пристапот 
кон умет носта е сериозно под влијание на мојата соци јализација како жена.

�  Кое е Вашето искуство за политиката на родовите во Соединетите Држави? Можете 
ли да си замислите изложба на тема уметноста и сексуалноста да биде поставена во 
Соеди не тите Држави?

� Не знам што подразбирате под политика на родовите, но мислам дека лу ѓето се борат 
за поцелосно и посложено чувство на можност за своите жи воти, и би ја вклучила тука 
постојаната битка за самоопределување на обо ените луѓе, феминистите, педерите и 
лезбејките. Ова е борба што сега се случува во САД да се создаде повеќе простор за 
вистинските животи на луѓето.

 Луѓето во САД играа важна улога во предефинирањето на  сексуалниот и родовиот 
идентитет во дваесеттиот век.

Sophie Calle

МАЖ, ЖЕНА
Најдобриот одговор што мо жам да го дадам на прашањата от во рени со изложба како 

што е Féminin-Masculin е Double Blind, филм што јас го направив со мо јот маж Greg Sheph-
ard и кој е при кажан на изложбата заедно со серија од четири фотографии.

Филмот почнува со љубовна приказна. Во тоа време јас живе ев во Њујорк со човек 
кого го са кав, но врската со него се влошу ваше веќе со месеци. Планирав ме да одиме 
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во Калифорнија каде што јас ќе можев да предавам. Дури и размислувавме да се земе-
ме. По една и пол година кога дој де време да тргнеме ние не ни зборувавме еден со 
друг. Но би деј ќи го сакав и сакав да дојде со мене, најдов изговор: ќе напра вам филм за 
нашето патување. Ми беше јасно дека уметничкиот објект, филмот беше само изго вор: не 
очекував навистина да го направам. Но тој сонуваше да пра ви филмови. Така тргнавме 
за Калифорнија, патувајќи долж Со е ди нетите Држави. И почнав ме да зборуваме еден со 
друг преку камерата, јас на француски, а тој на англис ки - во исто време игнорирајќи го 
она што другиот го кажал, што мисли за пату вањето и причината за него (всушност ние 
дури по неколку месеци го сфа тивме ова, кога го монтиравме). Се венчавме на истиот 
принцип: јас го за мо лив да се ожени за мене (речиси го принудив); тој го стори тоа во име 
на филмот, мислејќи дека тоа ќе биде згоден климакс. Го сторивме сето ова без да кажеме 
зошто, но секој од нас £ зборуваше на камерата за тоа. Три недели подоцна, кога стигнавме 
во Калифорнија, добив шанса да користам соба за монтажа. Прифатив во надеж дека 
нештата ќе продолжат како што беа порано, дека тој ќе остане. Монтажата траеше девет 
месеци и за тоа време ситуацијата се измени. По еден или два месеци сфатив дека ние 
навистина ги имавме нештата потребни за филмот. Ова ја направи нашата врска многу 
сложена. И на двајцата ни беше многу тешко да ја изведуваме улогата што ја одигра овој 
филм-објект. Остана ли тој заради филмот или и заради мене? Ни помогна ли филмот да  
живееме заедно или ја запечати нашата разделба? Бидејќи веднаш штом зборот “Крај” 
беше отпечатен решивме да се разделиме - иако во суштина беше многу покомплицирано 
од тоа.

Во врска со овие две слики, Le Divorce и Amnésie (Амнезија): тие не се зе мени директно 
од филмот, тие се паралелни со него. Тоа се мои слики. Додека филмот - а ова е важно - е 
заедничка работа: потпишан е од двајцата. Грег се согласи да позира, да се изложи себеси. 
Филмот е еден вид отплата, подарок што треба да надомести за страдањето што му беше 
нанесено. На еден начин, овој филм значеше дека можеме да погледнеме наназад без 
горчина, бидејќи заедно направивме нешто со што се гордеевме. Пара доксално, филмот 
ја авторизираше и ја искупи нашата врска.

Paul-Armand Gette

РодоТ НА збоРоВИТЕ 
�  Во интервјуто што £ го дадовте на Catherine Francblin пред три години, рековте дека 

единственото нешто што не сте успеале да го проследите е “слободата на мо де лот”. 
Дали Ва ши те модели от то гаш наваму ја употребија сло бо дата што им ја оставате?

� Лу овеќе иницијатива од другите. Но моите модели, кои никогаш не се професионалци, 
никогаш не се потполно пасивни. Тие одбираат да навлезат во моите грижи и јас 
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никогаш не ги одбивам. За возврат инсистирам да бидам слободен да го одберам 
начинот на гледање. 

�  Употребувајќи го терминот модел - le modèle - за да им се обратите на младите 
девојки  и од неодамна младата жена што ја фотографирате, го задржу вате машкиот 
род на тој збор: тие се “ils”, а не “elles”. Дали е ова вака заради она што Вие го 
нарекувате ваша “страст за дистанца”?

� Го почитувам родот на зборот. Нема збор во женски род за модел во францускиот. 
Но, секогаш кога се согласуваат на тоа, ги викам моите модели по нивното крстено 
име. На пример, ако се присеќавам на почетоците на Le Toucher du modèle (Допирот на 
моделот), зборувам за Pernilla. 

�  Развивте прилично необична врска со Центарот Помпиду. Во 1974 со би равте 
ботанички примероци на местото на градење. Во 1986 со дозвола на Центарот, но 
по ваша сопствена иницијатива поставивте изложба во тоа ле тите на  Musée d’art 
moderne. Дали овој пат Вие бевте викнати од музејот?

� Да, бидејќи ми се допаѓа предметот на изложбата што ја подгот вуваат. Ќе прикажам 
три постојни дела кои ќе ги адаптирам на просторот што ми е даден. Би можело да се 
каже дека тоа ќе бидат варијации на L’Inter vention dans les toilettes (Интервенција во 
тоалетите, 1986), La Visite da la nymphe (Посета на Нимфата, 1987) и Le Pybis de la déesse 
(Пубисот на божицата, 1994).

�  Вашата работа веќе била цензурирана, последен пат во музејот за чипки и везови 
во Сент-Гал, Швајцарија. Дали мислите дека овој проблем би можел повторно да се 
појави во случајот на Féminin-Masculin и посебно во врска со Вашата неодамнешна 
работа на бесрамното?

� Навистина бев изненаден од она што се случи. Прво, бидејќи јас сум против сите 
форми на цензура на текстови, мислења или слики. Кураторите на Сент-Гал ја осудија 
мојата понуда “да дадам сексуално редуктивна слика на жените”. Секогаш сум ја 
сметал мојата работа за омаж на жените, па така може да замислите колку бев зачуден. 
Никогаш немам прикажано порно графски слики. Не велам дека никогаш нема да се 
обидам да ја дефинирам порнографијата, немам ништо против тоа.

 Што се однесува до Féminin-Masculin, на организаторите е да го постават прашањето. 
Што се однесува до мене јас тоа веќе сум го направил. Се плашам дека има темни 
облаци на хоризонтот.
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Mike Kelly

зА ПоЛоТ НА уМЕТНоСТА
�  Вие имате репутација дека сте еден вид сексуален уметник. Како се гледате себеси?

� Не разбирам зошто имам таква репутација. Она што го работам не е еротично, тоа е 
валкано, многу повеќе има врска со еротизмот што е при душен отколку со желбата 
per se - со она што е дозволено во нашето општес тво, условите што задушуваат. Луѓето 
претпоставуваат сексуална енергија во моето дело и тогаш кога сексуалноста на 
која што јас мислам е фокусирана на околните услови кои ја спречуваат сексуалната 
енергија.

 Полот во моето дело, јас не ни знам што значи тоа. Кое дело? Јас имам направено 
стотици дела, сите за различни нешта во мојот живот. Бидејќи моето дело не е 
монолит, неговиот пол е потполно полиформен. На уметнич ки те дела не може да им 
се верува, во смисла на нивната сексуалност: тие сите взаемно се дополнуваат. Не се 
сметам себеси за дел од  модерната матери ја листичка патека. Уметноста е во врска 
со претставувањето на нешто во рамките на посебната културна арена наречена 
уметнички свет; таа секогаш мора да биде оддалечена од реалноста, никогаш не може 
да £ се верува. Како може на нејзината сексуалност да £ се верува?

�  Дали заради ова се ослободивте од природниот импулс кон геометри јата или дури 
формата во Вашата инсталација во галеријата Росамунд Фелсен минатата година?

� Голем дел од она што го работам има врска со уметноста како систем на знаци: 
знаците треба да го претставуваат тоа што може да се претстави, чиста конвенција. 
Сликите на таа изложба беа претставување на неиздифе рен  ци раноста, иконографија 
на бесформноста, воопшто не беа формали сти чки. Само културно клише што 
претставува нешто бесформно. Но ако по глед нете поголем дел од нив, тие стануваат 
портрети, со специфични лич ности. Тие стануваат специфични. Наместо тоа Канал 1, 
2, 3 беа како мистично клише: тунели светлина, многу едноставни и ефтини. Она што 
го гледате е количина волумен што може да се дефинира, направен со мерливи кутии. 
Погледнувате во дупката и гледате бескраен, прилично атрактивен простор.

�  Дали чувствувате дека сте во истата струја како Paul McCarthy или Jim Shaw?

� Тие се мои пријатели и секогаш ме привлекувале нивните дела кои по ка жуваат еден вид 
ограничување, вина заради машката сексуалност, засилена со  општествените улоги, 
табуа и клишеа. Тие се обидуваат да се постават себеси во условите на историјата, 
сфаќајки како, станувајќи постар, постојано морате да го препоставувате вашиот 
систем на верување, начинот на кој живеете во себеси, свесноста дека има нешто што 
не можете да го правите повеќе или можете да го правите наместо тоа.

 Сексуалната компонента на кое и да е уметничко дело не е толку во врс ка со широките 
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креативни аспекти, колку што е во врска со комуникаци јата. Затоа никогаш не сум ја 
сакал формалистичката материјалистичка тра диција и наместо тоа ме привлекувале 
уметничките дела кои ја промовираат претпоставената врска меѓу творецот и 
гледачот. Правите уметност за да привлечете некого. Но притоа задржувајќи еден вид 
двосмисленост. Ако вие и гледачот сте измешани тоа е оргазмично, бидејќи како и во 
сексот вие и вашиот партнер станувате збунети кој е кој. Ако мислам за уметноста на 
кој и да е широк сексуален начин, тоа е тоа. Дел од мојата врска со гледачот е едно 
еротско искуство: тоа не може да биде комплетно исполнето со задо волство, не може да 
биде во врска со чистиот спој, тоа мора да биде во врска со одделувањето и збунетоста.

превод: Ели Џукеска
извор: Art press 205

Анета Светиева

зА ПоЛоТ НА уМЕТНоСТА
Анета Светиева (53 г.) веројатно е најзначајната уметничка во Македонија, за што 

всушност некаква валоризација беше и нејзиното прилично забележително учество 
на Венецијанското биенале. Создава, главно скулптури во теракота, речиси 30 години. 
Нам, за оваа прилика нè интересираше токму таа димензија на “женскост”, која е еден 
од клучните “дескриптивни” слоеви во целото нејзино творештво.

�  Г.Н.Ом: Дали кога станува збор за машко-женските односи всушност станува збор 
за контрола над власта, моќта, “говорот”, општествена динамика?

� Светиева: Секогаш, на некој начин, станувало збор за власт, кога се говори за односите 
мажи-жени. Дури и на ниво на говорот, знаете; се обидувам на некои луѓе да им обрнам 
внимание дека повеќе претпочитам да бидам професорка отколку професор, но главно 
безуспешно.

�  Па, дали во таа “борба”, во таа динамика, чувствувате дека “жената” (што и да значи 
тоа, што вели Лакан!) на некој начин, историски, а посебно, на пример, во нашава 
средина, е потисната?

� Во некакви историски рамки кога зборуваме за овој балкански простор, да, жената 
е потисната, и тоа како од христијанството така и од исламот кој доаѓа подоцна. Но, 
станува збор за потиснатост повеќе во некаква надворешна социјална смисла отколку 
внатрешна, на ниво на семеј ство, каде што подлабоко се регулираат некакви меѓу-
човечки релации. Воопшто, имам впечаток дека дури и таа историска слика што ни се 
наметнува е малку лажна и исконструирана.
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 Инаку, културно, историски, како сакате, улогата на же на та е потценета. Дури и кај 
нас, на Балканот, имаме примери на жени старешини на село, старешини на куќа, 
посебно во печалбарските периоди, кога целиот товар на оддржување на заедницата 
паѓа врз жената. Би рекла и повеќе: токму носител на сите културни аспекти на 
живеењето - облека, храна, суредување - била жената. Мое мислење е дека првите 
творци во керамика се токму жени, иако за целиот тој период на неолит се спекулира. 
Правеле многу интересни фигури, некаде ги нарекуваат топки - старци, што стоеле 
крај огништето. Потоа обредите со маски - сето тоа мошне прилега на женскоста, и јас 
навистина верувам дека тие биле први носители на таа обредност.

�  Покрај тоа што професионално се занимавате со етнологија, Вие, госпоѓо Светиева, 
сте мошне забележителен “уметник” (што и да значи тоа!). Кажете ни нешто за тој 
однос, женскост(сексуалност)-уметност?

� Не сакам јас да се бавам со тие “длабоки” теории за ум е т носта. Сето тоа е во рамките 
на животот, просто. Го пра вам тоа што го правам, но и верувам дека не останува само 
делото; човекот оста нува, сепак, по сé, заедно со делото. Кај нас, можеби и под пресијата 
на тој грозен колек тивистички дух што сé уште доминира во културното и севкупното 
живеење, долго време се става светлина врз делото, а не врз човекот, како тоа да 
паднало од небо, во смисла на некаков си безимен творец-народ. Имам впечаток дека 
ние како заедница сé уште во доволна мера не го откривме цивилизацискиот набој на 
индивидуализацијата, што е пак ужасно важно токму во уметноста, и во негувањето на 
културните и уметнички важни нешта.

 Но и социјализмот се надоврза на некаков модел на село-колективистичка и 
обредна заедница, посебно силна на Балканот, но и пошироко во Европа, каде што 
индивидуалецот, освен како жртва и негативен пример, речиси не постои. Ќе ви кажам 
еден пример од овој век, од скопската околија; се вратил некој печалбар и изградил 
чешма со своето име; веќе следниот ден селаните чешмата му ја срушиле.

�  Имам впечаток дека прилично храбро и дури би рекол пркосно го инсталирате 
својот креативен труд во ова галопирачки збудалувачко општество.

� За уметност треба храброст, никако само-цензура. Затоа никогаш и не сум се обидувала 
да заработувам од уметност. Подобро чистачка, цел живот тоа го велам, отколку 
уметник за изнајмување. Дури не ме интересира ни дали тоа некому му се допаѓа. 
Просто станува збор за потреба нешто да се направи, и толку, без калкулации.

�  Вие сте сепак доволно етаблирани и еманципирани. Ме интересира каква е вашата 
семејна заднина, дали добивавте поддршка од семејството, за да се бавите со 
уметност?

� Знаете како: мојот дедо бил професор по математика во битолската гимназија. Баба ми 
завршила француско училиште. Значи, за наши прилики станува збор за образовано 
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семејство. Но, кога чичко ми сакал да стане музичар - а бил многу талентиран и посветен 
- целото семејство рип нало: не доаѓа предвид! Слично е и со мене: татко ми завршил 
факултет во Стразбур, демек со европски сфаќања, но никако не дозволуваше јас да 
се занимавам со уметност попрофесионално! Со позајмени пари и “без благослов” јас 
заминав да студирам Ликовна академија во Белград. И сето тоа се случува во втората 
половина на веков! Можете да замислите како било порано!

 Уметноста овде се сфаќа како стрип тиз.

Лилјана Ѓузелова

ВЕЧНоТо ВРАЌАЊЕ
Лилјана Ѓузелова (62) минатата година имаше еден мошне интересен проект 

“Вечното враќање...”, одржан во една стара куќа во Маџир-маало во Скопје. Тој проект кој 
на еден извонреден ликовен и “амбиен та лен” начин допре некои мошне важни прашања 
за личната и оп ште ствена историја, па меѓу другото и за “женското место” на ова 
матно и чудно простор-време што го живееме (за што впрочем пишува Кристева во оваа 
Маргина!) беше повод за разговор со госпоѓата Ѓузелова.

Сите слики поместени во разговорот преземени се од проектот (фото гра фии на 
Роберт Јанкуловски), и главно се деликатно наследство на семејство то Ѓузелови. 
Мошне важен лик како во проектот така и во животот на г-ѓа Ѓузелова, е неј зиниот 
татко, Димитар Ѓузелов, кој по војната бил убиен од комунистите како сора ботник на 
бугарските окупатори. Соочувањето со тоа искуство кај Ѓузелова трае сè до денес.

�  Г.Н.Ом: Дали историјата на уметноста е “машка” и која е воопшто улогата на жената 
во неа?

� Л. Ѓузелова: Да, машка е, тоа пред с# го потврдуваат и историските факти. Улогата 
на жената во неа е секундарна. Нејзиното тивко, не наме тливо и неконтинуирано, 
јавно присуство во историјата е нај ве  ро ја тно пред с# резултат на нејзината биолошка 
функција која ја има во природата. Ако размислим посериозно би можела да кажам 
дека таа самата му ја подарила и отстапила на мажот при марната фу нкци ја. Можеби 
во нејзи на та сенка ќе можеме да ја препознаеме и да ја откриеме архетип ската слика, 
поточно матри ца та на машки устроениот свет. Таа е онаа што го создала Бога и 
вдахнувајќи му ја кре ативната сила му ја отстапила сопствената моќ за да го доврши 
неј зи ното дело. Затоа сметам дека за жената е битна сенката, и дека мажот може, како 
би рекле, во рефлексијата на тој мрак, на таа сенка да се ви ди и да се препознае себеси 
како во огледало. Нај веројатно пот свесно, а тоа не е случајно, нејзиното конкретно 
отсуство во “ма шката” историја на уметност е заменето со ликот на нејзиното опсе-
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сивно креати вно при су ство во делата на машката уметност во општо. Таа е и останува 
вечна тема за Другиот. Нејзината улога во светот на мажите е фундаментална, и кога е 
на дното, во базисот, таа е всушност на пиедесталот. 

� Во онаа кон ве нционална смисла нејзи ната улога во историјата на уметноста е неви-
дли ва и ретка, но таа има свои моќни репрезенти во сите домени на духот, како што 
се на пример: Кристева, Вулф, Колвиц, Гончарова, Цветаева, Ахматова, Клодел, Аба ка-
но  вич, Светиева и да не ги набројувам натаму сите женски имиња присутни осо бено 
денес во современата уметност.

�  Дали Ви одговара значењето на зборот “уметник” оптоварено со тој машки 
историски баласт? Како се гледате себеси во еден таков “референтен систем”?

� Патријахатот владее веќе со милениуми и логично е збо рот “уметник”, творец, создател 
да упатува на машкиот боже ствен принцип. Тој е всушност законот. Јазикот, иако 
мајчин, тој е татковски принцип. Ја зи чната норма ја укажува, легитимира, ле га ли зира 
нормата на по ли ти чката моќ која низ процесот на втеме лувањето и развивањето ста-
нува општо при фатена конвенција која функ цио нира со векови. Така и во слу ча јот на 
зборот “уметник” кој е именка од машки род, јас ја согле ду вам и до минацијата на духо-
вната моќ. Но, таа конвен ција не е еднаш за секогаш дадена и таа може, без оглед на 
нејзиното вековно тра ење да се смени, или да се прошири нејзиното зна чење. Така 
и од оваа именка може да се из ве  де, односно веќе е изведена именка од женски род. 
Спротивниот пол, можеби на почетокот, ваквиот став ќе го гледа скептично, но по  тоа 
ќе го навикне увото и ќе ја прифати.

 Женско то при суство во уметноста и воопшто во сферата на духот денес станува 
неминовно. И покрај ве ковната субординација на спротивниот пол, мислам дека пот-
свесно ја прифатил својата втора половина, зашто раз брал дека са мо со присуството на 
другиот пол и почитувањето на разликите на другиот пол може да се реализира себеси 
како целосно битие и дека всушност газејќи ја несве сно сенката на другиот, ја газел 
со векови сопстве ната целина. Може би со време разбрал дека таа сенка е огле дало на 
неговата подвоена психоло шка личност и дека во неа се наоѓа клучот за воспоставу-
ва њето на хармонијата и на неговата ментална и духовна структура. Можеби затоа 
денес, за разлика од претходните векови женското присуство во уметно сти те не е 
нево обичаено и е сосема природно. 

 Но, сепак мислам дека ова прашање за поимот “уметничка” кој упатува на жена-творец 
треба да му го поставите на некој од мажите творци за да можете да добиете це лосен 
одго вор. И покрај појавата на феминизмот, мислам дека од тој исто риски машки баласт, 
ми се чини, повеќе се оптоварени мажите отко лку жените. 

 Во принцип мислам дека не е добро да постои по делба на машка и женска уметност, 
зашто самата поделба по себе не зна чи ништо, зашто таа априори не упатува на 
некаков вредносен си стем, а според ме не тој е најбитен за духот. Јас може да прифатам 
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по сто ење разлики, но не и поделба, па дури понекогаш и разликите по ме ѓу ма ш киот и 
жен скиот го вор не можат да се пре познаат. Еве на при мер да ја споменам Ју ли ја Кри-
стева, нејзи ниот бри лијантен ум, како можете полово да го де тер ми нирате, без оглед 
на проблемот кој го тре тира, ако не &  го прочитате името на не која од нејзините книги. 
Што се однесува до ме не лично, себе си се гле дам во контекстот на мојот севкупен 
живот и според резу лта тите од мојата работа.

�  Како го согледувате своето творење во една прилично патријахална средина како 
што е нашава?

� Како што веќе реков патријахатот не е каракте ристи чен само за нашата средина, 
тој е доминантен и во Западната и во Исто чната хемисфера. Кај нас, за разлика од 
Западниот свет, можеби во таа смисла е поконзервативна средината. Но, мислам дека 
конзер ва тивизмот на средината во мојот случај не влијаел толку врз градењето на 
мојата личност, колку што влијаела репресијата на претходниот по ли  ти чки систем. 
Поли ти чкиот фактор кој е сепак машки фун диран за мојот ментален, од носно духовен 
раз вој бил мошне ограничува чки и мо жеби нај многу влијаел врз прогресијата на 
мојата работа и мојот жи вот воопшто. Но, и кога во мојот случај не би бил во пра шање 
тој политички фактор, јас како и најголемиот број жени не сум го избе гнала и не сум 
мо жела да живеам надвор од маш киот кон текст. 

 Во моето најрано воспитување во семејството, како и во мојот натамо шен раз вој не сум 
била лишена од авторитативната сли ка на мажот, за тоа што јас функ цио нирав и како 
ќерка, сопруга, ма јка. До бро волно ја прифатив таа улога и не бегав од таа слика.

 Но, и по крај с# веќе одамна поч нав да ја ослободувам мојата личност. Сметам дека 
само низ личното искуство може да се дојде до слобода. 

 Како дел од мојата севкупна еманципација би сакала овде да го споменам и мојот 
последен проект “Вечното враќање...” кој всушност беше и еден од аспектите на 
ослободувањето од митот за сопствениот татко. Веројатно тоа беше мојот најтежок, 
најболен и најдолготраен процес. Кој знае дали с# уште не трае?!!! Овој проект беше 
реализиран во еден автентичен простор од мојата младост а куратор на мојот про ект 
беше Сузана Милевска. Денес мислам дека многу нешта од машкиот свет не треба да 
ги следам. Ниедна слобода не може да се освои одеднаш, туку до неа се доаѓа, трпеливо 
и по ста пно . Јас лично до неа дојдов низ многу бавен процес, зашто по пат на агре сија 
невозможно е да се дојде до суштината на слободата. 

�  Што мислите за тој однос: “род-уметност”? (“род” сфатен најши роко и во сексуална, 
па и во етничка или малцинска смисла; а “уметно ст” едно ставно како некаква 
артикулација на сопствениот идентитет и место во општеството)?

� Мислам дека уметноста не го познава родот, ние сме тие, нашата конвенција која му 
го наметнува тој товар на уметноста и ја диференцира, ја дели и го дис кри ми нира, 
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дискредитира Другиот пол, етничка група, нација, култура. Суштината на уметноста 
е слободата, а ние сме тие кои &  ја загрозуваме неј зи ната суштина и ја инфици ра-
ме, убиваме со политичкиот-шовинистички вирус. Ако збо рот “мал ци нска” во Вашето 
прашање упатува на елитизам, тогаш се согла су вам дека сепак во крајна линија таа е 
елити сти чка и дека во ваквата одредница нема ништо дикредитирачко во однос на 
Другиот. Име н  ка та уметност која во нашиот јазик е од женски род ја создала имен ката 
уметник од машки род. Иако раѓањето е женски прин цип, поради доминацијата на 
фало крат скиот закон, како и поради не го ва та биолошка и пси хо фи зичка конституција, 
на ма жот му е дадена таа слобода (за која же ната треба да се избори) сим бо лички да 
раѓа, да произве дува дела од сите сфери на духот. Мислам дека мажот во таа смисла 
природно е лишен од она, од што жената е оптоварена, или во зави сност од точката на 
гледањето, можеби таа е привилегирана! ?

 Секако дека секоја човеч ка креа тивна активност, без оглед на ме диумот на кој му 
припаѓа, сметам дека себеси, сопствениот иденти тет може единствено да го по тврди 
преку полето на духот. Со него и низ него тој може да го пронајде и сопственото аде-
кват но место во нормалните демо крат ски општества. 

�  Еманципација - прашање на еднаквост или продлабочување на разли ките? И кој е 
еманципаторскиот потенцијал на уметноста во опште ството, посебно кај нас?

� Нашата жена, ми се чини, за да го заштити интегритетот на сопствениот идентитет, 
се свртувала кон креативните активности. Да се потсетиме само на нашата богата 
фолклорна и етнографска традиција. Во одредени времиња низ историјата таа била 
единствениот културен стожер. Таа успеала да го заштити и сочува континуитетот 
на националниот културен идентитет. Колку и да звучи необично, можеби банално и 
патетично, но, везот, песната, приказната, танцот, биле вистински духовни активности 
и уметнички вештини кои низ симболичките претстави го рефлектирале универзумот. 
Тоа се нашите архетипови кои се неизбришлива трага на нашиот идентитет. Тие 
слики се нашите мандали и реликвии кои ние сакале, или не, мораме да ги почитуваме. 
Македонската жена била онаа Весталка која го одржу ва ла креативниот оган да не 
згасне. Политиката никогаш не била нејзин главен избор, креативноста е нејзината 
есенција и став кон светот. Реализацијата на своето “вечно женско” го гледала 
исклучиво надвор од политиката. 

 Што се однесува до еманципацијата на жената во Македонија, според моето 
мислење сметам дека таа пред се им недостасува на македонските мажи, се разбира 
со исклучоци. Тие се оние кои треба пред с# да се еманципираат. Не би сакала ова 
мое мислење да го третирате како феминистичко, бидејќи сум против секое женско 
движење кое поминува во шовинистичко. Можеби затоа што живе ам во еден, за наша 
среќа општествено регулиран рамноправен ста тус со еднакви права меѓу половите и 
што себеси не се гледам подредена на ма жот. 
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 За феминистичкото движење на Запад секако има длабока при чина за неговото 
појавување токму поради општествено нерегу ли раниот рамно правен статус на жената. 

 Организацијата на АФЖ која се појави кај нас по војната, а која своите реци диви ги 
има и во одредени сегашни сојузи на жени, беше за мене, и с# уште е карикатура која 
се влече на опашката на власта и која нема речиси никаква прогресивна функција ниту 
на социјален ниту на културен, ни ту на етички па дури ни на хуманистички план. 

 Еманципацијата на же ната и во оп што на човекот единствено ја гледам во нејзината/
неговата ду хо в на моќ, без оглед на поло вите и сите други разлики. Тоа е един стве на та 
сфера која може гло бал но да го осло бо ди човекот од сите дис крими на тор ски состојби. 

 За да се еманци па ципира умет носта во едно опш тество треба да &  се даде мож ност. 
Ако постојано, од кога знам за себе, ни велат дека нема пари за уметноста, за она што е 
јадро на нашето кул турно битие, тогаш резултатите се јасни. Потенци јали имало и сега 
ги има особено меѓу младите но, уметноста во нашето опш тество сметам дека го нема 
до стој ното место без оглед на еко но мската состојба во која се наоѓа денес. 

  Не Ви се чини дека бев преоп ширна како жена, нели?



САЈБЕР
ФЕМИНИЗАМ

Max Ernst
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Белешки за политичките предуслови на 
сајберфеминизмот

Faith Wilding & Critical Art Ensemble

(РЕ)коНСТРукцИЈА НА РодоТ - Жените 
во сајберспејсот
Сајберфеминизмот е ветувачкиот нов бран на (пост)феминистичкото мислење 

и пракса. Благодарејќи на дејноста на бројни жени активни на Net постои значајна 
сајберфеминистичка присутност, свежа, остра, умна и иконокластична во однос на 
многуте догми на класичниот феминизам. Едно времено сајберфеминизмот ги направи 
само првите чекори во осво ју вањето на технолошки комплексните територии. За 
работата да биде уште покомпликувана, овие нови територии до митски размери се 
преко дирани како машки домен. Затоа сајберфеминистичкиот упад во различните 
техно-светови (произведување на CD-ROMови, Web дејноста, листите и news групите, 
вештачката интелигенција итн.) беше главно номадски, спонтан и анархичен. Од една 
страна, овие квалитети допуштија максимум слобода за разнолики манифестации, 
експерименти и започнување на пишувани и уметнички жанрови. Од друга страна, се 
чини дека на Net-дејноста и на организациите нешто им недостига: теоријата за техно-
социјалното во однос на родот (gender) е релативно незрела во споредба со нејзината 
развиеност во другите простори на поголема родна праведност, освоени со борба. Овие 
повторувања не би требало да бидат дочекани со вообичаеното проѕевање од досада, 
бидејќи сајберспејсот е клучното место на борба за женските права коешто очајнички 
има потреба за родна разноликост (и за разноликост воопшто).

феминистички циклуси
Непосредно воочлив аспект на Мрежата (Net) е што сајберфеми нис тки те ги снабдува 

со орудија битно поинакви од сето достапно на бившите феминистки. Историски, 
феминистичкиот активизам зависел од физичкото собирање на жените: во кујни, цркви, 
парламенти и улици. Жените се со ста нувале приватно за да планираат јавни кампањи 
за политички и граѓански права. Во тие кампањи видливата присутност на групи жени 
откорнати од тивката изолација на нивните домови, стана јавен знак на женската побуна 
и активизам. Жените коишто дејствувале заедно, јавно говореле, марширале по улиците 
и го вознемирувале јавниот живот, на тој начин ги беа отвориле политичките територии 
кои биле традиционално затворени за нив.

Во текот на вториот феминистички бран, во раните шеесетти, жените повторно 
почнаа да се собираат и да планираат акции. Се сретнувале во групи за подигнување 
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на свеста, коишто станале организациски ќелии на обновеното феминистичко движење. 
Овојпат феминистките започнаа да учат нова тактика: создавање на контра-спектакл во 
медиумите. Жените изведувале акции чијашто мета биле највидливите од популарните 
икони. Таквите патријархални споменици под феминистичкиот удар во САД биле и 
изборот за Мис на Америка, Плејбој канцелариите и клубовите, Волстрит, Метрополитен 
музејот, Пентагон и Белата куќа. Каде и да се случувале акциите, медиумите доаѓале да 
го документираат срамното и нечуено жен ско однесување. Оваа тактика национално и 
меѓународно ја прошири веста за растечкиот феминизам.

Ако доминантен белег на првиот бран беше женскиот упад во новите политички 
територии, вториот бран е означен со маршот во нови економски територии. Најзначајно 
е женското барање за пристап кон средствата за финансиска независност - борба која 
се продолжува и во третата фаза на феминистичката пракса. На политичкиот фронт 
феминизмот се фокусираше врз праксата на ослободување, напуштајќи ги старите 
десничарски пракси, како движењето за умереност.

Третиот бран на феминизмот, често колективно нарекуван постфеми ни зам, продолжува 
да ги користи моделите на јавна акција и побуна. Свеж пример беше краткотрајната но 
видлива Women’s Action Coalition (WAC), основана во Њујорк кон крајот на 1991, која 
следеше серија настани што ги разлутија жените во САД: драматичното Хил/Томас 
сослушување, судењето за силување на Вилијам Кенеди Смит и Мајк Тајсон, правните 
битки за правото на абортус. Сето тоа придонесе за чув ството дека е време жените за 
започнат ‘видлив и значаен отпор’ на социјалното, сексуалното, економско и политичко 
угнетување и насилство. Набрзо, WAC стана медиски атрактивен, организирајќи 
цела серија акции. WAC произведуваше спектакли коишто беа hip, sexy, cool, забавни, 
жестоки и видливи. Осум илјади жени се беа вклучиле првата година. Тој почетен успех 
во значајна мера беше резултат на ефикасниот систем на умрежување и комуницирање. 
Центар на системот беа телефоните, факсовите, e-mail-от и контактите во медиумите. На 
некој начин, WAC беше рана прото-електронска феминистичка организација.

Третиот бран (со неколку исклучоци) пропушти да влезе во клучното подрачје: 
револуцијата во комуникациската и информатичка технологија. Сајберфеминизмот 
претставува една нова група на истражувачки подготвени да ја поместат борбата во тоа 
ново подрачје. Движењето е сè уште пре младо за да се соочи со борбите својствени за 
економијата на разлики. Како и на повеќето други фронтови, се чини дека има место 
за секого. Радикалните движења во своето детство се склони да ги повторуваат изми-
натите обрасци. Сајбер феминизмот не е поинаков - клучните феми нистички прашања 
како женската субјекти вност, сепаратизмот и одржувањето граници, територијалната 
идентификација, повторно изнурнуваат, иако изгледаат мртви во други феминистички 
територии.
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Територијална идентификација
Кое подрачје го истражува и теоретизира сајберфеминизмот? Површен и всушност 

незадоволителен одговор е: сајберспејсот. Сајберспејсот е само мал дел, бидејќи 
инфраструктурата што го произведува овој виртуелен свет е огромна. Клучна важност 
секако имаат хардвер и софтвер дизајнот и производството, а веројатно најголема 
важност имаат институциите коишто ги обучуваат дизајнерите на продуктите д сајбер-
животот. Тие производи претежно се дизајнирани од мажи, па и се направени така за 
да ги задоволуваат нивните потреби и желби. Од почетокот влезот во врвот на техно-
светот (виртуелната класа) бил поставен во корист на ма жите. Во раната социјализација/
едукација технологијата и технолошките процеси беа родени како машки домен. Кога 
жените се занимаваат со ком плексната технологија на продуктивен или креативен начин, 
тоа се третира како девијантно однесување кое заслужува казна.

Подрачјето на сајберфеминизмот го вклучува сајберспејсот, институци ите на 
индустрискиот дизајн и образовните институции. Односно, сите подрачја во коишто 
технолошкиот процес е креиран на начин кој им оневозможува на жените пристап до 
некои оснажувачки елементи на техно-културата. Но, територијата тука не престанува. 
Сајберфеминизмот е исто така и битка за нараснувачката свесност за влијанието на новите 
технологии врз животот на жените, и дискретен влез на технокултурата во секојдневниот 
живот. Сајберспејсот не постои во вакуум, тој е блиско повр зан со бројни институции и 
системи од стварниот свет, коишто постојат врз основа на половата поделба и хиерархија. 
Конечно, сајберфеминизмот мора радикално да ја прошири критиката на медискиот hype 
на “техно-светот”. Додека утопискиот сајбер-спектакл потфрли благодарение на дока-
зите за неговата злоупотреба од страна на бирократската класа, пониската технократска 
класа и работниците вклучени во изработка на техно-производите, дотогаш критиката 
што ги вклучува свеста за полот и расата е малубројна. Кој воопшто може да поверува 
дека возраста, расата или полот не се важни во сајберспејсот? Можноста некому on-line 
да му се припишат општествени карактеристики, само е алиби за мошне традицио-
налната и експлозивна поделба на работата која е продукт на целокупниот систем и 
заведувачки елемент за оние чијашто општествена околина во стварниот свет е уништена 
со панкапиталистичката деструкција на авто номните општествени простори. Мораме да 
се запрашаме, што ги чека, тогаш кога се on-line, луѓето во малцинска позиција? Дали ќе 
пронајдат блиска и карактеристична реторика, дискусии и претстави? Постои ли конти-
нуитет на дискурсите помеѓу стварното и виртуелното (како во случајот на белата средна 
класа)? Иако постојат виртуелни џебови во коишто континуитетот постои, ситуацијата 
претежно е усогласена со истата малцинска свест што ја наоѓаме во стварниот свет. 
Со други зборови, елементите на општествената стратификација се отсликуваат и 
реплицираат во сајбер спејсот.
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Сепаратизмот и одржувањето граници
Секогаш кога феминизмот ќе започне да го пробива својот пат во нови територии, 

претставничките на авангардата на движењето се соочуваат со неверојатни проблеми и 
со речиси несовладлива надмоќ. Размерно има малку жени способни да го разложат cyber-
hype-от, да ја разберат сложеноста на системот и, што е најважно, да ги научат другите жени 
како активно да го користат системот. Мнозинството жени во техносферата ја користи 
својата енергија само за да го преживее пречекорувањето на општествените норми и да 
ги научи големите количества згуснати технички информации. Веќе и ова последново е 
тешка задача којашто само ретки ја извршуваат, а дури во условите на полова изолација 
(учејќи и работејќи во машко подрачје) на генерално негативната општествена слика 
на ‘geek girl’ (која е спротивставена на конструкцијата на женската природа), веднаш 
станува јасно дека нивото на алиенација е екстремно високо. Во такви услови, како и во 
минатото, сепаратизмот е корисна тактика, како и другите што поттикнуваат ефикасни 
воспитни ситуации.

Кети Хуфман (Huffman) често се зафркава дека ‘во сајберспејсот ма жите не можат да 
нè попречат’. Реченицата е забавна, бидејќи искажува вистина за половото попречување, 
но песи ми сти чката страна на ова е што жените се попречувани и во сајберспејсот. Често 
се заплиснати со контра-дискурс, игнорирани или поклопени во име на ‘политичката 
коректност’. По вторно постои потреба за сепаратизам во пост-феминистичката деколо-
низација на сајберспејсот. Во текот на оваа рана фаза од развојот, жените треба да 
експери ментираат развивајќи го својот сопствен работен и простор за учење. Ваквиот вид 
активност се појавувал во сите фази на феминистичката територијална деколонизација 
и се покажал како мошне продуктивен. Сајберфеминистките треба да го поздрават 
сепаратизмот како и сите оние што ги поддржуваат сајберспејс различностите. Треба да 
се запомни дека сепаратизмот на малцинските (обесправени) групи не е негативен. Не е 
сексистички ниту расистички, и не е нужно пречка за демократскиот развој.

Едновремено, сепаратизмот може да ја достигне точката во која станува контра-
продуктивен. Кругот на корисна продукција во името на сепаратисти чка активност може 
да се утврди со примената на еден од своите основни слогани: “Личното е политичко”. Во 
групите за подигнување на свеста типично е што личната информација е јавна. Членовите/
ките на групата доаѓаат до сознание дека нивните ‘индивидуални’ проблеми се само огле-
дала на социјалните патологии што ги погодуваат сите луѓе на дотичната класа, раса, пол, 
итн. За возврат, секој поединец почнува да сфаќа дека во неподнослива социо-економска 
ситуација не бил(а) доведен(а) поради лична грешка, туку е вината во структурата на 
политичката економија. За овој процес да биде успешен, мора да постои солидарност на 
идентитетите, а кога угнетувањето е силно, солидарноста може да се случи само во сепа-
рирана околина. Но, еднаш кога овие општествени струења се откриени и знаењето за 
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тоа е раширено меѓу припадниците на групата, отпаѓа потребата за сепаратна активност. 
Во тој момент може да започне несигурната романса помеѓу коалицијата и разноликоста.

Гледајќи го феминизмот воопштено, се чини дека изминало времето за сепаратистички 
акции. Сепак мораме да се потсетиме дека не се сите општествени подрачја подеднакво 
полово избалансирани. Бидејќи сајберспејсот е едно од најнеправедните, треба да се 
очекува дека многуте рано-феминистички организациски и образовни тактики ќе бидат 
повторени.

Женската субјективност
Сајберфеминизмот во моментов се наоѓа на една несреќна точка каде што треба да 

се одлучи кој ќе биде сепаратистичка сајберфеминистка, а кој не. Уште еднаш се враќа 
прогонувачкото прашање ‘што е жена’? Теориски овој проблем е разбирлив, но најнапред, 
што е проблем? Гледајќи ги наназад феминистичките движења, секогаш постоеле 
страшни конфликти помеѓу женските групи и организации предизвикани со обидот 
да се де фи нира женската субјективност (и последично, ‘ние’ и ‘тие’). Во вториот бран, 
жен скоста е дефинирана на начин кој во голема мера ја отсликуваше субјективноста 
на бела, среднокласна, хетеросексуална жена. Третиот бран мора да расправа дали 
трансвеститите, транссексуалците и другите ‘машки’ коишто се идентификуваат како 
жени, треба да бидат прифатени во акти вистичките организации (едновремено, право 
да приговараат имаат и ‘обоените’ жени, работничките и лезбејките). Покрај тоа, 
никогаш не било решено како да се одвои женскоста од другите примарни социјални 
варијабли што го конструираат женскиот идентитет. На пример, дел од проблемите во 
разни феминистички организации се состои во тоа што припадничките на средната 
класа и професионалките имаат најголеми еко номски и социјални ресурси. Затоа и 
имаат најголеми можности за ли дерство и донесување одлуки. Жените вон тие класи 
чувствуваат дека професионалките имаат неправедна предност и дека нивната агенда 
им е примарна, што, за возврат, изроди деструктивни форми на сепаратизам.

Моментното теориско решение на овој проблем е во организирањето на мали сојузи 
и коалиции коишто не се потпираат на бирократски про  цеси. Треба да се очекува дека 
таквите коалиции ќе се распаднат со различна брзина во текот на времето. Исто така, 
наивните хуманистички или метафизички принципи (зависно од стојалиштето) како што 
е ‘се стрин ството’, треба да се остават во минатото и мораме да научиме да живееме со 
конфликтите и спротивностите во ‘куќата на разликите’.

Тоа, се разбира, е полесно да се рече отколку да се направи. Вистината се менува со 
ситуацијата. На една територија како што се американските или британските оддели 
за културни студии, можеме да зборуваме за живот во куќа на разлики. На некои 
други, неправедни територии, тоа е потешко и често се потребни јасни граници (често 
есенцијализирани) за различноста, поради причините на идентитетот.
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Сајберфеминистичкото образование
Сајберфеминистките ја сфаќаат важноста на технолошката едукација на жените. 

Меѓутоа, ова образование треба да биде контекстуализирано внатре во критичката 
феминистичка анализа и дискурсот за односите меѓу жената, Нет-културата и 
политиката, и панкапиталистичката работна економија. Сајберфеминистичкиот глас 
мора да се чуе посилно во диску сиите за развојот на Нет. Како културна и техничка 
авангарда, сајберфемини ст ките мораат да имаат на ум дека повеќето жени коишто 
моментно ра ботат со компјутерите и информациската технологија во развиените земји во 
најдобар случај се ‘воздигнати’ дактилографки, за коишто компју терот претставува само 
интензификација на работата. Мора да се постави пра шањето: каков однос имаат тие 
жени спрема технологијата? Како тој однос е произведен и како може да биде оспорен? 
Сајберфеминистките би можеле да осигураат сајт (site) за подигнување на свеста каде 
што же ните би можеле да раскажат стории за својот однос спрема различни аспекти 
на технологијата и начинот на којшто таа влијае врз нивните животи. Таквиот сајт би 
можел да ги подучи жените да се распрашаат околу сè поголемата транспарентност на 
технолошкиот упад во нивниот работен простор и секојдневен живот. И, се разбира, 
мора да постои постојана едукација, информирање и активизам којшто се однесува на 
феминизираната ‘глобална економија на домашната работа’ (Haraway), која го слошува 
животот на жените во земјите во развој.

Feminist Art Programs во Калифорнија, на пример, одржуваат свои сопствени атељеа, 
курсеви и училници внатре во институционалната ака дем ска структура. На едно 
подлабоко ниво исто така стана јасно дека од во ениот простор овозможува нецензурирано 
и радикално експерименти рање коешто води кон ‘топење’ на традиционалните 
дисциплини, пракси и подрачја на експертиза, а тоа поттикна некои постмодерни 
уметнички пракси кои ја променија mainstream уметноста и воопшто историјата на 
уметноста во САД. Што сè може да постигне феминистичкиот образовен програм во 
компјутерските науки и во медиската технологија? Замислете!!!

Сајберфеминистички Body Art
Телата воопшто се мошне омилени на Мрежата - без оглед дали се заста рени, 

киборг, техно, порно, еротски, изобличени, рекомбинирани (со ставени) или фантомски. 
Повеќето од тие ‘тела’ не се многу повеќе од рециклирани и во роба претворени слики 
на сексуалноста (посебно женската и ‘девијантната’) или медицински прикази (каков 
што е озлогласениот Visible Human проект) и некритички се претставени. Мнозина 
уметници при донесуваат за експлозијата на боди арт на Мрежата, но повеќето од тоа е 
само пренесување на она што веќе постои во други медиуми. Сај бер феминистичката, кон 
телото центрирана уметност се прикажува во живо на Мрежата. Како што можеше да се 
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очекува, вагината и клиторисот имаат почесно место во многу сајберфеминистички дела, 
како VNS Matrix.

‘Cunt art’ беше извонредно весела, ослободувачка и радикално за јад лива икона на 
феми нистичките уметнички и активистки од 70-тите. Женските групи за подигнување 
на све с та и за меди цин ска само-помош ре дов но меѓу себно ги истра жуваа генитали ите, 
а огледалото стана симбол не само на сексуалната сло бода, туку и на феми нис тичкото 
ба ра ње за репродуктивна сло бода и за здрав ствен систем насочен кон жените. Како 
што Donna Hara way суге ри ра во Modest Wit nes, феминистичкото проблематизирање на 
техно-науката (и по себ но на новите ре про дуктивни техно ло гии) бара воору жува ње со 
‘вистинското огледало за работа’, кое ‘ја прави видлива структурата на пода тоци која е 
нашето тело’. Визуелизацијата и машините за соби рање податоци кои што придвижуваат 
и нови информации и нови репродуктивни технологии можат да бидат пренасочени и 
применети за ‘дизајнирање на аналитички јазици за репрезентирање и интервенирање 
во нашите испреплетени, киборг светови’.

Сајберфеминизмот може да создаде реконфигурирани умрежени тела во сајберспејсот, 
тела коишто енергично се инкорпорирани во текстуалните, визуелните и интерактивните 
дела. Едновремено, деконструктивните проекти кои ја адресираат пролиферацијата на 
доминантните културни, родови и полови кодови на Мрежата, ќе бидат многу поефикасни 
ако доаѓаат од еден снажен либидинален центар и ако се разбираат низ филтрите на 
жен ската историја. Навистина, сајберфеминистичките боди арт проекти се обележани 
со женски телесни истории. Често се мотивирани со бесот против силите на цензурата, 
репресијата и нормализацијата. Примарно сепак се мотивирани со отсутност - отсутност 
создадена со убивање на жен ски деца, клитеродектомија, убивање на вдовици, врзување 
на стапала, присилен целибат, сексуално дезинформирање, недостиг од информации за 
контрола на раѓањето, силување, присилна бременост и со ограничување и изолирање 
на жените.

заклучок
Се чини дека сајберфеминизмот сè уште е во почетна фаза. Првиот бран на 

истражувачки, амазонки и ‘неприлагодени’ одлута во непријателска територија и 
таму пронајдоа нова земја којашто треба да се деколонизира. Историјата се повторува 
во позитивен циклус: од феминистичките аван гардни филозофии може да се симне 
прашината и да им се врати неко гашната виталност. Сепаратистичките активности во 
стварните или виртуелни форми на вечери, дискусиски групи и сесии за подигнување 
на свеста по вторно се животни. Есенцијалстичките фи ло зо фии претставени преку body 
art, cunt art и преку обидот да се сочува идентитетот се рекомбинираат со кон структи-
вистичките по ими за развој на иден ти тетот. Еписте молош ката и онтолошка анар хија која 
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е свечарска и от во рена за сите мож нос ти, го про наоѓа сво јот пат низ сајбер феминизмот. 
Догмата допрва треба да се утврди. Едновремено, територијата е непри ја телска, 
бидејќи зла тото на инфор мацис кото доба на жените нема да им биде пре да дено без 
борба. Работата да биде по лоша, една голема царинарница го штити влезот во таа нова 
територија. Нејзината функција е да прибере данок од секој оној што се обидува да влезе: 
поединец, класа, нација. За поединецот влезот се плаќа со цена да се биде образован и да се 
има хардвер и софт вер; нациите го плаќаат влезот преку поседување прифатлива инфра-
структура, и во нешто помала мера, прифатлива идеологија. Последично, и негативниот 
циклус се повторува, бидејќи жените што го пронашле својот пат кон сајбертериториите 
се оние коишто и инаку имаат економски и културни предности во други територии; 
предности здобиени со класната положба, која е тесно поврзана со културната положба 
и со расата.

Кога оваа група ќе помогне да се отворат границите за други обе спра вени групи, мора 
да се постави прашањето: каква идеологија и стру ктура ќе ги пречекаат придојдените? 
Дали ќе се повторат првиот и вториот феминистички бран во политичката и економската 
арена? Дали сајберспејсот и нему придружните институции ќе бидат способни да се 
носат со куќата на разлики? Познавањето и разбирањето на историјата на женските 
борби (заедно со другите битки во класните и расни односи) е есенцијално - не само 
како извор на стратегии и тактики, не само затоа што може да ги унапреди тактичките 
одговори на сајбер-родовите проблеми, туку и затоа новата конструкција на родот која ќе 
ја означи потполноста на оваа нова територија (не само во виртуелна смисла) да не падне 
во истиот циклус како во минатото.

Во секој случај, општественото тело и јавниот живот изгледаат толку искршени, 
отуѓени, стратифицирани и растргнати со пазарната економија, што сè уште не се 
појавила трага од таквиот активизам. Не ли е дел од проблемот во тоа што авангардата 
е исплатена до таа мера што проблемот на сиромаштијата која не ги допира нејзините 
членови не е причина за акција? Не ли се повторува тој проблем во сајберспејсот и во 
неговото производство. Освен пристапот за сите, постојат уште многу проблеми со кои 
ќе треба да се соочиме.

превод: Адреналина Бомбина
извор: geekgirl.com.au



ГЛОБАЛНА
СЦЕНА

Јohanes Тheodor Бaargeld
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Американците се вистински мајстори на литературниот журнализам. Од Дос Пасос, 

преку Том Вулф, па до Хантер С. Томпсон и Даглас Рушкоф. Како што се менуваа 

културните контексти и модата, овој журнализам беше “нов”, потоа “кокаински” 

(Gizmo Journalism) за најпосле да заврши како “кетамински”. Даглас Рушкоф е едно од 

последните имиња во низата на американските новинари-писатели кои наоколу фураа 

со диктафонот в раце испишувајќи, потоа, документаризирани интервјуа и судбини 

на “обични” луѓе од улицата, нивните доживувања од субкултурните собиралишта и 

места, коишто стануваа опитни полигони за американскиот сон и слава. Кога настапија 

деведесеттите со својата сајбер култура, беше само прашање на време кога ќе се појави 

првиот mainstream писател кој ќе ги покрива појавите и на оваа сцена. Беше тоа токму 

Даглас Рушкоф. Соработник на бројни пазарно успешни магазини како што се GQ, 

Vibe и Wall Street Journal, Рушкоф сфати дека појавите како virtual reality системот, 

cyberpunk, психоделичното враќање на културата на дрогите и rave сцената можат да 

станат исклучително интересни за пошироката публика. Тој е автор на книгите Media 

Virus: Hidden Agendas in Popular Culture, The GenX Reader, Cyberia и The Ecstazy Club, и 

популаризатор на некогаш “омразените” појави од субкултурната поп сцена - smart drugs 

и LSD, Теренс Мек Кена и Тимоти Лири, acid house и амбиенталното techno. Поглавјето за 

сајберпанк литературата го пренесуваме од неговата книга Cyberia (Flamingo, 1994).

Џо О’ Ласка 

Текстот на Rushkoff е проследен со шест слики на уметникот и  фотографот Carey 

Young, на тема: како изгледа хипер-просторот? Фотографиите се преземени од Wired и 

проследени со изјави на некои влијателни “сајбер-луѓе”.
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Douglas Rushkoff

ХИПЕРТЕкСТуАЛНИоТ ПоХод
Ги затвори очите.

Го пронајде избразданото лице на енергетскиот столб.

А во со крв осветлениот мрак зад неговите очи, сребрени фосфени вријат кон него од 
рабовите на просторот, омамувачки слики се грчат крај него како филм скрпен од случајно 
одбрани глетки. Симболи, бројки, лица, замаглена и испокината мандала на визуелната 
информација.

Преколнувам, се молеше, сега-

Сив диск со боја на небо над Чиба.

Сега-

Дискот почнува да кружи, побрзо, станува кугла со посветло сива боја. Се шири-

Не се само дрогите оние што ја доведоа литературата во следната ди мен зија. Писателите 
на Сајберија (Cyberia) започнаа и како индустриски музичари коишто со сета сила удираа 
по својата опресивно линеарна кул турна околина. Тие прибегнаа кон мрачни и негативни 
погледи на светот за низ шок да нè истераат од самодопадливоста.

Херојот на битот (beat), Вилијам Бароуз, не го започна сајберпанк (cyber punk) движењето 
во литературата, но го беше предвидел, пред сè во својот ро ман Голиот ручек (Naked Lunch, 
1959). Иако се пишувани многу порано пред да бидат создадени видео игрите и персоналните 
компјутери, делата на Бароуз ја користат пред-кибернетичката халуцинациска димензија 
наре чена Интерзона, во којашто машините мутираат во суштества, а луѓето можат телепатски 
да се контролираат преку емитори што ги проследуваат пораките по пат на психоделици 
уведени во крвните токови на жртвата.

Описот на Бароуз на психичките случувања го претскажува кошмарот на виртуелната 
стварност: емитерите “стекнуваат контрола над физичките дви жења, менталните процеси, 
емоционалните реакции и привидните се тилни впечатоци со помош на биоелектрични 
сигнали вбризгани во нервниот систем на субјектот... Апаратурата за биоконтрола е прототип 
за едносмерна телепатска контрола”. Еднаш кога ќе биде индоктриниран, потрошувачот на 
дрога станува агент без своја волја на една од двете спротивставени сили во Интерзоната. 
Битката во целост се води во халуцинаторните димензии и го вклучува “уштекувањето” (како 
што тоа подоцна ќе го нарече Вилијам Гибсон) преку интелигентни мутирани машини за 
пишување.
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Познатиот “призматичен” стил на пишување на Бароуз - речиси како литературен 
еквивалент на амбиенталната музика на Брајан Ино - се чита повеќе како џез отколку како 
наративните дела на неговите современици. Секој збор или дел од реченица можат да го 
поведат читателот низ пот пол но нова авенија на мисли или дејствие, дуплирајќи го така 
искуството на интер ди мензионалната хипер тексту ал на авантура. Меѓутоа, како пионер 
на неми ме тичката ха лу ци нациска па дури и порно графска литература, Бароуз трпеше 
обвинувања од судо ви те и, уште полошо, повре мена зависност од хемикали ите што му беа 
нуделе пристап до оддалечените краеви на неговата свест. За разлика од денешните сајбер 
автори, Бароуз ја немаше слободата едно ставно да лудува по немапираните подрачја на 
хиперпросторот, туку наместо тоа - како и раните истражувачи на психоделичното - беше 
присилен да ги вреднува своите искуства спрема прифатената, “здрава” стварност на мошне 
некиберискиот свет во којшто тој живееше. Морфогенетското поле во тоа време сè уште не 
беше потполно формирано.

Затоа Бароуз се чувствувал s,m и ментално болен. Во писмото до Ален Гинзберг напишал 
дека се надевал дека пишувањето на “Голиот ручек” не како ќе го “излечи” од неговата 
хомосексуалност. Како што коментира Дејвид Кронеберг, којшто подоцна направи филмска 
адаптација на таа книга, “дури и во тоа време... дури и тие типови, најуфураните меѓу 
уфураните, сè уште беа во состојба да мислат за себе како за болни типови кои би можеле да 
се излекуваат со некој уметнички чин или со волја или со дроги”.

Бароузовата рана предсајберија, како последица од тоа стана исто толку мрачна, 
параноична и песимистична како и самиот автор. Изминаа три дека ди пред литературата на 
“сајбер” да успее да го отфрли тој тон. Во сегашната клима, Бароуз успеа да прифати една 
поисполнета сајбер естетика којашто, иако и понатаму се изразува на циничен начин, повикува 
на ослободување на човештвото од телесните стеги со помош на радикално технолошки 
преди зви кана мутација: “Еволуцијата питомо не се сопре кај хомо сапиенсот. Еволу ци скиот 
чекор што подразбира биолошки промени е иреверзибилен. Ние сега мораме да направиме 
таков чекор ако воопшто имаме намера да преживе еме. И подобро ќе ни биде да успееме... 
Поседуваме технологија да создадеме несовршен артефакт и да произведеме подобрени 
и разнобојни модели на тела смислени за услови во космосот. Прореков дека преминот од 
времето во простор ќе подрабира биолошка промена. Таквите промени веќе се очевидни.”

Сè до 1990-ите (и блиску до неговите сопствени деведесетти), Бароуз не ма ше стекнато 
пристап до други медиумски форми, коишто пак поподгот вено ја прифатија неговата бизарна 
сајбер естетика. Филмскиот творец Гус Ван Сант (Drugstore Cawboy, Мојот приватен Ајдахо) 
соработуваше со Бароуз во видеоверзијата на сатиричната поема Молитва за денот на 
благодарноста, која подоцна се појави во форма на замрзнат кадар во списанието Mondo 
2000. Но, многу пред Бароуз успешно да премине кон нови медиуми, неговата естетика и 
неговиот светоглед го беа пронашле својот пат кон нив.
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уштекување во Матрицата
Сајберпанкот во вистинска смисла е роден од песимистичкото гледање слично на она на 

Бароуз. На луѓето, расказите и миљеата од книгите на Вилијам Гибсон, значајно им се признава 
заслугата за поттикнување на потполно нова естетика во научно-фантастичниот роман, но и 
во другите ме ди уми, на пример во филмовите Bladerunner, Max Headroom и Batman. Наоѓајќи 
узори во стриповите, скејтборд магазините и видеоигрите повеќе отколку сред ложите 
на големите SF писатели како Асимов и Бредбери, лите  ра ту рата на сајберпанкот е храбар 
портрет на светот на иднината кој не се раз ли кува премногу од нашиот, со компјутерски 
хакери наречени “каубои”, црнопазарни генетски хирурзи, андерграунд панкери-терористи 
коишто се на ре куваат Модерни и носат камелеонска камуфлажна облека, со компјутер скиот 
софтвер, дрогите, деловите од тела и отисоците од личности на мртви хакери наречени 
“конструкти” коишто во форма на бестелесна свест летаат низ големата компјутерска мрежа, 
“Матрица”. Изумот на матрицата, дури и како литературен конструкт, го означува раѓањето 
на сајберпанк фикцијата. Еве како матрицата се опишува самата себе, пред Гибсоновиот 
каубојски јунак што дава отпор, Кејз:

‘Матрицата ги пружа своите корени сè до при ми тивните аркадни игри”, рече гласот од 
позадина, “во раните графички про грами, и до воените експе ри менти со приклучоци врз 
черепите.’ На Сони екранот, дводимензио налната вселенска војна бледнееше пред густата 
шума од математички ге не рирани папрати, кои ги демонстрираа простор ните можности 
на логари там ските спирали; низ нив прогоруваа воени снимки со студено сина боја, слики 
на лабораториски живот ни со жици споени со кон трол ните системи, снимки на кациги што 
потхра ну ваа податоци меѓу круго ви те за пожарна контрола на тенковите и воените авиони. 
‘Сајберспејс. Консензуална халуцинација што секој дневно ја делат милијарди легитимни 
оператери, од сите нации, и деца при учени на одредени математички концепти... Графички 
приказ на податоци апстрахирани од датотеките на сите компјутери во човечкиот систем. 
Неза мислива сложеност. Линии од светлина наредени во не-просторот на духот, гроздови и 
констелации од податоци. Како градски светла... што гаснат...

Матрицата е фикционален продолжеток на нашата сопствена компју тер ска мрежа што 
се простира низ целиот свет, графички му е претставена на корисникот, мошне наликува на 
VR (virtual reality системот) или на видео игра, а се доживува со помош на дерматодите што 
праќаат импулси преку кожата право во мозокот. После многу години минати настрана од 
сајбер спејсот, на Кејз му е овозможена шанса уште еднаш хакерски да заплови низ матрицата. 
Описот на Гибсон за прв пат ги изразува крајните хакерски фантазии:

И течеше, цутеше за него, флуидниот неонски оригами трик, се разоткри ваше неговиот 
дом без вистинска оддалеченост, неговата земја, тридимен зио нална шаховска плоча што 
се протега до бескрај. Внатрешното око & се отвори на скалестата гримизна пирамида на 
источната управа за поморска фи сија, која гореше над зелените коцкички на американската 
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банка на Мицу биши, а горе високо и мошне мошне далеку го здогледа спиралниот “џеб” на 
воените системи, засекогаш вон неговиот дофат.

А тој некаде се смееше, на некој во бело обоен таван, неговите оддале чени прсти ја милуваа 
плочата, а солзи на олеснување му потекоа низ лицето.

дигитални каубои и бестелесни души
Изумот на сајберспејсот како стварно место е придонес на којшто нај мн огу се инсистира 

кога се зборува за односот меѓу сајберпанкерскиот жанр и фикцијата и уметноста воопшто. 
Вилијам Гибсон и неговиот колега и соработник Брус Стерлинг сликаат живописни портрети 
на наличјето на урбаната валканост кому ја спротивставуваат ultra-high-tech мрежата од 
електронски тетиви низ кои патуваат хакери-платеници, дигитални каубои, вештачки 
интелигенции и бестелесни души.

Овие автори го соопштуваат несразмерот помеѓу ветувањата за техно лошки чуда, како 
што е отиснувањето на свеста врз силиконски чип, и нивната примена во стварниот свет кој 
сè уште е опседнат со моќта, парите и сексот. Нивните книги се литературни еквиваленти 
на индустриската музика која го истражува светот во кој машините и технологијата го 
пополниле секое достапно катче, додека обичните луѓе се присилени да смислат начин како 
тие технологии да ги преобразат против создавачите и манипулаторите во општеството.

За песимизмот на овие дела придонесува уште една идеја поврзана со индустриското 
движење - дека човечките суштества главно можат да се про грамираат. “Го видов неговиот 
профил”, забележува еден лик во погледот на друг. “Тој е некаков тип на принуден Јуда. Не 
може сексуално да се испука ако не е сигурен дека го предава предметот на својата желба. Така 
вели неговото досие.” А ние знаеме дека тоа значи дека тој не може да се однесува поинаку. 
Ликовите мораат да се однесуваат апсолутно доследно на својата програма, бидејќи немаат 
друг избор освен да ги следат упатствата на својот емоционален калап. Дури и Моли, која 
во Неуроромансер најмногу се интересира за љубов, го остава својот сакан со една писмена, 
самопора зителна забелешка: “БЕЛКИ СУМ ТАКА СПОЕНА”.

Како и главниот лик во “Голиот ручек” на Бароуз, така и зависничкиот персоналитет на 
Кејз го искористуваат повисоки сили, и тој мора да плати за радоста на уштекување така што 
ќе стане еден од агентите на мрачната, интердимензионална корпорација. Исто така, како и 
во призматичниот стил на Бароуз, доживувањето на книгиве повеќе е текстурално отколку 
структу рал но. Како и фантазиското играње ролји (role-playing), компјутерските игри или 
Нинтендо авантурите, и овие книги треба да се почитуваат поради до жи вувањето. Земете го 
воведното поглавје на Гибсоновиот и Стерлинговиот роман, “Мотор на разликата” (The Dif-
ference Engine):

Сложена слика, оптички кодирана со придружните летала на преку океан скиот авион Лорд 
Брунел: поглед од воздух кон предградието Шербур, 14 октомври 1905.
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Вила, градина, балкон.

Избришете ги од балконот облините од ковано железо, изложувајќи му ја на погледот 
покриената инвалидска количка и личноста во неа. Одразот на сончевата светлина блеска врз 
со никел обложените жици на тркалото.

Личноста во количката, сопственичката на вилата, ги одмора своите артритични раце 
раце врз ткаенината исткаена во ткајачкиот стан на Жакар. Тие раце се состојат од тетиви, 
ткиво и коски споени со зглобови. Низ тивките процеси на времето и информациите, нитките 
во човечките станици се беа исткајале во жена.

Нејзиното име е Сибил Жерар.

Како ликовите во “Фантастичното патување” (Fantastic Voyage) и ние се движиме низ 
повеќекратно раскршената фрактална стварност, уживајќи во објективот на камерата, 
во спретноста на програмот за компјутерски дизајн, во прецизноста на микроскопот, во 
информациската пристапност до исто риската база на податоци, во интимноста на делењето 
на нечија свест и, најпосле, во дистанцата и објективноста на наративниот глас кој таа единка 
може да ја идентификува по име. Начинот на којшто се движиме низ текстот ни зборува 
исто толку, ако не и повеќе, за сајберпанкерското гледање на све тот отколку што тоа го 
прави пост SF естетиката. Писателите како Гибсон и Стерлинг мразат да бидат нарекувани 
“сајберпанкери” бидејќи знаат дека нивното пишување не е само некоја атмосфера или вкус. 
Додека оваа гранка на фикцијата можеби го лансирала сајберпанк миљето, таа воедно во 
своите тематски импликации ги отелотворува некои од принципите на сегашната ренесанса.

Дури и погоре наведената одломка од “Моторот на разликата” покажува одредена 
мера на холографската стварност, во којашто идентитетот се дефи нира со консензуалната 
халуцинација на составните делови на едно суште ство. Слично на тоа, како на DMT трип, 
во едно шаманско патување или во хипертекстуалниот компјутерски програм, стварноста 
во овие книги се разви ва нелинеарно. Помала поединост може да експлодира во примарна 
авантура секој момент, или може да се појави некој лик, да се даде некаков клучен збор или 
предупредување, и потоа да се исчезне. Дотолку, овие раскази храбро го контрастираат старото 
со новото и биолошкото со техничкото, пот сету вајќи нè дека општеството не напредува на 
глаткиот начин на една кру жна линија.

Стерлинговиот Шизматрикс (Schismatrix), на пример, го спротивставува техничкото 
со органичкото во една светска војна меѓу Механичари коишто овладеале со хирушката 
манипулација на човечкото тело низ напредната технологија на имплантирање, и 
Обликувачите, коишто постигнуваат слична биолошка манипулација низ свесната контрола 
на својот сопствен DNA код. Тоа е истата онаа борба што системскиот математичар Ралф 
Абрахам ја ис тражи низ целата историја на човештвото, борба помеѓу органските ду-
ховни сили - кои ги нарекува Хаос, Геа и Ерос - и механицистичките сили оте ло творени во 
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технологијата, патријархалната доминација и монотеизмот. Всушност, личниот светоглед на 
Стерлинг се темели врз математичкиот модел на нелинеарните системи.

“Општеството е сложен систем”, пишува тој во својата статија за Whole Earth Review, “и 
нема тука никакви работи од типот А произведува Б. Тоа е пов то рување. А произведува Б еден 
ден, а потоа следниот ден АБ ќе произведат нешто друго, а тоа пак ќе произведе нешто трето, 
а има 365 дена во годината, и потребни се 20 години за нешто да се случи.”

Овие писатели, кои ги вградуваат најновите принципи на математиката и хаосот, 
новите технологии и компјутерската колонизација во своите раскази и миљеа, исто толку се 
фасцинирани со истражувањето на она што тие достигнувања го имплицираат за природата 
на човечкото искуство. Вилијам Гибсон не знаел ништо за компјутерите кога го напишал 
Неуромансер. Повеќето поединости се создадени во фантазијата: “Навистина да знаев 
нешто за компјутерите, се сомневам дека ќе бев способен тоа да го напишам.” Наместо тоа, 
бил инспириран со гледањето клинци при видеоигрици: “Според физичкиот интензитет на 
нивните пози можев да видам колку тие клинци се за не сени. Како во еден од оние затворени 
системи од романите на Пинчон: ја имате таа фидбек врвца, со фотони кои од екранот патуваат 
до очите на клинците, неврони што се движат низ нивните тела, електрони што се движат низ 
компјутерот. И тие клинци најсериозно веруваа во просторот што тие игри го пројоцираа. Се 
чини дека секој што работи со компјутери развива некоја интуитивна вера дека зад екранот 
постои некаков стварен простор.”

Стварноста како халуцинација
Инспирацијата на Гибсон е Томас Пинчон, а не Беноа Манделбро, а него виот фокус е 

човечкото функционирање, а не компјутерското програмирање. Просторот зад екранот - 
консензуалната халуцинација - е Сајберија во сво јата прва модерна инкарнација. Гибсон и 
нему сличните се сајберпанк писа тели не затоа што се занимаваат со хакерите, туку затоа што 
можат да го раз берат тоталитетот на човечкото искуство како некаков вид невронска мре-
жа. Нивните раскази, делумно вкоренети во традиционалната, линеарна фикција и здравиот 
разум, ги поткопуваат противречностите на консензуал ната халуцинација на модерната 
култура во надеж дека ќе откријат што всушност значи да се биде човечко суштество. Нивните 
пермутации на све стите - каубои во матрица, вештачка интелигенција, отисок на личност - 
не се славење на технологијата туку вид мисло вен експеримент чијашто цел е концептуали-
зација на животното искуство.

Бидејќи се повеќе вратари отколку учесници во Сајберија, Гибсон и Стерлинг не се 
оптимистични во поглед на иднината на таквото искуство. Поголе миот дел од крити чноста во 
нивните дела произлегува од прилично нихили стич ките заклучоци на авторите за односите 
помеѓу луѓето, техно логи јата и околината. Гибсоновите ликови во Неуромансер уживаат во 
своите тела и во матрицата, но повеќе поради зависнички импулси отколку поради вистин ска 
страст.
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Гибсон признава: “Мислам дека една од причините зошто ги користам компјутерите на 
таков начин е тоа што навистина почнав да се интересирам за тие опсесивни предмети. Не 
сум ги слушнал луѓето со таков интензитет да зборуваат за нештата уште од шеесеттите. Како 
да слушате луѓе што стра сно зборуваат за дроги.” Визијата за Сајберија, според овие изворни 
сајбер панк автори, е однапред осудена визија, каде што единствената вистина што може да се 
исфилтрира е таа дека човечката свест не поседува дух.

Во телефонски разговор, Брус Стерлинг изложува слични погледи на светот додека се 
слушаат гласовите и смеењето на неговите деца: “Ако раз бе рете дека светот е нелинеарен и 
случаен, тогаш тоа значи дека хаосот мо же во потполност да ве уништи без никакви посебни 
причини. Такви нешта се случуваат. Не постои космичка правда. А тешко е кога морате да се 
соочите со тоа. Тоа & шкоди на човечката самопочит.

И Стерлинг и Гибсон ја имаат искусено “сајбериската визија”, но нивните заклучоци се 
мрачни и безнадежни. Наместо да раскрстат со старата пара дигма која се темели врз смртта, 
повеќе може да се каже дека тие едноставно ги уфрлаат хаосот, компјутерите и случајностите 
во еден главно механици стички модел. Стерлинг верува во системската математика, 
културните ви руси и потенцијалните мрежи, но, како ни Брус Ајснер, технологијата не ја 
смета за инхерентно ослободувачка. “Ме загрижуваат секојдневните нешта како ефектот 
на стаклена градина, празнењето на површинските слоеви на земјата, дезертификацијата, 
експлозијата на популацијата и изумирањето на видови. Знаете, како, не е важно имаш ли 
пет илјади мегабајти на својот десктоп ако температурата надвор е, да речеме, 44 целзиусови 
степени три недели по ред.”

Иако не беа подготвени да го направат скокот во сајбериската свест, Гибсон и Стерлинг 
одиграа пресудна улога во создавањето на сајберија, и нивните дела го направија првиот чекор 
спрема замислувањето на ствар носта над времето или одредливиот простор. Меѓутоа, овие 
писатели всуш ност го одбија концептот за човечки суштества што преживуваат апокалипса, 
па дури и концептот на вистинска свест вон телото. Хиперпросторот е халуци нација, а смртта 
во секој случај е стварна и постојана. Дури и пријателот на Кејз, единствената свест без тело 
во Неуромансер, знае дека не е вистински: негова единствена желба е да биде терминиран.

Прваци во сурфање
На сè уште недоволно познатите писатели, како што е на пример Марк Леидлоу, им 

останува да измислат ликови чиешто славење на Сајберија ќе ја надминува залудноста на 
животот во светот што пропаѓа. Еден од неговите раскази, “Цевоводот на веројатноста” (Prob-
ability Pipeline), што го напиша со помош на сајбер писателот и математичар Руди Ракер, 
зборува за двајца пријатели, Дерберт, сурфер, и Зеп, дизајнер на даски за сурфирање, кој ќе 
изуми ултимативна даска, која, со користење на математиката на хаосот, може да предизвика 
монструозни бранови.



oknomk172

‘Слушај ме, Дел, ова нема да го кажам два пати. Океанот е хаотичен ди на мичен систем 
со забележлива зависност од почетните услови. Макро инфор мациите постојано наплавуваат, 
а микроинформациите непрекинато се повлекуваат... ти велам, човеку. Да речеме, мене ме 
интересира како да се предвидат или како може да се влијае врз брановите во следните 
неколку минути. Брановите баш и не се движат толку брзо, така што сè што би можело да 
влијае на сурфањето во следните неколку минути зависи од вредностите на просторот за 
сурфање внатре во околното подрачје, да речеме, еден километар квадратен. Јас тие бранови 
само ќе ги уситнам на милиметарско ниво, така што сега ќе имаме, хм, еден трилион точки. 
Милион на квадрат. Немој пак да ме прекинуваш, Дилберт, бидејќи нема да ти го поставам 
хаотичниот атрактор.’

‘Ќе ми направиш нова даска?’

‘Таа идеја ми дојде на ум сношти кога ме хипнотизира. Само сè до сега ја имав заборавено. 
Десет фрактални сурф-нивоа на еден трилион точки. Тоа ќе го измоделираме со еден imipo-
lex CA, ја ставаме надворешната модем ска нервна единица за да ги емитира најсурферските 
желби на сурферот преку коаксијалецот внатре во јазолот, CA ќе направи хаотична симулација 
наназад на фракталниот систем, даската вели леле-леле, и...

‘ЦУУУУНАМИИИИИИ!’, заврискува Дилберт, скокајќи на масата и местејќи се во 
сурферска поза.’

Светот на Леидлоу и Ракер поблизок е до сајберијанското чувство би деј ќи ликовите не 
се политичари, криминалци или недоброволни учесници во глобалната интердимензионална 
борба. Тие се сурфери што го ловат бра нот на хаосот од чисто задоволство. За нив, вистината 
на сајберија е море од бранови - хаотично, можеби, но и најдобро игралиште што постои. 
Заклучо ците на тие сурфери за хаосот се апсолутно сајбериски: спортот, задовол ството и 
авантурата се единствениот логичен одговор на фракталниот космос. Токму како и првите 
house музичари коишто дојдоа по “неприја тел скиот” индустриски жанр на Genesis P. Orridge, 
и ги отфрлија кожата и ланците за да ја прифатат модата на облеката за сурфање и скејтборд, 
и овие млади писатели го направија првиот скок спрема екстазата така што културата на 
сурфање ја вградија во своите дела.

На Леидлоу му паднало на ум да го напише тој расказ, како што s,m ми објаснува во 
подрумската канцеларија во неговиот дом во Mission District во Сан Франциско, “кај Руди, 
бидејќи тој ја имаше книгата на Манделбро со слика на бран. Ја погледнав и сфатив дека на тоа 
можете да се возите со даска за сурфање”. Леидлоу не ги прифаќа негативните импликации 
на Гиб соновиот хардверски свет и одбива да поверува дека работите се движат наопачки.

“Апокалипса? По мене, тоа е еготизам!” На сличен начин напуштајќи ги правилата на 
традиционалната структура (“Дејствието”, објаснува Леидлоу, “служи само затоа да понуди 
утеха во безнадежна ситуација”) тој го следи советот на сопствениот лик и сурфира низ 
раскажувањето.
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‘Биди фаца. Биди авантурист. Ќе станеш дел од системот, човеку’, обја снува ликот Зеп, и на 
крајот тоа е она што се случува. Како и Green Fire, којшто во своите потраги по визии мора да 
ја контролира својата фантазија за да не му се остварат мечтите, така и Дел испраќа премногу 
мисловни сигнали низ својата даска/хаотичен атрактор кон нуклеарниот систем на брегот од 
оке анот и го подига во воздух; но, како што тоа веќе се случува, тој, Зеп и неговата девојка Јен 
успеваат да избегаат во еден интердимензионален скок:

‘Два брана се измешаа во една хаотична апстракција на духовен простор. Се движеа угоре 
и угоре, додека перајата сечеше искри од рабовите на непознатото. Зап здогледа ѕвезди што 
пливаат под нив, голема ѕвездена спирала.

Сè беше мирно, толку мирно.

А тогаш раката на Дел стреловито се подигна. На другата страна на галак тичкото тркало, 
еден блескав лик го делеше нивниот простор. Одеше право кон нив. Јавач на ноќните плими, 
резбар на плажите на црните дупки и неутронските цевки. Ниско наведнат на својата 
светлечка даска - граци озен, урамнотежен, нечовечки.

‘Кое лудило’, рече Јен. ‘Бог е сурфер!’ 

Единственото оружје против застрашувачки студената визија на една сибирска сајберија 
е радоста. Почитувањето на просторот на сурферот му дава насока и рамнотежа во сајберија.

Токму поради тоа уметноста и литературата се сметаат толку битни за нештата: тие служат 
како славенички најави на светот што се сели во хипер простор. Без оглед колку се мрачни и 
песимистични нивните атмосфери, овие автори сепак уживаат во откривањето на текстурите 
и можностите на светот ослободен од физичките пречки, здодевната предвидливост и 
линеарните настани.

превод: Улав Пандалфскин
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