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И ние, со вилите в раце, истрчуваме од вравовите, од гумната, 

како што трчаше Давиде Недолетниот кога ќе му избегаше 

подалеку умот. Тогаш тој, везден трчаше за да го фати, да си 

го врати, вејкрпа, ветрогон. А трчаше како да носи радосна 

вест. Ќе види некое пиле да го прелетува и тој ќе рипне, ко 

потполошка, потплашена, и ќе трча по пилето. Пилето над 

него, тој под пилето ќе трча. Ќе се пресега, нагоре, кон пилето, 

кон празното. И ќе се сопка на грутки, на длапки, ќе паѓа и 

ќе станува, дури не му се испразни душата в уста. Некогаш 

трчаше и по воловите што ќе ги дупнеше штрколот. Тие ќе ги 

креваат опашките, а тој ќе ги крева рацете. А трчаше и покрај 

река, како да сакаше и реката да ја завтаса. Да ѝ го најде 

челото и да ја измине. Може и во неа да го гледаше умот свој 

кој, секој ден, во непознати места му се преместува. Кај се 

најде толку ум, во него, господе! Лазор Ночески велеше дека 

само од многу ум луѓето се збудалуваат. Кога на големиот ум 

ќе му стане тесно во главата. Ама ние сигурно не трчавме од 

многу ум, туку од малку. Или нѝ префати нешто од Давидета 

Недолетниот! Од неговата желност да се трча по сѝ што лета, 

што бега, што тече и што не може да се задржи.

(Петре М. Андреевски - Пиреј)  
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Само по некој оголен трн се ниша на ветрот, по некој глог се 

црнее. Ко дупка, ко пукнатина во сивилото.

- Дали има кај вас ветер во магла, го прашувам јас Витомира, го 

зазбо ру вам.

- Нашава работа е ветер во магла, вели Витомир.

- Ова не е наша работа, велам, ова е ваша работа.

- Мојата работа е оставена на нива, вели Витомир. Мојата 

работа, вели, сега никој не ја работи. Мене ме чека, вели.

- Ако те дочека, велам и ја исплукувам сламката од уста. Еби му 

мајката, велам, во војно време никој во никого не верува. Дури 

и мислата твоја ќе те изневери, ќе те преправи, велам.

Се разбираме некако со Витомира. И еба го, не ќе се раз-

бе реме! Оти да не се разбереме? Тукуречи исти зборови 

зборуваме. Само тие ги вртат наонаму, а ние наваму зборовите. 

А некогаш, во старо време, сите сме биле едно исто гомно, иста 

лепешка. Ама поминала некоја кола и со колцата ја пресекла 

лепешката надве, па поминала друга кола и пак ја пресекла 

лепешката. И така, врвеле коли и ја испресекле лепешката 

и ние од една лепешка сме станале многу лепешки, многу 

гомна... Сите ги видов овдека и сите исто смрдиме.

(Петре М. Андреевски - Пиреј)  

МАРГИНА

ЕЛЕМЕНТИ НА САМОСВЕСТ
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Глен Џордан/Крис Ведон

ШТО Е ТОА
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА?

Додека го завршувавме текстот на оваа книга, во Барцелона се од виваа 25-

тите Олимписки игри. Олимписките игри официјално се отвораат со зборовите 

од една единствена реченица: “Изјавувам дека Игрите на ...Олимпијада се 

отворени”. На церемонијата на отворањето на олимпијадата во Барцелона 

кралот Хуан Карлос одржа билингвален говор, започнувајќи ја официјалната 

декларација на Каталонски а завршувајќи ја на шпански јазик.

И во свеченоста на отворањето на Игрите имаше и каталонска и шпанска 

музика, танц и театарски изведби. Се виореа и каталонски и шпан ски знамиња. 

Обата јазика се употребуваа во најавите преку звучниците. Сепак не можеше 

да се постигне согласност околу тоа кои од двата јазика треба да се употреби 

за одредување на алфабетизираниот ред по кој ќе парадираат атлетите од 170 

нации што учествуваа на Игрите па на крајот програмскиот комитет реши, како 

компромис, тоа да биде на француски!

Зад сјајот на екстравагантноста со која се отворија 25-тите олимписки игри 

лежи еден долготраен конфликт. Шпанија, како и повеќето модерни држави се 

состои од повеќе помали нации, обединети или доминирани заедно во единствена 

централна држава. Овие “нации” или етнички групи имаат свои јазици, свои 

истории, свои култури. И меѓу силите што настојуваат да ги асимилираат овие 

народи и нивните култури во доминантниот поредок - Каталонија во Шпанија, 

Шкотска во Британија, Тартарстан во Русија, Тибет во Кина, Квебек во Канада - се 

одвива постојана борба.

Историјата и културата се фундаментални аспекти на ткивото на секој-

дневниот живот. Тие ни даваат чувство на идентитет и ни кажуваат кои сме, од 

каде сме и каде одиме. Порекнувањето или маргинализирањето на историите и 

културите што се разликуваат од тие на доминантната гру па во секое општество 

имаат длабоки последици врз субјективноста и идентитетот. Насекаде околу 

нас има траги од историјата - во спомениците што ги красат нашите градови, во 

имињата на улиците, во музеите, во обра зованието.

Посетителот на повторно обединетиот Берлин не може а да не го забележи 

тоа. Кога ќе ја погледне мапата на градот или јавниот транспорт со намера да 

дојде до главните музеи во источен Берлин залудно ќе ја бара станицата на 
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плоштадот Маркс-Енгелс. Таа, како и многу 

други станици и улици доби ново име во 

обидите градот да се исчисти од поделеното, 

кому нистичко минато. Старите споменици, 

на пример големата статуа на Ле нин на 

Ленинплац (сега преименуван во - плоштад на 

обединетите нации) исчезнале а на нивното 

место се појавиле нови. Влегувајќи во Му -

зејот на германската историја во источен 

Берлин посетителот открива дека повеќето од 

претходните изложби или се отстранети или 

се заменети со привремени изложби.

Меѓу 1945 и 1989 година во музеите на исто-

чен и западен Берлин се конфронтираа две 

спротивставени верзии на германската исто-

рија. Денес тоа веќе не е така. Гер ман ската 

историја се обедини - како исто рија што ги при вилегира западногерманските 

зна чења и вредности. За трет пат во шее сеттина години, еден значителен дел 

од Германија го замолкна своето минато, ја отфрли својата култура и од ново ја 

напиша или ја порекна сопствената историја.

Која култура треба да биде официјална а која пот чи нета? Кои култури треба 

да се оценат како култури што заслу жуваат да бидат изложени а кои треба да 

се сокријат? Која историја треба да се запомни а која да се забо рави? Кои слики 

на општествениот жи вот да се проектираат а кои да се мар ги на лизираат? Кои 

гласови да се слушаат а кои да се замолкнат? Кој кого претставува и врз која 

основа? Тоа се прашањата што ги поставува културната политика?

Во општествата има поделби, т.е. линии на реален или потенцијален конфликт 

меѓу различни општествени групи. Сите познати општества содржат поделби 

според возраста, полот и сродството, односно, поделби меѓу мла   ди и стари, 

мажи и жени, луѓе од една роднинска група и луѓе од дру га. Освен тоа, повеќето 

општества имаат поделби и меѓу себе и соседите. Таквите поделби се означени 

со разликите во изгледот, поведението и го ворот. Нивната репродукција е, во 

голема мера, обезбедена преку кул турата, односно преку системите на верување, 

општествените ритуали, идеологии и други начини на интерсубјективно мислење 

и дејствување.

Општествените поделби ретко се рамноправни: во секое општество некои 

групи се повлијателни и/или имаат повисок статус од други. На при мер, во 

повеќето западни општества обично мажите имаат поголема моќ и статус од 

жените, богатите поголема од работничката класа, белите народи од црните 
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народи и така натаму. Многу често таквите општествени поделби се одраз на 

општествената нееднаквост, односно на разликите во богатството, моќта и/или 

статусот. Иако многу социолози и сите економски детерминисти се склони да ја 

забораваат оваа поента, релациите на неед на квост се во тесна врска со прашањата 

што се поставуваат во културата. Релативната доминација на разни групи врз 

некои други групи е делумно пот помогната и репродуцирана преку постапките и 

производите на културните институции. Тука ги имаме на ум јазикот, семејството, 

образовниот систем, медиумите, законите и религиозните организации. Преку 

овие институции ние учиме што е добро а што лошо, нормално и абнормално, 

убаво и грдо. Преку нив прифаќаме дека мажите се подобри водачи од жените, 

дека црните се помалку интелигентни од белите, дека богатите се богати затоа 

што макотрпно работеле а сиромашните се сиромашни затоа што се мрзливи, 

дека најубавите жени се оние со светла кожа и сини очи, дека муслиманите се 

фанатици а “ние” сме рационални, дека момчињата треба да си играат со фудбал 

а девојчињата со кукли, дека мојот клан е подобар од твојот, дека англискиот е 

подосетлив јазик од ирскиот, дека оние кои не ја делат нашата религија ќе одат 

во пеколот...

Претпоставете си дека во некое дадено општество некој го постави следново 

прашање: “Кои културни постапки и производи најмногу се ценат?” Од говорот, 

најверојатно, ќе биде: оние на доминантната група и на измина тите традиции 

на кои таа им се приклонува. Општествената нееднаквост се озаконува преку 

културата. Токму преку интерсубјективните форми на раз мислување и дејствување 

релативната доминација на една група над друга стекнува привид на логичност, 

прифатливост, “природност”, па дури и божји совет. Културата не се сведува 

само на ова но и тоа не е мала работа.

Исто како што групната доминација има свои културни димензии така и 

отпорот кон таа доминација мора, исто така, да биде вкоренет барем во 

културата и искуството, за воопшто да биде успешен. Земете го, како пример, 

Движењето за ослободување на Жените, или ослободителното движење “Третиот 

свет”. Борбите за постигнување на политичка независност или општествена 

еднаквост не се борби само за формално признавање. Тие се борби и за 

трансформирање на природата на образовниот систем, за поместување на 

обрассците на контрола во националните медиуми, за повторното пишување на 

историјата, за преобразување на луѓето. Сите револуции - од социјалистичките 

до Ослободувањето на Жените и Тачеризмот - ги децентрираат, изместуваат или 

ги деконструираат доминантните културни конструкции, значења и вредности. 

Сите тие настојуваат да остварат една единствена цел: да ги сменат постапките 

и суштината на луѓето.
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Легитимацијата на општествените 

релации на нееднаквоста и борбата за 

нивна трансформација се централни теми 

на културната политика. Таа темелно ги 

одредува значењата на општествената 

пракса и, покрај тоа, и групите и индивидуите 

што имаат моќ да ги дефинираат тие 

значења. Културната политика се за нимава 

и со субјекти витетот и со идентитетот за-

тоа што културата игра централна улога 

во из гра дувањето на нашите чувства за 

нас самите. Кул турните борби често пати 

одразуваат и/или соз даваат длабоки емо-

цио нални чувства - чув ст ва на патриотизам, 

ели ти зам, расизам, сек си зам, анти-расизам и 

така натаму. Со други збо рови тие се нужно 

поврзани со субјектив носта. Формите 
на суб јективност во кои живееме 
игра ат клучна улога во одредувањето да ли ќе ги прифати-
ме постојните ре ла ции на моќ или ќе им се спротив ста виме. 
Освен тоа, конструкцијата на нови и отпорни идентитети, за 
маргинализираните и угнетени групи, е клучна димензија на 
една поширока борба за трансформација на општеството.

Оваа книга се занимава со културната политика на класата, полот и расата. (Би 

можеле да се вклучат и некои други теми како, на пример, културната политика 

на религијата, национализмот или етницитетот.) Класата, полот и расата сè уште 

длабоко го одредуваат пристапот до богатството и до општествената моќ во 

западниот свет. Постојаното преовладување на овие структури на нееднаквост 

поставува многу прашања за оние кои се интересираат за културната политика. 

Меѓу нив посебно внимание заслу жуваат:

 y Каква е врската на културата со политиката, односно со борбата за стек ну-

вање, одржување или спротивставување на моќта?

 y Каква е улогата на културата во репродуцирање и оспорување на опште-

ствените поделби на класата, полот и расата?

 y Што се случило со традиционалната културна политика која што се темелела 

врз класата?

 y Какви се феминистичките, црнеч ките и анти-расистичките културни поли тики?

Тоа се некои од прашања та на кои оваа книга ќе се обиде да одговори.
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Култура: една спорна категорија

Да се даде единствена дефиниција на 

“културата” на вистина не е едно  ставна рабо та. 

Тоа е спорна категорија. Из разот не само што 

има раз  лични значења туку е и кон цепт околу 

чие значење луѓе то се подготвени да навлезат 

во сериозни интелектуални и политички битки. 

Рејмонд Вилијамс, во делата посве тени на 

историјата на кон цеп тот “култура”, опишал че-

тири негови различни совре мени употреби.

1. Општ процес на интелек туален, духовен и 

естетски развој”.

Оваа дефи ни ција на култу рата го истак нува 

стојалиштето на ли бералниот хуманизам но и на 

некои рани маркси сти чки ставови (на пример во 

Британија пред војната). Тоа е смислата во која 

зборот култура е упо требен во речениците од 

типот “Госпоѓица Џоунс секако е културна лич-

ност!” или “Џими дефинитивно стана класа!” 

Тука се претпоставува дека културата е нешто 

што може да се стекне и може да се поседува 

повеќе или помалку: “Таа е покултурна од нив.” 

Тука пак се претпоставува дека “кул турата” е 

нешто што се култивира, нешто што човека, со 

текот на вре мето, го прави “културен” - на пример 

со читање на вистински книги, посетување на 

вистински школи, учење на вистински акцент, стекнување на вистински вкус и 

така натаму.

Втората употреба на зборот “култура” според Вилијамс е:

2. “Одреден начин на живот, на луѓе, во некој временски период или некоја 

група” - начин на живот во “заеднички дух”.

Тука културата е “својство” не на индивидуи туку на групи (или пе  ри оди) 

- на етнички групи, општества, подгрупи. Културата, во ова второ значење 

на зборот, е во множина. Тука се зборува за култури: на пример, “Народите и 

културите во стариот Советски сојуз беа навистина бројни”. Оваа употреба 

понекогаш се означува и како антрополошка концепција за културата. Всушност 

во антропологијата има многу концепции на “културата” но оваа што овде е 

набележана е доминантна. Културата, во оваа смисла, не претставува примарен 
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фокус на оваа книга. Поентата не е во тоа што за нас оваа “антрополошка” 

концепција не е полезна туку во тоа што таа не е главна тема во оваа наша 

конкретна интервенција. Според тоа, кога ќе зборуваме за оваа концепција 

зборот “култура” секогаш ќе биде придружуван од придавка со која ќе се означува 

релевантната група на која ѝ “припаѓа”: на пример, “австралиска абориџинска 

култура” и слично.

Третата употреба на “култура” што Рајмонд Вилијамс успеал да ја разлачи е:

3. “Делата и дејствијата на интелектуалната а посебно на уметничката 

активност”.

Како што забележува Вилијамс, “Се чини дека тоа денес е најра ши рената 

употреба: културата во музиката, литературата, сликарството и скул птурата, 

театарот и филмот”. Тоа е доминантен став за културата на кој се наидува во 

цела низа клучни културни институции - образовни системи, медиуми, академии, 

издавачки куќи, музеи и галерии. Масовно се употребува од донаторите во 

уметноста и бројни хуманистички интелектуалци и уметници. Токму затоа што 

е доминантна, оваа концепција на културата главно го дефинира просторот во 

кој функционира оваа книга. Ние се интересираме за тоа како оваа дефиниција 

успеала да го исклучи и да го маргинализира културното производство на 

повеќето жени, обоените народи и работничката класа. Се интересираме и за 

тоа како истите овие групи се обидувале да си ја присвојат за свои интереси.

Важно е да се забележи дека оваа “високо уметничка” концепција за културата, 

иако во масовна употреба, сè повеќе се оспорува. Централниот ефект на оваа 
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борба е во фактот дека концептот “култура” сè повеќе и по  веќе се проширува и 

во себе ги вклучува популарната култура и масовните медиуми, односно масовно 

произведуваните културни форми и дејствија како што се печатот, прозата, 

киното, модата, радиото, телевизијата и ви де ото. Кога се употребува концептот 

“култура” токму во оваа смисла на висока уметност, или во значење на некој 

“општ процес на интелектуален, духовен и естетски развој” во зборот обично се 

нагласува првата буква.

Четвртата концепција на културата доаѓа од современите културни студии. 

(Вилијамс не зборува за оваа употреба во книгата од 1976 година туку во 

подоцнежните публикации.) Според оваа концепција културата се гледа како: 

4. “Означувачки систем преку кој (иако и преку други средства) се пре несува, 

репродуцира, искусува и истражува општествената структура”.

Какви се значењата на оваа определба? Културата, во оваа смисла, не е некоја 

посебна сфера туку само една од димензиите на сите институции - економски, 

општествени и политички. Културата е множество на материјални дејствија 

преку кои се востановуваат значења, вредности и субјективитети. Идејата за 

конституирање на субјективноста ќе ја разгледуваме подетално понатаму, 

во поглавјата за феминизмот и културната политика на расизмот. Тука само ќе 

забележиме дека оваа четврта определба поприма два облика. Во послабата, 

дијалектичка форма, определбата истакнува дека како што луѓето ја создаваат 

културата така таа ги создава нив. Во посилната верзија која што доаѓа од 

структуралистичката и постструктуралистичката теорија, културата е таа што ја 

детерминира субјективноста но не и обратно.

Култура: спорен простор

Културата не е само спорен концепт туку и спорен простор. Културата се состои 

од материјални дејствија за чија реализација се бара одредено ниво на ресурси. 

Книгите можат да се напишат со пенкало врз хартија иако денес авторите, 

поверојатно е, за таа работа употребуваат сметачи но за да бидат масовно читани 

мораат да бидат објавени и дистрибуирани. Издавачките куќи, дистрибутивните 

компании, книжарите и библиотеките се дел од инфраструктурата на пишувањето 

како една од формите на културната политика.

Во седумдесеттите и осумдесеттите години во Британија се воспо ста вија и 

зацврстија успешни општински проекти за создавање и дистрибуи рање на делата 

на работничката класа во историјата на луѓето. Овие про екти инсистираат врз 

контролата над целиот процес на пишувањето, обја вувањето и дистрибуирањето 
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на текстовите. Слично на тоа, Женското движење ја согледа потребата да ги 

контролира објавувањето и дистрибуи рањето на феминистичката литература па 

феминистките основаа женски печатници и женски книжарници. Контролата врз 

средствата за културно про из водство и дистрибуција е аспирација - навистина, 

сè уште нереали зирана - на писателите меѓу австралиските абориџини.

Но културната политика на литературата не завршува тука. Кои текст ови ќе 

бидат купени и прочитани а кои преземени од образовните институции зависи, 

делумно, и од рецензиите и приемот. Тука клучна улога играат институциите 

на литературата и културната критика. И тие се спорни простори бидејќи 

вредностите и интересите што владеат со овие институции одредуваат што ќе 

биде оценето како вредно. Тоа го виделе и левичарскиот, културален журнал 

Лефт Ревиењ во триесеттите години како и феминистичките културни активистки 

во последните 20 години. Пристапот до објавувањето зависи, на одредено ниво, 

од образованието и од вештината на пишување. Во триесеттите години Лефт 

Ривју се обиде да ги подобри вештините на писателите што потекнуваат од 

работничката класа. Тоа било главна тема и на работничките-авторски кругови 

во германската демократска република и општинските издавачки проекти 

во Британија во повоениот период. Не е чудно што тоа е карактеристика и на 

феминистичката културна политика. Согледувајќи го структуралниот заостаток 

од кој страдат многу жени, феминистките се зафатија со основање на женски 

пишувачки групи што ќе ги охрабрат жените да пишуваат.

Очигледно е дека пишувањето и објавувањето се спорен простор но во тоа 

тие не се осамени. Слични аргументи можат да се дадат и за другите форми на 

културно производство, какви што се визуелните уметности и филмот.

Во општ случај може да се каже дека просторите околу кои треба да се 

издоговорат маргинализираните групи најчесто се многу сложени. Потребни 

се комплексни вештини и други ресурси. Пристапот до институциите што ги 

контролираат ресурсите и ги оценуваат културните производи е еден од клучните 

елементи на опозиционата културна политика за која расправаме во оваа книга. 

Другата, порадикална аспирација, е контролатана институциите што управуваат 

со издавањето, изложувањето, дистрибуцијата и рецепцијата на културните 

производи и дејствија.

Културните институции во Британија се структурирани според доми-

нантниот либерално-хуманистички дискурс на Културата за чија репродукција 

помагаат. Либералниот хуманизам ги привилегира индивидуалните на сметка 

на општествените фактори или детерминанти. Уметноста е производ на ин-

ди видуалниот талент и претставува израз на подобрите аспекти на човеч-

ката природа. Ова стојалиште за Културата помага да се одредат и уметнос-

тите и уметниците. Неговите ефекти можат да се видат во конституирањето на 

културните традиции како и во праксата на донаторите и финансиерите. Тоа 
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стојалиште одредува што се учи во училиштата и во институциите на вишото и 

натамошното образование. И покажува длабоки влијанија врз она што масовно 

се изведува и изложува во јавните простори. Влијае врз тоа кој има пристап до 

Културата и кој може да се чувствува дел од неа.

Доминантната, либерално-хуманистичка традиција била склона кон 

ограничување на “Културата” врз една селективна група на литературни и 

уметнички текстови, посебно на оние за кои се вели дека ги отелотворуваат 

“универзалните вистини и вредности” и ја изразуваат непроменливата и 

препознатлива “човечка природа”. Текстовите кои што станале дел од 
“големите” традиции на уметноста и литературата не само што 
ја трансцендирале политиката туку и физички биле отстранети 
од арената на секојдневниот општествен и политички живот 
во библиотеките, уметничките галерии и во музеите. Самите 
овие институции, како што се сметало, го означувале “не-
политичкиот” статус на “Културата”.

Кои се големите композитори, големите фигури во историјата на музиката? 

Бах, Бетовен, Хендел, Шопен, Лист, Штраус, Чајковски, Дебиси, Стравински, 

Барток, Малер, Шенберг, Дворжак, Шостакович, Вебер, Копланд, Кејџ...

Кои се големите сликари, големите фигури во модерната уметност? Моне, 

Реноар, Сезан, Роден, Моро, Ван Гог, Мунк, Пикасо, Брак, Матис, Кандински, 

Дишан, Лисицки, Мондријан, Дали, Магрит, Кле, Мур, Полок, Ворхол...
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Кои се големите писатели, најнадарените луѓе од перо? Софокле, Чосер, 

Данте, Шекспир, Гете, Шилер, Сервантес, Милтон, Дикенс, Толстој, Достоевски, 

Џојс, Јејтс, Пушкин, Остин, Елиот, Џејмс, Вулф, Бронте, Бекет, Пинтер, Брехт, 

Грас, Жид, Сартр, Ками, Штајнбек, Лорка, Маркес...

Кои се голмите филозофи и мислители? Сократ, Платон, Аристотел, Аквински, 

Бекон, Хобс, Декарт, Спиноза, Кант, Хегел, Шопенхауер, Ниче, Лок, Беркли, Хјум, 

Русо, Вико, Маркс, Фројд, Кјеркегор, Конт, Мил, Расел, Мур, Витгенштајн, Дјуи, 

Чомски, Хусерл, Хајдегер, Сартр, Мерло-Понти, Адорно, Маркузе, Хабермас, 

Лакан, Фуко, Алтисер, Бахтин, Дерида, Рорти...

Очигледно е, зарем не? Тоа се бели луѓе - всушност, главно мажи - кои ги 

дале важните придонеси за цивилизацијата и културата. Секако, овде-онде 

придонес дале и не-белите луѓе. Абориџинското карпесто сликарство, источната 

филозофија, соул-музиката. Секако придонес имале и жените како преку прозата 

на Вирџинија Вулф или Алис Вокер. Но нема сомнение дека овие достигнувања 

не можат да се споредат со достигнува њата на Микеланџело, Сократ, Бетовен 

или со тие на Шекспир?

Институциите што ги конструираат и ги репродуцираат културните традиции и 

националните богатства работат со критериуми што се полово и расно пристрасни 

и преку нив и со нив ги оценуваат вештината и исклучителниот талент или гениј. 

Овие својства се дефинираат со исклучување на сè она што се гледа како 

“Друго” - на пример, популарната култура, најголемиот број на дела на жените, 

делата на црнечките и азиските уметници и писатели, како и на таканаречената 

“примитивна” уметност на не-Западните култури. Овие институции спроведуваат 

пракси на вклучување и на исклучување низ кои наоѓаат одраз пошироките 

општествени односи и релации на моќ. Преку нив се привилегираат интересите 

на белците, мажи и припадници на средниот сталеж. Оваа книга ги разгледува 

реакциите што потекнуваат од маргините на наброениве исклучувања.

Моќта

Во книгава даваме едно скандалозно тврдење: сè во општествениот и 

културниот живот во основа е поврзано со моќта. Моќта е во центарот на 
културната политика. Таа е интегрален дел од културата. Сите 
означувачки дејствија - односно сите пракси кои што имаат 
некакво значење - вклучуваат и односи на моќ. Тие нè потчинуваат 

во смисла дека ни нудат посебни позиции и форми на субјективност. Но овие 

субјектни позиции не се секо гаш исти. Релациите на моќ, вродени во некоја 
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конкретна означувачка пракса можат да бидат во состојба на рамнотежа 

но најчесто во нив има од носи на доминација и субординација. Ние или сме 

активни субјекти кои заземаат позиции од кои можеме да ја примениме нашата 

моќ во рамките на некоја конкретна општествена пракса или сме потчинети на 

определбите на другите. Расистичките дискурси за кои расправаме во четвртиот 

дел, на пример, го оправдуваат потчинувањето на црните луѓе. Белците и инсти-

туциите го прават тоа на начин што ја порекнува вредноста на црнците и на 

нивниот труд.

Моќта им овозможува на некои индивидуи и групи да реализираат за себе некои 

посебни можности што им ги одземаат на другите. Во сфе рата на културната 

пракса се работи за: 

средствата за сопствено претставување и за претставување на сопствените 

интереси; 

средствата за објавување, покажување и ширење на своите дела;

средства за лична определба, на пример, што значи да се биде обоен, жена 

или работник; 

средства за дефинирање на значењата и за обликување на општествените 

вредности.

Секоја од овие сфери е неразделиво поврзана со пошироките прашања на 

моќта: 

моќта да се именува; 

моќта да се биде претставник на здравиот разум; 

моќта да се создаваат “официјални верзии”;

моќта да се претставува легитимниот општествен свет.
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Моќта за именување, на пример, е централна за колонијализмот. Колонијалните 

сили не само што ги преименуваат земјите и државите, при тоа ги прецртуваат 

границите и често произволно оставаат такво наследство што и денес ги 

уништува земјите од “Третиот свет”. Колонијалното наследство го потхранува 

расистичкото именување на групите во кои луѓето стануваат “пакиси”, “мрзливи 

црнци”, “патриоти” или “криминален елемент меѓу нас”. (Најчесто таквите имиња 

наидуваат на отпор кај именуваните: постапката не значи и согласност.)

Моќта за претставување на здравиот разум повлекува моќ да се отелотворат и 

да се артикулираат “нашите” основни идеи и вредности. Меѓу нив, на пример, се 

смислата за добро или лошо, правилно или погрешно, соодветно и несоодветно, 

убаво или грдо. Можеби главното достигнување на Тачеризмот во Британија бил 

начинот на кој го освоил просторот на здравиот разум, со што индивидуализмот 

успеал да се натурализира на сметка на општественото.

Моќта да се создаваат официјални верзии, односно да се дадат авторитетни 

објаснувања за нештата главно е својство на институциите но влијае врз сите 

области на индивидуалниот и општествениот живот. Во неа, на пример, се вклучени 

владините изјави и испитувања, соопштенијата на полицијата и медиумите, како 

и академските нарации за историјата и етнографијата. Она што се оценува 
како авторитетно во расистичките и сексистичките општества 
е постојан извор на борба.

Од Моќта да се легитимира општествениот свет следи моќта да се зборува 

во име на пристојното, почитувано општество. Таа е тесно поврзана со моќта 

да се претставува здравиот разум. На пример, и Никсон и Реган, во нивните 

претседателски кампањи, тврделе дека го претставуваат “замолчаното 

мнозинство” на Белците, припадници на средната класа што стравуваат од Бога 

и кои дотогаш биле игнорирани во сè освен кога биле оданочувани за средства 

што им се давале на мрзливите, црнците, измамниците, нелојалните...

Во секој од тие случаи се работи за моќ да се дефинираат нештата. Тоа како 

значењата се дефинираат во голема мера ќе одреди кој ќе има пристап до 

богатствата и до општествените ресурси што се неопходни за пристоен живот.

Спротивставени дискурси: спорни значења

Општествената моќ се манифестира преку спротивставени дискурси. 

Дискурсите се нешто повеќе од доделување значења на светот; тие повлекуваат 

одредени форми на општествена организација и општествени дејствија кои што 

ги структурираат институциите и ги конституираат индивидуите како субјекти 
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што мислат, чувствуваат и дејствуваат. Во оваа 

книга ние го употребуваме терминот “дискурс” на 

начин на кој тој е развиен во подоцнежните дела 

на Мишел Фуко. Тука ги означува оние форми на 

знаење, оние начини на конституирање на смислата 

на светот кои што попримаат материјален облик, 

имаат институционална локација и играат клучна 

улога во конституирањето на индивидуите како 

субјекти.

Тоа јасно може да се види во нашата студија за 

културната политика во Германската Демократска 

Република. Таа била држава што се зафатила со 

задачата да ја оствари маркистичко-ленинистичката 

теорија во општествените институции и во праксата на секојдневниот живот. 

Целела не само кон трансформација на сопственоста на средствата за 

производство (фабрики, сировини и слично) туку и на општествените институции 

и индивидуалните субјективитети.

Германската Демократска Република се обидела, на пример, да ги редефинира 

значењата и праксата на “демократијата”. Во Федералната Република Германија, 

како и во остатокот од западниот свет, “демократијата” била дефинирана преку 

либералниот плурализам кој што својата легитимација ја барал во правата на 

индивидуата да избере меѓу партиите што излегле на избори. Тоа е концепт 

за демократијата што во најголема мера не успева да го асимилира дејството 

на некои структурални нееднаквости какви што се класата, полот и расата врз 

демократските структури.

Во Германската Демократска Република “демократијата” означувала систем 

на репрезентација и владеење во кои се велело дека политиката на владе ач-

ката Партија на Социјали стичко Единство ги претста вува интересите на сите 

гра ѓани. Основата на овој став била општествената (од носно државната) соп-

ст ве ност на средствата за про из водство, укинувањето на антагонистичките 

класни односи и парламентарното претставување на сите зна чајни општествени 

групи, на пример работници, селани, интелектуалци, мали прет приемачи, жени 

и младина. Но Партијата си ја присво ила и легитимноста на во дечката улога на 

Комуни стич ката Партија во одреду ва њето што е добро за оп ште ството во целина. 

Оваа водечка улога била гаран ти рана од самата маркси сти чко-ленинистичка 

теорија. Потполната тежина на државниот културален апарат била употребена 

и во убедувањето на народот во вистината и супериорниот морал на овој вид 

демократија и во охрабрување на луѓето да се преобразат во полнокрвни 

социјалисти.



Маргина 41 21

Спротивставените дискурси за демократијата во источна и западна Европа 

биле дел од политичките системи кои што на посебен начин ја граделе 

индивидуалната субјективност. Тие го дефинирале значењето на припадноста 

на одредена држава, слободата како и политичкиот избор на индивидуата преку 

начините на коишто го организирале цивилниот, политичкиот и културниот 

живот. Културната политика била централна за обидите за конструкција на 

значењата и општествените вредности што требале да бидат алтернатива на 

оние во западниот капитализам. После обединувањето на Источна и Западна 

Германија политичарите и медиумите ставале голем акцент врз валидноста 

на секое тврдење за демократскиот статус на институциите и дејствијата на 

Германската Демократска Република - обично се оценувале како “диктатура”. 

Но во исто време, голем број источни германци се прашувале дали навистина 

западните форми на демократија ги претставуваат нивните интереси.

Субјективност и идентитет

Во Соединетите Американски Држави цели генерации на деца и младинци 

секој школски ден го почнувале стоејќи, со рацете на срцата и рецитирајќи:

Му давам свечен збор на знамето

на Соединетите Американски Држави

И на Републиката

Што ја означува

Една нација под Бог

Неделива

Со слобода и правда за сите.

Овој навидум безопасен ритуал завлегува во суштината на прашањето 

за културната политика и субјективноста. Тој ги регрутира децата кон една 

конкретна идеологија за тоа што е и што претставува “Америка”. Тие стануваат 

активни учесници во дискурсот што ги потчинува и буквално ги присилува да 

се заложат за значења кои што во многу случаи се спротивни на нивното лично 

искуство на американскиот живот. Некои црнечки деца имаат своја варијанта на 

последниот стих: “со слобода и правда за никого”.

Заложбата на свечениот збор е дел од дискурсот на Американството; штом 

еднаш ќе се пренесе, како во овој случај, преку образовните институции тој, 

понатаму, се засилува низ наставата по историја и општество. Дискурсите 
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можат да бидат ефикасни само ако успеваат индивидуите да 
ги конституираат како поданици, дефи нирани позитивно или 
негативно во однос на нормите што ги привилегираат.

И додека идентитетот значи свесно чувство за самиот себе, субјек тивноста ги 

опфаќа несвесните и подсвесните димензии на индивидуалноста и во себе ги вклучува 

противречностите, процесите и промените. Здраво разумските ставови за субјективноста 

на Запад се склони кон истакнување на одредени хуманистички претпоставки: на 

пример дека сме единствени, рационални индивидуи, родени со човечки потенцијал 

што, во вистински услови, може да се реализира 

преку образование и личен развој. Дека учиме 

за светот низ нашето искуство и дека тоа 

искуство е изразено со јазикот - и така натаму. 

Оваа непроблематична врска меѓу индивидуата, 

искуството и јазикот не остава голем простор 

за теоретизирање на против речностите, без 

оглед дали тие се во наше то чувство за нас са-

мите или во смислата на нашето искуство. Иако 

општествените конструкции на суб јек тивноста, 

на при мер одредувањето на мажественоста 

и жен ственоста, често пати се противречни 

ние, сепак, претпоста ву ва ме дека се работи за 

целосни, кохерентни субјекти со единстве но 

чувство за иденти тет.

За да ги кон сти туираат индиви ду ите 

како субјекти дис курсите имаат потре-

ба од материјална основа во општестве-

ните институции и дејствија. Во изград ба та 

на нашето чув ство за национален идентитет 

учествува це ла една лепеза од институции. Во 

случа јот со “британството” тука се вклучени 

образованието, печатот и телевизијата 

(вестите, драмите и документарните филмови), монархијата и наследната индустрија. 

“Британството” никогаш не е една работа. Тоа е плурален означувач што често со 

себе носи нешто соперничко па дури и противречни значења и емоции. Сепак, некои 

значења и емоции имаат поголема моќ од други. На пример, доминантната конструкција 

на “Британството” како Бело има сериозни импликации за оние Британци кои се 

исклучени или маргинализирани од него. Таквите конструкции не само што ги прават 

невидливи не-белците туку нивното исклучување станува основа за една широка 

социјална дискриминација врз основа на расата.

Степенот во кој конкретните значења можат да дејствуваат врз општествените пракси 

се менува во зависност од тоа колку се институционализирани и интернализирани. 
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Расизмот, на пример, дејствува не само врз концептите за јаство на обоените и белите 

туку и врз праксите на некои институции - полицијата и судовите, школите и печатот. Ако 

се има предвид институционализираниот статус на расистичкиот дискурс и претстава, 

може да се забележи дека анти-расистичкиот тренинг нема некое посебно влијание 

врз полициската пракса. Институциите ги организираат индивидуите и управуваат со 

нив дефинирајќи ги како конкретни типови на поданици - ученик, затвореник, ментален 

пациент, мајка или примател на социјална помош; или учител, татко, “професионалец” 

или “авторитет”. Овие поданици често пати се делени и специфицирани според 

полот,расата и етничката припадност. На секоја индивидуална желба ѝ стои на 

располагање цел еден опсег на поданички позиции што се лоцирани во рамките на 

одредени односи меѓу класата, расата и полот.

Институциите ги дефинираат формите на субјективноста, нудат конкретни значења, 

општествени вредности, емоции, форми на задоволство и свесен и несвесен идентитет 

што се наметнуваат како нешто природно, неизбежно или пожелно. Тоа може да се види 

во конструкцијата и на индивидуалните и на колективните идентитети. Индивидуалниот 

идентитет е мета на локални и политички пракси што, меѓу другото, нè конституираат 

како рационални автономни граѓани, гласачи и даночни обврзници. Колективните 

идентитети можат да се изградат преку членството, избрано или наметнато, во 

некоја конкретна организација - нација, училиште, фудбалски клуб, армија, некоја 

женска институција или затвор. Тие можат да се формираат и со и преку отпорот што 

им се пружа на угнетувачките односи на моќ. Таков е случајот, на пример, со расизмот. 

Белечките расистички општества не им даваат можност на Обоените да избираат со 

нивната колективна дефиниција како “Црнци”.

Додека расизмот, сексизмот и класизмот им наметнуваат одредени типови на 

колективен идентитет на индивидуите може да се јави отпор. Поданичките позиции 

што се втемелени во алтернативните значења на расата, полот и класата, се развиле 

надвор од доминантните институции и исто така можат да бидат моќни. Тие дејствуваат 

како места на отпор на хегемониските дефиниции на она што се луѓето и што треба 

да бидат. Голем дел од моќта на вон-парламентарните политички движења, како 

Ослободувањето на Жените, Црнечкото Ослободување, Мировното Движење и 

Движењето на Зелените, лежи во алтернативните форми на субјективност што ги 

нудат. Феминизмот, на пример, нуди цел опсег на различни начини на коишто може 

да се биде жена. Сите тие го споделуваат отфрлањето на патријархалните дефиниции 

на женственоста. Движењата за ослободување на црнците нудат позитивни форми 

на црнечки идентитет што својата сила ја црпат од позитивните слики на културните 

разлики, либералниот дискурс и црнечкиот национализам. Формите на таквиот 

национализам имаат значително влијание и привлечност меѓу црнците бидејќи нудат 

алтернативни, позитивни верзии на црнечката историја, култура и субјективност.

Отпорот што им се пружа на расизмот, сексизмот и класната хегемонија често 

пати поприма облик на порекнување на разликите и истакнување на заедничката 
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човечност. Движењата на жените и на 

аболиционистите во деветнаесеттиот 

век, на пример, вложиле значителна 

политичка енергија во наметнувањето 

и потврдувањето на “истотноста”. 

Активистите тврделе дека сите жени и 

обоени народи се подеднакво припадници 

на човечкиот род, односно се рационални, 

морални и одговорни како и белците 

(мажи) и дека би биле еднакви со нив ако 

им се дадат еднакви шанси. Неизбежно 

таквите политички стратегии, кои што 

почивале врз либералните претстави за 

“човечкото” подоцна биле отфрлени како 

несоодветни за движењата на црнечкото 

ослободување и од многумина социјалисти 

и феминистки затоа што не успеале да 

ја промислат материјалната основа на 

спротивставеноста меѓу жените и мажите, 

богатите и сиромашните и Црните и 

Белите. Односно, не ги оспориле 
оние општествени пракси што го конструираат и го репродуци раат 
свесното и несвесното, рационалните и ирационалните димензии 
на класното угнетување, расизмот и сексизмот.

“Културата” има влијателна улога што треба да ја одигра во обликувањето на 

субјективноста и идентитетот затоа што многу повеќе објаснува од нашите рационални 

јаства. Таа помага во конституирањето на емоциите, на подсвесните и несвесните 

димензии на индивидуата. Попримањето на позиција на еден мисловен, говоречки, 

означувачки субјект вклучува и припишување на смисла на искуството и заложба за 

еден облик на субјективност меѓу другите што се достапни. Степенот во кој индивидуите 

можат да ги “изберат” формите на идентитет е пропишан со релациите на општествена 

моќ. Во расистичките општества, на пример, позициите на субјектот што им се отворени 

на црнците често пати се оние што ги дефинираат белечките институции и станува сè 

потешко да им се побегне на хегемониските определби на она што значи да се биде 

“Црн”.

Сепак културата е важно место на отпор. Визуелните уметности, литературата, 

филмот, историските дела и другите културни пракси можат да понудат можност 

за нови форми на идентитет во кои “женското” или “Црниот” или “работништвото” 

можат да стекнат нови и позитивни значења. Формите на субјективност што им се 

спротивставуваат на угнетувачките дефиниции се важен предуслов за една поширока 

политичка борба.
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Постмодерниот предизвик

Веќе неколку години постмодернизмот е во центарот на расправите околу 

културата и политиката. Во што е прашањето на постмодернизмот?

Постмодернизмот ги доведува во прашање некои од најосновните претпоставки 

и верувања што до сега се обликуваат како основа на културната политика и во 

западните и во “социјалистичките” земји. Овие претпоставки го вклучуваат верувањето 

во автоматски напредок што почива врз рационалното планирање, образование и 

законодавство, постоењето на универзални стандарди и вредности како и на можноста 

за остварување на “вистинско” познавање на светот. Теорискиот мотив на голем дел 

од постмодернистичката мисла може да се најде во постструктуралистичките облици 

на општествената и културната анализа а нејзините теми и проблеми наоѓаат одраз 

во постмодерната културна пракса.

Постструктуралистичките теоретичари укажаа дека знаењето 
секогаш е делумно - и тоа во една двојна сми сла: односно, 
знаењето е и некомплетно и нужно повр зано со интересите. Тоа 

постои во многу спротивставени облици што ги претставуваат спротивставените 

групи и интереси. Постструктурализмот и постмодернизмот сметаат дека знаењето 

не треба да се оценува преку посочување на вистинитите ставови во него туку во 

откривањето на неговата општествена ефективност - со други зборови во неговите 

ефекти во светот.

Постмодерното мислење го оспорило авторитетот на традиционал ните гаранти на 

значењето - религијата, науката, природата и искуството. Во борбата околу значењата 
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и општествената моќ, интересовните групи често пати настојуваат да воспостават 

сопствен легитимитет и хегемонија твр дејќи дека поединечните, партикуларни 

значења се вистинити, неизбежни и неменливи. Таков е случајот со, на пример, 

либерално-хуманистичката кул турна политика за која расправаме во второто поглавје. 

Различните општествени групи апелираат на општите теории или мета-нарации што 

тврдат дека можат да понудат вистинско објаснување на светот. Таквите тео рии 

можат да се најдат во науката, религијата, филозофијата и опште ствената теорија. 

Тука се, на пример, просветителската концепција за човечкиот напредок, основна за 

либерално-хуманистичката културна поли тика, марксистичките теории за историјата 

и револуцијата, радикалните феми нистички теории за патријархатот, црнечките 

националистички теории за расата и културата и теориите што ја истакнуваат 

првенственоста на искуството и здравиот разум. Во културната политика клучно 

прашање е дали ефективните интервенции што се насочени кон трансформирање 

на општествените релации мораат нужно да се повикаат на општи теории.

Предизвикот на постмодерното мислење има длабоки следствија за културната 

политика. Сè до неодамна либералниот хуманизам и марксизмот беа главните теории 

што ја основаат културната политика во западните општества. Примери за таква 

културна политика разгледуваме во второто и четвртото поглавје. Во “постмодерниот” 

свет сигурностите што тие со себе ги носеле беа доведени во прашање. Либералните 

и марксистичките перспективи, со нивните специфични претпоставки и вистинитосни 

тврдења се покажаа и беа видени како спротивставени верзии 

на реалноста. Тие, како и другите перспективи, на пример 

феминизмот или црнечкиот национализам, имаа конкретни 

последици врз организацијата на општествата.

превод: Драган Јакимовски

извор: Glen Jordan/Chris Weedon,Cultural Politics (Class, 

Gender, Race and the Postmodern World), 1995.

Цртежи: Кирчо Арсовски  
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Минатата година во целиот свет, во многубројни стручни списанија, но и во уште 

помногубројните статии од најразлични видови, беше одбележана стогодишнината 

од раѓањето на Вилхелм Рајх, една од најконтроверзните фигури на веков, но и 

еден од, токму, симболите на ова по многу нешта противречно столетие. Со 

задоцнување од најмалку една година, Маргина се придружува кон расветлувањето 

на “феноменот Рајх”, пренесувајќи делови од мошне интригантната и критичка 

биографија на Рајх од Шараф, како и извадоци од мошне забавното (иако всушност 

гневно и сериозно) дело на Рајх, “Слушај ти, Мал човеку!”

Вилхелм Рајх е роден во Галиција 1897-та. Уште како студент по медицина во 

Виена, станал член на Психоаналитичкото друштво, со коешто тогаш претседавал 

Зигмунд Фројд. Во 1930-та Рајх ја напушта Австрија и заминува во Берлин, каде 

што станува активен на Марксистичкиот Работнички Универзитет. По доаѓањето 

на Хитлер на власт, тој ја напушта Германија и продолжува да работи во Данска, 

Шведска и Норвешка, за во 1939-та трајно да се насели во САД, каде што ја 

основа својата истражувачка лабораторија во Форест Хилс, Њу Јорк, а подоцна 

во државата Мејн. Во 1947-та станува предмет на истрага на Министерството 

за исхрана, а во 1954-та поднесена е тужба за забрана на неговата работа. Рајх 

одбил да се појави на судот како “бранител” на своето експериментално истра-

жување, и забраната била потврдена. Во меѓувреме бил обвинет за одбивање 

соработка со судот и казнет на две години затвор. Починал во Централниот затвор 

на 3 ноември 1957 година.   
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Мајрон Шараф

БУРА НА ЗЕМЈАТА
биографија на Вилхелм Рајх

Секоја бура на земјата со време се апсорбира, како уметност или како 

религија или како власт во оваа или онаа форма. Најсмртоносниот удар што 

непријателот на човечката душа може да го зададе е на бурата да ѝ искаже 

почитување. Свифт, Блејк, Бетовен, Христ, Џојс, Кафка, кажете ми само еден 

којшто не бил така обележан. Званичното прифаќање е оној јасен симптом 

дека спасувањето повторно доживеало пораз и најсигурен знак на фатално 

недоразбирање и Јудин бакнеж.

Џејмс Еги, Let Us Now Praise Famous men

Кога сме соочени со човек што нè импресионира со својата вистинска големина, 

зарем не би требало попрво да бидеме трогнати отколку потиштени поради 

сознанието што својата големина можеби ја постигнал само низ своите 

слабости?

Ло Андреа-Салом, за Сигмунд Фројд

СТОЈАЛИШТЕТО НА НАБЉУДУВАЧ

q ПОГЛАВЈЕ

УВОД

Кога Вилхелм Рајх (Wilhelm Reich) почина во сон во Федералниот затвор во 

Луисбург, во сојузната држава Пенсилванија, на 3. ноември 1957, малкумина луѓе 

обрнаа внимание на тоа.1 Светот едвај да знаеше. Вистина, Рајх како отпорано 

истакнат психоаналитичар заслужи Time кусо да забележи:
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Починал. Вилхелм Рајх, 60, некогаш славниот психоаналитичар, соработник и 

следбеник на Сигмунд Фројд, основач на Wilhelm Reich Foundation, во последно 

време попознат по неортодоксните теории за сексот и енергијата; од срцев удар 

во луисбур шкиот Федерален затвор, Пенсилванија; каде што бил на издржување 

на двегодишна казна поради дистрибуција на својот пронајдок, “акумулаторот 

на оргонска енергија” (прекршок на Законот за храна и лекови), еден уред со 

големина на телефонска говорница којшто наводно ја собирал енергијата 

од атмосферата и можел да лекува - додека пациентот седи внатре - обични 

настинки, рак и импо тенција.2

Не е важно што Рајх никогаш не тврдел дека акумулаторот може да лекува 

настинки, рак и импотенција. Малкуте коментари што ги предизвика неговата 

смрт спаѓаат во категоријата куси и неточни, а карактеристичен пример за тоа 

беше некрологот во Time. Само неколку весници, како што се анархистичката 

публикација Freedom во Лондон3 и The Village Voice4 донесоа пообемни, сериозни 

некролози. Угледните научни списанија останаа неми. Ниту едно психијатриско 

списание не ја спомена неговата смрт, иако беше вообичаено, кога ќе почине 

некоја водечка личност во психијатријата, во таквите публикации тоа да се 

објави во рубриката “In Memoriam”. А сепак, општо прифатеното мислење за Рајх 

беше дека тој дал мошне значајни придонеси за психоанализата од дваесеттите 

години, пред да стане “психотичен”. Меѓутоа, разбирливо е зошто членовите на 

професијата беа толку неми. Претставниците на нејзините организации активно 

ја повикуваа Управата за храна и лекови (FDA) да придвижи истрага (којашто 

конечно го доведе Рајх во затвор) и ѝ честитаа на управата за успешното водење 

на судската постапка.5

Ако светот во целина покажал индиферентност или рекол “фала му на 

бога, се отарасивме од типот”, околу педесетина луѓе коишто истражуваа со 

Рајх или коишто оддалеку му се восхитуваа, присуствуваа на неговиот погреб 

одржан во Оргонон, Рајховиот имот од 200 ари близу до гратчето Ренгли, во 

сојузната држава Мејн. Атмосферата беше набиена со емоции. Чарлс Хејдон 

(Charles Haydon), Рајховиот главен правен советник во времето на тешкотиите со 

Управата за храна и лекови, рече петнаесетина години подоцна дека погребот го 

потсетувал на закоп на некој викиншки поглавица.6 Кога нажалените членови на 

заедницата се собраа за да го испратат под ноемврискиот снег, присуството на 

Рајх доминираше и во смртта, како и во животот.

Сосема во склад со сликата на Хејдон за поглавицата биле детаљните 

упатства на Рајх за сопствениот закоп, во коишто навел дека не сака религиозна 

церемонија туку музика со Шубертовата “Ave Maria” што ја пее Мариан Андерсен. 

Една година порано тој беше купил мртовечки сандак од еден занаетчија од 

Мејн.7 Одредил и едно место во шумите на Оргонон коешто гледа кон планините 
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и езерата, каде што неговиот споменик требало да биде едноставна гранитна 

плоча со зборовите:

Вилиам Рајх / роден на 24. март 1897 / починал.....

На погребот, др. Елсворт Ф. Бејкер (Elsworth F. Baker), лекар најблизок до Рајх 

во текот на неговите последни години, го одржа следниот краток говор:

“Пријатели, овде сме да му речеме збогум, последното збогум, на Вилхелм 

Рајх. Да застанаме за момент за да му ја изразиме благодарноста за привилеги ја-

та, неверојатната привилегија, што го познававме. Еднаш во илјада, не, ед наш во 

две илјади години се раѓа ваков човек за да ја промени судбината на човечката 

раса. Како и сите големи луѓе, го следеа изопаченоста, невистината и прогонот. 

На сето тој му се спротивстави, сè додека организираната завера не го прати 

во затвор а потоа и го уби. Бевме сведоци на сè, на “Убиството на Христа”. Кои 

бедни зборови можам да ги додадам за да го објаснам она што тој го направи? 

Неговата работа е завршена. Тој го заработи својот мир, а на луѓето на земјата 

им остави огромно наследство. Ние не жалиме по него туку се жалиме себеси 

поради големата загуба. Да ја преземеме одговорноста за неговото дело и да го 

следиме патот што ни го отвори. Нека биде така.”8

Веќе го забележуваме првиот парадокс во еден живот што беше исполнет 

со нив: кон трастот помеѓу тоа како неговата работа беше проследена од 

професионалната заедница во целина, а како на неговите 

достигнувања гледаше малата група след беници. Оваа 

нејаснотија беше засилена од фактот што она што повеќето 

луѓе го сметаа за негово најголемо достигнување, неговиот 

придонес кон техниката на психо анализата, Рајх и неговите 

блиски соработници на крајот го сметаа за нешто со 

второкласно значење. А она што официјалното мислење го 

сметаше како измама - Рајховата работа на оргонската енергија 

- тој и неговите соработници го сметаа за навистина значајно 

откритие.

Околу 25 години подоцна јасно е дека работите се многу 

покомпликувани отколку што ги покажуваше класичното гледање од 1957-

та. Денес се јавува бран на интерес за работата на Рајх којшто врши снажен 

притисок врз стереотипниот поглед кон Рајх како “добар психоаналитичар” 

којшто во доцните ‘20-ти заталкал. Макар нешто од тоа “заталкување” снажно 

ја обои културната клима. Рајховата работа од ‘30-ите и ‘40-ите на мускулниот 

оклоп - хроничните мускулни спазми што прет ста вуваат соматско укотвување 

на карактеро лош ките ригидности коишто Рајх ги проучувал како аналитичар - 

снажно влијаеше на цела една нава ла од тераписки случувања, вклучувајќи ја 

био енергетиката на Александар Левен (Alexan der Lo wen), гешталт терапијата на 

Фриц Перлс (Fritz Perls), прималната терапија на Артур Јанов (Arthur Janov). А 
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една од доминантните метафори на Рајх, онаа за “човекот во стапица”, стапицата 

на својот сопствен оклоп, го проникнуваше терапиското миље во ‘70-ите години.9

Рајх антиципираше и многу општествени слу чу вања од блиското минато. 

Во текот на ‘20-ите и во раните ‘30-ти тој ги застапуваше афирмацијата и 

општествената заштита на здравата адолесцентна сексуалност; општата 

расположивост, без оглед на брачниот статус или годините на живот, на 

контрацептивните средства и абортусот; правата на жените за сопствена 

економска независност и докажување; постоењето на спонтаното општествено 

и емоционално отворено “биолошко јадро” во структурата на човекот, коешто 

не е под притисок на присилна акумулација на пари и статус. Во раните ‘30-ти 

тој ја востанови врската помеѓу личната емоционална беда, од една страна, 

и потчинетоста спрема автори тарните режими, од друга. Подоцна, во својот 

концепт на “работна демократија”, тој ќе се концентрира на градење на меѓусебни 

општествени и економски односи врз основа на практични задачи и врз основа 

на човечките потреби, а не со наметнување однадвор на политичка идеологија.

Сиве овие теми денес се мошне значајни, често во форми сосема поинакви од 

она што Рајх го говорел, а за некои од нив сè уште се водат жестоки расправи. 

Во поглавјата што следат ќе докажам дека малку од овие теми се специфични 

за Рајх. Она што е посебно, е неговата концепција за оргастичка потенција и 

специфичниот начин на којшто ги поврзувал низите на психолошки, општествени 

и биолошки откритија со присуството или отсуството на оваа функција.

Наклонетиот критичар би можел да ја прифати исправноста на овие погледи 

кон достигнувањата на Рајх. Точно, би можел да рече, раниот суд за Рајх - “добар 

психоаналитичар, сето друго не чини” - беше погрешен. Рајх навистина придонесе 

за клиничкото лекување на емоционалните проблеми и за социологијата повеќе 

отколку што психоаналитичарите воопшто можеа да сфатат. Меѓутоа, сето 

тоа нема никаква врска со работата којашто Рајх во текот на последните 17 

години од животот наполно ќе го преокупира и којашто тој најмногу ќе ја цени: 

неговото истражување на оргонската енергија. Зарем оваа работа не може да се 

окарактеризира како апсурдна prima facie? На пример, неговото тврдење дека 

во некоја едноставна кутија ја “заробил” животната енергија за којашто тврдеше 

дека помага во лекувањето на разни болести? Зарем ова не е причина што Рајх 

често бил сметан како апсурдна, патетична појава, додека оние кои ја користат 

неговата психијатриска или социолошка работа, но не “мешајќи” се во науката, 

се проценуваат посериозно?

Овој ревидиран поглед спрема Рајх, според кој тој е повеќе од “добар 

психоанали тичар” но не е и сериозен научник, го наоѓаме кај многумина. Сепак 

мораме да бидеме вни ма телни во поглед во поглед на лесното датирање на 

Рајховиот пад или при објаснувањата зошто почнал да греши. Сликата за него 

како за мрачен и луд почна да се создава одамна пред тој да се впушти во 
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експерименталната наука. Дури и во ‘20-ите, кога им се аплаудираше со одобрување 

на некои негови придонеси кон психоанализата, колегите му се потсмеваа поради 

нагласката на “ор га стичката потенција” како цел на психоанали тичкиот третман. 

Во доцните ‘20-ти мнозина пси хо  ана ли тичари и други го сметаа за психопат или 

дека е на работ на психоза затоа што ја застапувал адолесцентната сексуалност 

и кршел разновидни закони во настојувањата на младите луѓе да им обезбеди 

сек со лошка помош (во форма на информации за контрацепцијата, советувања, 

итн.). Во ‘30-ите мнозина го беа отпишале како психотичен затоа што говорел и 

пишувал дека здравата личност ги согледува “струењата” во своето тело. Зарем 

и шизо френичарите не зборуваа дека во своето тело чувствуваат “електрични 

струења”?

Сликата уште повеќе ја компликува фактот што Рајх низ целиот живот наидуваше 

и на одобрувања до границите на ласкање, како и на најостра критика. Иако во 

психоанализата бил контраверзна личност од самиот почеток, во раните ‘20-

ти многумина го сметале за “фројдов љубимец” кому во психоаналитичарското 

движење му е наменета улогата на водач. Кога односите со виенските колеги се 

расипаа, тој во Берлин успеа да се опкружи со група способни луѓе, вклучувајќи 

ги аналитичарите Ото Фенихел (Otto Fenichel), Ерих Фром (Erich Fromm) и 

Едит Јакобсон (Edit Jacobson), коишто ги делеле неговите социо-политички 

преокупации. Кога во 1934-та бил исфрлен од организацијата на аналитичарите, 

тој создал нов круг од талентирани психијатри, психолози и писатели во Осло, 

во Норвешка.

Рајх морал да го напушти Осло во 1939-та кога неговата работа на бионите 

(меур чиња за коишто тврдел дека се преодна форма меѓу неживото и живото) била 

осу дена од страна на многу норвешки научници и кога бил обвинет за најгрубо 

научно шарлатанство. Овие контроверзи доведоа до загуба на поддршката во 

Норвешка, но тој уште еднаш успеа да привлече нова група - овојпат во Њујорк. 

Пркосејќи им на прифатените психијатриски и медицински ставови, угледните 

психијатри како Теодор П. Волф (Theodore P. Wolfe) и Елсворт Ф. Бејкер (Elsworth 

F. Baker) се посветија на учењето и практичната примена на Рајховата терапија и 

му помагаа во неговото научно истражување.

Во ‘40-ите делата на Рајх оставиле длабок впечаток врз мислењето на 

неколкумина истакнати луѓе кои подоцна ќе станат мошне влијателни личности: 

меѓу нив биле Александер Ловен (Alexander Lowen), Фриц Перлс (Fritz Perls), Пол 

Гудман (Paul Goodman), Сол Белоу (Saul Bellow), Норман Мајлер (Norman Mailer) и 

Вилиам Бароуз (William Burroughs). 

Кој беше всушност тој човек чијшто живот беше исполнет со контроверзи, 

кого што луѓето го сакаа и го мразеа, којшто мораше да побегне од пет земји, 

кого што ед наш мнозина го сметаа за “Фројдов миленик”, но кого што го ис клучи 

и прогону ваше психоаналитичарскиот ес та бли ш мент? Зошто бил исфрлен од 
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Социјалдемо крат  ската партија во Виена 1929-та и од Комуни стич ката партија 

1934-та, а при тоа и во едната и другата организација претходно бил толку 

многу почитуван? Зошто 1939-та бил натеран да ја напушти Норвешка наспроти 

нејзината традиција на граѓански слободи, а бил толку влијателен нас тавник. Дали 

тоа што неговата работа опфаќала толку области - психијатрија, социологија, 

биоло гија, физика, метеороло гија - било знак на дилетантизам, лудило или на 

гениј од ренесансен вид? И кои сили - надворешни, внатрешни, или и едните и 

другите - доведоа до неговата смрт во американски затвор?

Кога студентите биле заинтересирани за научната работа на Рајх, тој имал 

обичај да каже: “Обидете се да докажете дека грешам”. Со ова сакал да каже дека 

сту ден тите не треба да ја прифатат неговата теорија и доказите со леснотија, 

туку мошне совесно да ги повторат експериментите со најпрецизни контроли 

што можат да пронајдат. Позитивните докази без непосредното критичко 

истражување биле исто толку безвредни, ако не и деструктивни, како нападите 

на неинформираните.

Моето интересирање за Рајх беше и е пред сè сосредоточено 

кон неговата работа со луѓе. Бидејќи не сум школуван биолог, а ни 

физичар, никогаш не сум се занимавал со систематско проучување 

на неговата работа во областа на природните науки. При 

пишувањето на неговата биографија мојот прв импулс беше да се 

концентрирам на она што го знам, не само од своето непосредно 

искуство во оргономијата, туку и од сродните студии во областите на 

психоанализата и социологијата. Меѓутоа, одлучив да го опфатам 

целото подрачје на Рајховата работа, иако со далеку поголема 

концентрација врз неговото занимавање со човечките проблеми 

отколку врз експерименталните аспекти. Од една страна, изгледаше пожелно 

целиот дијапазон на Рајховата работа да се најде во една книга, бидејќи денес 

имаме на располагање само некои од неговите трудови. Второ, областите врз 

кои најмногу се задржувам - Рајховите психијатриски и општествени концепции 

и откритија - беа, почнувајќи од 1934, под снажно влијание на неговата работа 

во областа на природните науки. Конечно, во периодот од 1948 до 1955, додека 

работев со Рајх, тој беше длабоко преокупиран со експериментирање, така 

што имав шанса неговите методи на размислување и работа да ги набљудувам 

непосредно. За овие експерименти јасно да ги опишам, морам да создадам 

некоја слика за неговата експериментална работа. Иако многу од Рајховите 

експерименти не ги повторив лично, се надевам дека ќе поттикнам прашања што 

би можеле да се постават за оваа работа, со користење не само на неговите 

публикации туку и на извештаите и интервјуата добиени од оние неколку добро 

упатени научници коишто експериментите внимателно ги повторија.
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Уште една рестрикција на она што биографијава го опфаќа наметнува 

состојбата на Рајховите архиви. Во својот тестамент Рајх бара неговите 

необјавени трудови да бидат “одложени и чувани 50 години за да биде сигурно 

дека нема да бидат уништени или фалсификувани од оние што имаат интерес 

да ја фалсификуваат или уни штуваат историската вистина”.10 За извршител 

на тестаментот Рајх ја одреди својата ќерка Ева Рајх, доктор по медицина. Од 

причини за коишто по доцна ќе зборуваме, Ева Рајх 1959-та како изврши тел ја 

одреди Мери Хигинс (Mary Higgins), и таа оваа функција ја извршува и денес. 

Клаузулата за “50 години” Хигинсова ја сфати стриктно, односно дека тоа значи 

дека необјавените трудови не можат да им се стават на располагање дури ни на 

научниците.

Недостапноста на архивите, посебно дневниците што Рајх ги водел веќе 

од 1919 па до крајот на животот, за биографот претставува сериозна загуба. 

Наспроти тоа, постојат доволно податоци од различни извори, вклучувајќи ги 

интервјуата со луѓе што го познавале Рајх во различни фази од неговиот живот, за 

да се добие слика за неговата личност, приватниот живот и внатрешниот развој. 

Кај секој голем човек, особено кај некого како Рајх, структурата на карактерот и 

работата се снажно испреплетени. Рајх често алудирал на оваа врска, на пример 

кога пишува: “Колку подлабоко лежи проблемот (на истражувањето) и колку 

што е пообемен, толку потесно е испреплетен со историјата на оној којшто го 

претставува”.11

Едно од моите главни размислувања се однесува на оваа “испреплетеност”, 

како што тој тоа го нарекува. Злоупотребите на ваквиот пристап се разновидни. 

Една од мошне вообичаените, која често се критикува, но често и се прави, 

е психоаналитичкиот редукционизам. Во работата на некоја личност ќе се 

претпостави некоја мана или пренагласеност и тогаш таа се “објаснува” врз 

основа на судир на личноста. Така Чарлс Рајкрофт (Charles Rycroft) ја поврзуваше 

Рајховата “идеализација” на оргазмот со “трагедиите на неговото... детство”.12

Овој тип аргументи се понижувачки. Тие бараат прифаќање на првобитната, 

непотврдена премиса дека Рајх навистина го “идеализирал” оргазмот. Останува 

необјаснето зошто други, коишто страдале од слични трагедии во детството, 

не направиле од нив она што Рајх го направил. Џон Мак (John Mack) добро го 

коментираше ваквиот тип на пристап во контекст на својата биографија за Т. Е. 

Лоренс (T.E. Lawrence):

Кога на конференциите или состаноците го изнесував “психолошкиот 

материјал” за Лоренс, мојата публика неизбежно даваше интерпретации за 

неговата психопатологија; колку и да беа прецизни, тие интерпретации секогаш 

ми оставаа чувство дека тие не го согледуваат Лоренс онаков каков што го 

познавав. Читајќи други психолошки студии за историски личности забележав 

дека станувам нетрпелив поради пропустите на нивните автори да се соочат со 
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упадливиот факт на извонредно достигнување и се сеќавав на истиот приговор 

што Лоренс го имаше кога го коментираше биографскиот есеј за некој славен 

генерал: дека статијата “ја испуштила од фокусот неговата големина - а бил 

исклучителен човек”.13

Рајх на почетокот бил психоаналитичар. На умет никот му 

дозволуваме да има сериозни емоцио нални проблеми и бурни 

моменти, а тоа не го намалува неговото дело. Ерик Ериксон 

демон стри раше како историските личности како Мартин Лутер 

(Martin Luther) и Махатма Ганди (Mahatma Gandhi) можат да се 

согледаат во цели на, вклучувајќи ја нивната патологија, без да 

се обезвреднат нивните духовни иновации.14  За жал, постои 

мислење дека психоаналитичарите кои ја “довршиле својата 

обука” мораат да бидат “добро прилагодени” личности, кои 

ги “решиле” своите несвесни конфликти. Кога ќе се прикажат 

на поинаков начин, како во биографијата на Фројд15 што ја 

напиша Ерих Фром (Erich Fromm), обично тоа се прави со намера да се оклеветат. 

Фромовата форма на клеветење на Фројд, меѓутоа, беше блага во споредба со 

она што класичните фројдовци можат да го дадат во поглед на психијатриска 

клевета кога ќе се најдат соочени со теоретичари чиишто погледи се разликуваат 

од нивните. Иронично е и вознемирувачки што членовите на истата онаа 

дисциплина којашто ја постулираше нејасната граница помеѓу “нормалното” и 

“абнормалното”, помеѓу “лудото” и “компактното мнозинство”, толку подготвено 

ги отфрлија како “психотични” личностите на, на пример, Јакоб Морено (Jacob 

Moreno, основачот на психодрамата), Шандор Ференци (Sandor Ferenczi) во 

последните години од животот и Р.Д. Леинџ (R.D. Laind), коишто сите цврсто ја 

беа напуштиле класичната аналитичка теорија и техника.

Но ниту во еден случај користењето на психијатриската дијагноза не беше 

толку безобзирно или деструктивно како во случајот на Рајх. Во текот на 

неговата кариера се ширеа гласини за негова хоспитализација заради ментално 

заболување, иако тој никогаш не бил хоспитализиран. Обвинувањето дека е луд - 

токму за тоа стануваше збор - со тоа злоќудно беше озаконето, за да можат да се 

порекнат сите аспекти на Рајховата работа што не беа по вкусот. Со одредувањето 

на времето на почетокот на психозата Рајх убаво можеше да се раздвои во 

“добра” пред-психотична личност и во “лош” пост-психотички обект. Датумот 

на болеста варираше, зависно од нечија наклонетост. Така психоаналитичарите 

можеа Рајховата работа врз анализата на карактерот во ‘20-ите да ја сметаат 

за производ на период во којшто тој бил душевно здрав, додека на сè по тоа се 

гледало како на психотично. Некои политички радикали прецизно востановиле 

дека болеста се појавила во средината на 30-ите, со што овозможија Рајховата 
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марксистички ориентирана, масовно-психолошка работа од раните 30-ти да се 

смета за нормална.

Проблемот уште повеќе се закомпликува кога Рајх стана лабораториски 

научник. Ако работата на научникот се вреднува според неговите откритија, 

склони сме да ги занемариме кои било патолошки конфликти што некојси Њутн 

или Ајнштајн би можеле да ги покажат. Општо зборувајќи, ние сме подеднакво 

подготвени да го отфрлиме разгледувањето на односот помеѓу личноста и 

“објективното”, научно достигнување, како што сме подготвени да го земеме 

предвид кога се занимаваме со “субјективната” работа на уметникот. Ние можеме 

да ја разгледуваме врската помеѓу ставот на Достоевски кон својот татко и делото 

Браќата Карамазови, но Ајнштајновиот однос со неговиот татко веројатно нема 

врска со теоријата за рела тивитетот. Овој став делумно ја покажува нашата 

идеализација на науката “ослободена од емоции”. Човек не бара валканици кога 

се бави со чистотата на “теориското истражување”. Кога, како 

во случајот на Рајх, ќе се постави прашањето за одно сот помеѓу 

личноста и научната работа, тогаш тоа обично се прави за таа 

да се исмее. Рајх, научникот, станува филмски Франкенштајн, 

лудак во чијшто систем на илузии е вклучено “создавањето 

живот” во лабораторија. Рајховата способност да ги премине 

границите на науката и да ги согледа заедничките елементи 

во наизглед сосема различни подрачја се смета за симптом на 

лудило; секој кој тврди дека работи како психијатар, истражувач 

на полето на малигните забо лувања, биолог и физичар мора да 

биде луд.

Спрема Рајх и неговите достигнувања или спрема врските помеѓу неговата 

личност и дело не постапуваме праведно дури ни тогаш кога од неговиот карактер 

ќе ги избришеме проблематичните елементи. Меѓу неговите следбеници има 

и такви кои не можат да поднесат какво било поврзување на Рајх со сериозни 

емоционални конфликти. Тие толку долго ги слушаа обвинувањата дека Рајх е 

психотичен и со таква болка го доживуваа обидот неговата работа да се отфрли, 

што одбиваат кај Рајх да истражуваат какви било патолошки тенденции. Дел од 

нивната мотивација често е желбата неговите непријатели да не ги снабдуваат 

со муниција. Овие следбеници се слични на оние коишто, во жестоката реакција 

на психоаналитичкиот редукционизам, кога се бават со личности на кои им се 

восхитуваат, во потполност ја елиминираат психодинамиката.

Самиот Рајх во потполност не ја потценувал врската помеѓу своите внатрешни 

борби и своите достигнувања, иако често пишувал и говорел само индиректно 

за оваа “испреплетеност”. Неговата прва објавена статија била прикриена 

самоанализа.16 Постојат значајни сличности помеѓу неговата самоанализа 

и неговиот опис на “импулсивниот карактер” неколку години подоцна.17 
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Неговата свесност за сопствените проблеми придонесе за неговото толкување 

на авторитарноста и “емоционалната чума” токму како што неговата перцепција 

на сопственото интелектуално здравје била пресудна за неговите формулации за 

“гениталниот карактер” и за “оргастичката потенција”.

Во поопшта смисла, кога се занимавал со конкурентните научни и филозофски 

“слики на светот”, Рајх никако не сакал да ја исклучи структурата на карактерот, 

иако инсистирал дека финалниот критериум при оценувањето на клиничкиот, 

опште ствениот или научниот наод е неговата објективна валидност. Рајховото 

истражување на односот помеѓу пристапот на истражувачот кон “проблемот” и 

неговата личност подоцна ќе биде разгледано подетаљно. Поентата на ова што 

го зборувам е да ја подвлечам неговата преокупираност со ова прашање. Како 

психоаналитичар, тој од Фројд научил колкаво е значењето на терапевтовото 

надминување на соп стве ните репресии за да може да ги “види” и сензи тивно да 

се бави со репресиите на своите пациенти. Подоцна аналитичката нагласка ја 

прошири на само по знавањето, за да го вклучи полното самодоживу ва ње.18 Уште 

подоцна, Рајх нагласи дека емоционал ната, енергична отвореност на посматрачот, 

“чисто тата на неговиот сензорен апарат”, е клучен пред услов за проучување на 

основните природни појави како вон така и во секој поединец.19

Јас ќе докажам дека во текот на целата своја кариера Рајх се борел не само да 

овладее со својата подсвест, во фројдовска смисла, туку и во рајховска смисла да 

го одржи контактот со јадрото на своето битие. Ќе тврдам дека Рајховите невротски 

проблеми - а ги имаше многу - често беа во креа тивна интеракција 

со неговата емоционална длабочина и возвишен интелект. Во 

одредени случаи интеракцијата беше деструктивна. Во некои 

случаи - да речеме, во текот на неговата марксистичка политичка 

работа во предхитлеровска Европа или при неговите настојувања да 

се бори против истрагата на Управата за храна и лекови во ‘50-ите 

- интеракцијата даде сложена мешавина од креативност и големи 

грешки. Таквите интеракции отелотворени во една толку протејска 

личност нè поучуваат, јасно е, на сопствен начин да се бориме со 

истата таа дијалектика меѓу здравјето и болеста.

Ќе го користам и интересот на Рајх за интерпретација на своето “его” и на 

опште ството, на индивидуалните структури на карактерот и на општествените 

структури, за да се разбере дека неговата борба да го подобри своето здравје 

и да ја совлада болеста се одвивала и развивала внатре во посебни семејни, 

општествени и историски калапи. Она што го сметам за “суштински Рајх” - неговата 

внатрешна длабочина - лежи во интеракцијата со надворешните влијанија коишто 

оваа длабочина ја збогатија и изострија,  но и ја затемнија и изобличија. Она што 

важи за Рајх важи и за сите нас. Го цитирам психологот Даниел Ј. Левинсон (Daniel 

J. Levinson): “Животот на секој човек дава докази за мудроста и за интеграцијата во 

неговото општество, како и за неговите конфликти, опресии и деструктивности”.20
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Според тоа, во динамичното взаемно делување со внатрешниот Рајх стоеше 

“историскиот Рајх”, човекот што отелотворуваше многу карактеристики на 

авторитарното општество коешто толку остро и брилијантно 

го осветли. Она што е значајно кај Рајх беше не само неговата 

способност да се обиде да ги надмине начините на коишто 

самиот ги интернализираше “конфликтите, опресијата и 

деструктивноста” на своето општество, туку и начинот на 

којшто суштинскиот Рајх често креативно ги користеше 

деструктивните интернализации содржани во историскиот 

Рајх. На пример, Рајх повремено беше во состојба да ја примени 

неверојатната способност за натпреварување, гордоста, дури 

и ароганцијата што наликуваше на онаа на татко му, како и 

колебањата на своите сопствени едиповски стремежи, за да ги заштити и да се 

бори за сознанијата откриени од неговото поскромно, поневино и подлабоко јас.

Ниеден човек, значи, до таа мера не беше дете на своето време, колку што беше 

Рајх; никој не беше поангажиран - секогаш со страст, понекогаш кавга џиски - во 

општествените и научните конфликти на своето време. Никој не беше поспособен 

да го надмине деструктивното и погрешното во своето општествено наследство, 

да биде во контакт со длабочината на природата за која неговото време знаеше 

толку малку. За ова да се случи беше потребен постојан напор. Според зборовите 

на Ниче: “Големиот човек се бори со оние елементи во своето време кои ја 

попречуваат неговата соп ствена големина, со други зборови неговата сопствена 

слобода и искреност”. Рајх водеше токму ваква борба со своето време.

Низ оваа борба тој конечно виде - и тоа со заслепувачка јаснотија - дека го 

вознемирил сонот на светот потемелно и од Фројд или Маркс. Иако неговото 

достигнување беше незамисливо без нивните перцепции, Рајх сфатил дека го 

вознемирува светот не со она што го додава врз постоечките системи на мисли 

туку со својата единствена перспектива, перспективата на основната природа 

којашто Рајх суштински ја одразуваше. Конечно, тој можеше да ја истакне оваа 

перспектива со помош на својата борба, никогаш довршена но сепак успешна, да 

го ослободи своето природно и суштинско јас од двојниот оклоп на невротичните 

врски наследени од историјата на личниот живот и од погрешните концепции 

наследени од своето научно опкружување.

Каков треба да биде нашиот став спрема емоционалниот живот на еден човек 

каков што бил Рајх? Како што напоменав, ништо полесно од тоа да се дистанцираме 

од големите личности, било со негативна интерпретација или со идеализација. 

Клеветењето и идеализацијата се близнаци со ист основен мотив: избегнување да 

се преземе одговорноста за откритијата пред нас и избегнување да се преземе 

одговорноста за имитирање на животот на големите поединци. Ако во личноста на 

“генијот” пронајдеме сериозни мани, можеме да гледаме на него како на некаков 



okno.mk40

вид на генетска наказа, блиску поврзана со лудакот, и чиишто придонеси биле 

речиси случаен изданок на неговата необичност. Ако големиот човек го сметаме 

за триумфален гениј со фундаментално беспрекорна личност, можеме себе да си 

поставиме мали барања затоа што ни недостасува генијалност и имаме мани. Уште 

еден начин на постапување спрема голем човек е индиферентноста. Неговите 

осаменост и страдања ги објаснуваме низ оној вид клишеа што Рајх ги мразеше: 

“Генијот секогаш е сто години пред своето време”, или “Генијот во текот на животот 

секогаш наидува на спротивставувања”.

Потребата за дистанцирање од големите луѓе посебно е снажна кога имаме 

работа со личности коишто поставуваат имплицитно барање: Морате да го 

измените својот живот доколку вистински сакате да го разберете она што го 

открив. Во својата биографија на Ганди, Ерик Ериксон мошне добро ги коментира 

разните начини да се неутрализираат таквите иноватори:

Што се однесува до мене, ретко сретнав некого на кое било 

ниво на образованост или информираност, во Индија или каде 

било на друго место, кој не беше подготвен да ми ја пренесе 

својата процена за Махатма заснована на некое возвишено или 

скандалозно говоркање. А некои верувања го посветуваат на 

тој начин што наполно го убиваат оној вистинскиот човек, како 

што тоа го прават и верувањата што го опишуваат онаков каков 

што Ганди не бил - ни светец ни државник, ни вистински Индус 

ни обра зован човек... Тоа е како да поминал човек кој просто и 

едноставно поставувал преголеми барања спрема сите како и 

спрема себеси и затоа морал да биде некако отстранет. И така, погребната клада 

што ги проголта неговите остатоци и ги претвори во пепел често изгледа како 

елементарен чин на побожност и милосрдие во споредба со тотемските обреди 

со коишто сега споменот на него го уништуваат и пријателите и непријателите; 

мнозина се хранат со него, гордеејќи се што го имале, што интелектуално го 

надминале, или што имале можност накнадно да класификуваат мртви парчиња. 

Но со тоа никој не го наследува... она што го држеше како целина и што нему 

му даваше - а преку него, на милиони други - еден посебен вид на окрепувачка 

животност, којашто се чини дека на светов баш и ја нема за фрлање (курзивот е 

мој).21

Дури и избалансираната биографија на Рајх, со којашто не би се глорификувал 

ниту понижувал, “интелигентно би го уништила”. Особено психобиографиите 

се она што може да ја изолира пораката на работата и животот на една голема 

личност. Премногу е лесно да се издвои од остатоците на нашиот живот, на начин 

на “неделна религија”. На големиот човек можеме да му се восхитуваме и да видиме 

како неговите достигнувања ја одразуваат богатата структура на неговите здравје 

и болест. А сепак го занемаруваме полното значење на неговиот живот за нас.



Маргина 41 41

Мојата цел е да го надминам ова одвојување на исклучителниот поединец од нас 

другите. Го сметам за иронично тоа што психобиографите, толку сосредоточени 

да го поврзат животот на големиот човек со неговото дело, ретко даваат некои 

податоци за односот на својот личен живот спрема своите биографии. Тие 

обично даваат воопштен приказ на своето интересирање и став, со одредени 

предупредувања за евентуалните пристрасности спрема својот субјект. Детаљите 

за сопствената поврзаност со личноста што ја портретираат ги оставаат настрана, 

обично затоа што читателот е заинтересиран за животот на големиот поединец, а 

не за животот на биографот. Кога тоа го прават, се однесуваат како терапевт кој 

одбива да открие нешто повеќе за своите сопствени чувства и искуства затоа што 

“овде - при терапијата - се бавиме со вашите проблеми, а не со моите”.

Тоа не е доволно. Токму како што терапевтот го гледа пациентот низ призмата на 

сопствената личност и искуство, токму како што Рајх го внесе целото свое битие во 

својата работа на начин што читателот треба да го дознае, така и јас ќе се внесам 

целиот себеси во пишувањето за него. Бидејќи вие, како читател, ќе го видите Рајх 

низ моите очи како и низ соп ствените, за вас е важно да знаете кој сум.

Овој пристап е битен не само за да можеме да се обидеме да ги објасниме 

евентуалните извори на искривувања во нашата оцена, туку исто така за да - вие 

и јас - живеејќи ги сопствените животи можеме што поефикасно да ги користиме 

лекци ите од животот на Рајх. Пред сè заради овие причини имам намера во 

следното поглавје да презентирам еден невообичаено детаљен приказ на 

сопственото минато и врската со Рајх. Ова не го правам само затоа за да му помог-

нам на читателот да обрне внимание на евентуалните пристрасности што се врзани 

за десетте години на моето дружење со Рајх во својство на студент, пациент и 

асистент и потекнуваат од оној тип на трансфер што го имав кон него. Тоа е важно, 

но само е дел од приказната. Бидејќи како кај Рајх и кај вас, моите накло нетости 

се цврсто испреплетени со моите емоции и талент. Во моето разбирање на Рајх и 

вашето сфаќање за него сè мора да почива - како кај Рајх - на она што се појавува 

од интеракцијата помеѓу чистите и нечистите перцепции, на она што се појавува 

од настојувањето да ја видиме и согледаме вистината за Рајх и за нас самите, без 

клевети и идеализации.

Луѓето често се прашуваат зошто писателите коишто не се изразито ни 

за ни против Рајх дале толку малку “објективни” студии за Рајх и за неговото 

дело. Тие претпоставуваат дека повеќе објективност ќе има кај оние што не го 

познавале. Иако овој пристап има свои вредности, тој сепак содржи претерани 

поедноставувања. Тој ја претпоставува можноста за мирна објективност спрема 

човек чијашто работа е длабоко субверзивна во однос на нашето вообичаено 

размислување и мислење за себе и за светот. Рајх и неговото дело влијаат врз 

луѓето со посебен интензитет, било да го познавале или не, било спрема неговите 

тврдења да имаат поволно или неповолно мислење. Ние можеме да се обидеме 
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да ги надминеме невротските дисторзии дури и на своите длабоки и чесни оцени. 

Меѓутоа, некои елементи што одат во насока на искривувања ќе останат, како што 

останаа и кај Рајх. Можеме само да се надеваме дека ќе го постигнеме она што 

треба да го постигнеме: доволно контакти со сопственото јадро, така што барем 

одредено време да можеме да ги трансформираме своите конфликти и да им 

дозволиме да го помогнат, а не да го кочат барањето на вистината.

Биографиите на Рајх како и коментарите за неговата 

работа претставуваат опасност дека човекот и делото ќе бидат 

видени низ цела низа од искривени огледала. Како што јасно 

реков, искривувањето е исто толку деструктивно во форма на 

деификација како и во форма на клевета. Да го цитирам Џејмс 

Еги (James Agee): “Секоја бура на земјата со време се апсорбира, 

како уметност или како религија или како власт во оваа или онаа 

форма. Најсмртоносниот удар што непријателот на човечката 

душа може да го зададе е да ѝ искаже почит на бурата... 

Званичното прифаќање е оној јасен симптом дека спасувањето 

повторно доживеало пораз и е најсигурен знак за фатално недоразбирање и 

бакнеж на Јуда”.22

Рајх беше потполно свесен дека тој донесол “бура на земјата” проследена 

со судбина што оди со таквите бури. Всушност, овој проблем го преоку пираше 

последните години од животот - опасноста неговата работа да биде претворена 

во нешто спротивно од она што тој имал намера да биде, како што верувал дека се 

случило со христијан ството, марксизмот, психоанализата. Стравот од дисторзија 

го наведе, всушност, во својот тестамент да одреди неговите архиви да останат 

“затворени” педесет години по неговата смрт.

Но Рајх имаше и снажна желба да биде чесен научник, желба што го наведе 

последните години, коишто во Оргонон ги помина дословно сам, да вложи 

значаен напор во суредувањето на сите документи за својот живот и работа. Често 

зборуваше дека тој самиот бил премногу вклучен во настаните за да ја напише 

историјата на оргономијата доволно објективно. Она што можел да го направи е 

доказите да им ги стави на располагање на другите.

Надежите на Рајх имаат исто толку јасна основа како и неговите стравувања. 

Бидејќи ако постои идејата за искривено огледало, постои и метафората за 

штафета. Великанот може да го предаде огнот на некој следен, а потоа тој може 

да се носи понатаму без да се чека следниот “гениј” да ја продолжи линијата на 

развој.

Дали тоа ќе го направиме или не во значајна мера зависи од нашиот “став спрема 

големината”.23 Зависи од тоа дали сме подготвени да се откажеме од тоа исклу-

чителните поединци да ги изолираме со клевети, глорификација, или дури со оној 

вид прецизност што ги прочува само нивниот талент, нивната длабочина, нивната 
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психопатологија и резултатот од нивната борба со конкурентските внатрешни 

сили, додека за сето тоа време ги занемаруваме истите тие проблеми во нас 

самите. Има многу нешта што нè спојуваат со големите поединци, посебно нашата 

заедничка емоционална длабочина, и напорот што можеме да го направиме - како 

што и тие направиле - е да ја ослободиме од дисторзија. Во својот говор упатен до 

“Малиот човек” Рајх ова снажно го нагласил:

Ти, мал човеку, од оној стварно голем човек се разликуваш само во едно нешто: 

и големиот човек еднаш бил мал, но развил една значајна способност: научил да 

согледа каде во своите размислувања и работа е мал. Под притисокот на некоја 

задача што му била важна научил сè подобро и подобро да ја чувствува заканата 

што потекнува од неговата малецкост и безначајност. Значи, големиот човек знае 

кога и во што е мал. Малиот човек не знае дека е мал и се плаши од тоа сознание.24

Рајх овде ја констатира неконвенционалната вистина за тоа како големите 

луѓе се разликуваат од нас другите, вистина што помага да се намали штетната 

дистанца воспоставена помеѓу исклучителните поединци и другите луѓе. Но Рајх 

наведува само дел од вистината. Осознавањето на нашата незначителност може да 

отвори пат кон елиминација на различните методи со коишто се ослободуваме од 

големите луѓе и од нивното дело. Ако се користи позитивно, осо зна  ва њето може да 

ни користи на нивниот придо нес да реагираме правилно. Меѓутоа, раздалечи ната 

помеѓу “нив” и “нас” прави нешто повеќе от колку што е нивната свест за нивната 

малецкост и нашето порекнување на сопствената безначај ност. Потребна е ретка 

комбинација од емоцио нална длабочина, храброст и продорен интелект, за да 

се направи голем скок нанапред во човеч ката свест. Критичарот Џорџ Штајнер 

(George Steiner) прекрасно го оцени оној соодветен тип дистанца што треба да ја 

почувствуваме спрема поединци каков што е Рајх, дистанца што ќе настојувам да 

ја одржам додека ги изложувам неговиот живот и работа:

Таму каде што критиката и ученоста се повикуваат на примерите од досегот на 

еден Шекспир... или еден Пушкин, мораат да покажат крајна деликатност. Секој 

детаљ од стилот и намерите мора да биде одраз на нивното чувство за релевантни 

димензии. Тие мораат да останат зад својот објект, но тоа да го направат со 

дистанца на една непотполна перцепција одредена толку чесно што објектот 

останува едновремено јасен и недопрен. Внатрешните животи 

на Шекспир и Микеланџело се наше наследство; ние својата 

ограничена осетливост ја храниме со нивното изобилие и со она 

што ни го подариле. Не можеме да им се заблагодариме поинаку 

туку со крајно прецизното, трпеливо, привремено и секогаш 

недоволно настојување секое нешто исправно да го поставиме 

и да го забележиме богатството што му припаѓа. (Курзивот мој.)25
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w ПОГЛАВЈЕ

МОЈАТА ВРСКА СО РАЈХ

Прв пат го сретнав Вилхелм Рајх во декември 1944. Во тоа време имав 

осумнаесет години, бев само неколку месеци студент на Универзитетот во 

Чикаго (University of Chicago) и за отприлика една недела требаше да заминам 

во војска. Единствените дела на Рајх што тогаш можеа да се најдат на англиски 

беа The Function of the Or gasm (Функцијата на оргазмот) и неколку свески на 

едно списание што из ле гуваше тримесечно. Во Соединетите Држави релативно 

малку, можеби само неколку стотици луѓе беа запознати со неговата работа. 

Стандардното психијатриско мислење за Рајх добро е изразено во насловот на 

критиката што ја даде Мартин Гротјан (Martin Grotjahn) 1943-та кон делото на 

Рајх The Function...: “Побесмислено од секоја глупост”.

Повеќето студенти и наставници на Универзитетот во Чикаго 

за Рајх не знаеја ништо. Но врз основа на она што се појави на 

англиски јас бев воодушевен и возбуден. Целиот негов синдром 

од идеи снажно ме привлекуваше: концепцијата на една подла-

бока, порадосна сензуалност; афирмацијата на љубовниот 

живот на адолесцентите; поврзува ње то на сексуалната слобода 

со неавторитарниот општествен поредок; односот помеѓу 

емоционал ната супресија и економската експлоатација на 

покорните, “неживи” работници; чувството дека повитално 

постоење може да искуси “неокло пе ниот” човек; психијатриската 

терапија што се занимава не само со психолошките комплекси 

туку и со телесните ригидности; дури и поимот за универзална енергија идентична 

со енергијата што се движи при сексуалната возбуда. Сево ова за мене беше 

крајно возбудливо.

За еден млад човек, по малку збунет, нејасно радикален, полн со сексуална 

жед, ова навистина беше нешто што може да ја заврти главата. Сфатив што 

сакам да работам во животот - сакав да бидам во “оргономијата”, како што Рајх 

ја нарекуваше својата наука, за да му помогнам на Рајх во неговата борба против 

злоќудниот свет. Фактот што тој се селел од земја во земја, прогонет поради 

своите убедувања, дотолку повеќе ме привлекуваше. Еве го херојот на кого што 

треба да се угледаме, којшто вреди да се поддржи. тоа беше визија која зад себе 

не повлекуваше никаков “компромис”, никаква безвредна специјализација во 

психологијата на стаорци или синдикалното движење во 19-иот век. Човек може 

да стапи ништо помалку туку во служба на животот против смртта. Мошне малку 

тогаш сфаќав колку таквата служба ќе биде компликувана, колку сум далеку од 

неа или колку тешкотии лежат во тоа да бидам и на својата и на страната на Рајх.



Маргина 41 45

Со намера да се подготвам, побарав состанок со Рајх, што беше постигнато 

изненадувачки лесно. Меѓутоа, кога дојде времето бев во состојба на нервозно 

стравување затоа што, доаѓајќи во неговата куќа во Форест Хилс, на околу 

половина час возење од Њујорк Сити, задоцнив дваесетина минути. Дури и при 

она брзање и збунетост се сеќавам дека бев изненаден со обичниот “буржујски” 

изглед на трикатната куќа од цигли. Бев запрепастен што Рајх своите космички 

експерименти ги изведува во толку скромен амбиент; тоа можеше да биде и дом 

на некој умерено успешен правник или деловен човек.

Ме пречека еден млад асистент и ми рече дека “др. Рајх” ме чека во својата 

лабораторија во сутеренот. И така заминав долу. Нејасно се сеќавам на големиот 

број лабораториски инструменти и уреди, но бев премногу збунет за подобро да 

ги видам.

Во почетокот најупадлива беше појавата на Рајх. Очекував личност со 

академски, професорски изглед, но единствената типично “научна” работа кај 

него беше белиот лабораториски мантил. Инаку, лицето му имаше световен, 

речиси селски изглед. Беше румен - црвенило коешто, како што подоцна дознав, 

делумно било последица од проблемите со кожата од кои подолго време страдал. 

Неговите темно кафени очи беа подвижни и сјајни, одразувајќи интересирање и 

радост, нестрпливост и пријателство. Додека ме смируваше кога се извину вав 

поради доцнењето, неговата насмевка беше необично топла и отворена.

Овој опис не дава вистинска слика за еден тип страдање врз неговото лице. 

Тоа не беше ништо упадливо. Тој воопшто не изгледаше депресивно, ниту се 

правеше важен; напротив, беше упадливо едноставен и трезвен. Но неговото 

лице изгледаше избраздано, како да доживеал жестоки возбудува ња, а пердето 

седа коса во комбинација со овој израз му даваше изглед на човек многу постар 

од 47 години. Дваесет години подоцна ќе стекнам вистински увид во личните 

трагедии како и во научните борби коишто уште тогаш оставија траги врз Рајх.

Ми изгледаше висок (всушност беше висок 175 см) и во неговата телесна 

градба налик на дабовина, во комбинација со некаква гипкост, имаше значителна 

физичка сила. Впечатокот за висината беше засилен со неговата 

тежина. Од 1940-та имаше здебелен стомак.

Рајх ме запраша како сум “стигнал ваму”. Кога промрморев 

нешто за таксито тој нестрпливо ме прекина: “Не, не, не... Мислам, 

како дознавте за мене?” Кога споменав дека за неговите книги 

дознав од мајка ми, Рајх го спушти погледот и ја опушти устата, 

израз што потсетуваше на израз на разочарано дете. Потоа тажно 

рече “Ох”, како да очекувал дека за него сум слушнал од некој 

повисок академски или професионален извор.
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Следното што го праша беше: “Дали сте здрав?” Се сеќавам дека прашањето 

ме изненади, иако тој го постави мирно, на начин да прашате “Како сте?”, но без 

посебно интересирање за одговорот. Бев доволно запознаен со неговите дела 

за да знам дека не мисли на моето обично здравје, туку дека зборува за моето 

“генитално здравје”, за мојата “оргастичка потенција”. Прилично неискусен во 

тоа време (како и инхибиран) збунето одговорив дека не знам дали сум здрав или 

не. Тој тактично ја промени темата.

Едно од моите посебни интересирања беа сексуалните проблеми на 

студентите од Универзитететот во Чикаго. Покренав разговор за тоа колку луѓето 

се “болни”, подготвен да продолжам надолго и нашироко, но Рајх повторно ме 

прекина: “Знам, знам... минав многу време со младите во Германија и Австрија. 

Некој пак треба да ја направи таа работа, јас сум сега наполно ангажиран во 

природните науки”. Типично за него, не беше заинтересиран за долги описи на 

проблемите коишто веќе добро ги познавал или мислел дека ги знае.

Во текот на престојот во Чикаго ја прочитав Science and Sanity (Наука и 

општествено здравје) од Корзибски (Korzybski), книга за генералната семантика 

која во тоа време предизвикуваше значителни возбуди, иако денес за неа многу 

не се зборува. Му реков на Рајх дека мислам дека има многу сличности помеѓу 

неговите “теории” и оние на Корзибски. Неговиот одговор беше кус: “Тоа не е 

теорија. Орго нот гори во воздух и на земја”. Го илустрираше “горењето” триејќи 

ги прстите и покажувајќи кон своите лабораториски инстру менти. (Подоцна 

ќе ми стане познато Рајховото три ење на прстите секогаш кога ќе посака да 

демон стрира нешто сосема реалистично, опозит за “зборовите” или “теориите” 

непотврдени со факти.)

Кога поставив практично прашање како да започ нам да се подготвувам за 

работа во оргономијата, Рајх ме изненади доведувајќи ја во прашање целата 

идеја. Тој би ми советувал, рече, “да не се впуштам во работа, премногу е 

опасно, има премногу противења, работата е мошне тешка”. Се разбира, ваквото 

предупредување само го зголеми моето воодушевување.

Разговаравме околу половина час. Наскоро заминав горе, тој 

дојде по мене, застана покрај вратата и побара од асистентот да 

ги внесе моето име и адресата во неговиот именик. Бев мошне 

задоволен поради тоа. Можеби на крајот и ќе ми дозволи да 

влезам во ова “опасно” поле. Се сеќавам како го гледав, исполнет 

со восхит, додека тој стоеше на влезот. Го забележа мојот поглед, 

потоа го здоби изразот “назад на работа” и се врати во сутеренот. 

Подоцна коментираше дека го препознал мистичниот, религиозен 

поглед во моите очи, “очи што горат”, коишто ги видел толку пати 

кога луѓето за прв пат доаѓале во контакт со него и неговото дело. 
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Истиот тој восхит, зборуваше подоцна, често ќе се претвореше во омраза кога ќе 

се изјаловеше копнежот Рајх да ве “спаси”.

Во тоа време за сето тоа не знаев ништо. Јас, како што си 

мислев, само сакав да помогнам. И неговата куќа ја напуштив 

радосен - ќе го уверам дека сум соодветниот. Во меѓувреме, ќе го 

искористам своето време во војската, својата работа со смртта, 

за да се подготвам за иднината: за работа со животот, со Рајх, со 

“оргастичката потенција” и “оргонската енергија”, без оглед што 

мислат “оклопените” луѓе за овие значајни вистини и колку и да 

ги омаловажуваат.

Сè уште не објаснив зошто Рајх мене ми беше толку важен. 

Да започнам со описот на некои релевантни настани од моето 

минато, а потоа јасно ќе укажам на нивната врска со моето интересирање за Рајх.

Сè започна со мојата мајка. Во 1931-та, кога таа имала 26, а јас 5 години, 

мојата мајка доживеала психички слом. Никогаш не се опорави потполно, иако, 

кога не беше под стрес, функционираше прилично добро. Во секој случај, 

децата не можат да го разберат лудилото кај своите родители. За мене таа беше 

мошне перцептивна, ексцентрична и магнетски привлечна личност. Како дете јас 

ја обожував, зависев од неа и уживав да ја направам среќна. Ретроспективно 

гледано, знаев дека некаде во себе чувствувам дека таа и ме експлоатира, 

влечејќи ме во оваа или онаа нејзина опсесија, додека јас често копнеев по некој 

понормален живот.

Неколку зборови за нејзините опсесии. Првата и најтрајна се однесуваше 

на нејзиниот “сон”, како што ја нарекуваше. Сонот го имала во текот на својата 

психијатриска хоспитализација, која траеше две години. Главните теми на 

нејзината психоза го вклучуваа апокалиптичното уништување на “сегашниот 

поредок” (капитализмот) во голема војна, од чиишто пепел ќе се појави “но виот 

поредок” кој во економска смисла е кому нистички, а во психолошка “слободен”.

Одредени аспекти од мајчиниот сон беа еластични. Таа ќе ги вклучеше 

тековните политички настани за на драмата на својот сон да ѝ даде посовремена, 

пореална содржина. Но еден непроменлив детаљ се однесуваше на механизмот 

низ кој се постигнува бесмртноста. Бесмртниот живот произлегува од научната 

студија на оргазмот. Попрецизно, тој треба да биде резултат на “експериментот” 

за полов однос (доволна е и мастурбацијата) при кој се “изолира хемиска 

супстанца во крвта”, за време на “врвот на оргастичкото доживување”.

Ги ставив мајчините изрази во наводници бидејќи ги користеше, или нешто 

слично на нив, во писмата што им ги пишуваше на луѓе како што се А.А. Брил (Brill, 

првиот англиски преведувач на Фројд) и Алфред Кинси (Kinsey). Понекогаш овие 

луѓе, што ќе се заинтересираа за нејзините писма, таа ги интервјуираше. Живо се 
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сеќавам како таа го имитираше Брил, тогаш во седумдесеттите, кога со хумор ѝ 

објаснил дека е “премногу стар” за директно да учествува во некој експеримент.

Мојот татко не сакаше да ја слуша мајка ми како зборува за својот сон за 

време на речиси секој општествен настан; не сакав ни јас, бидејќи децата не 

сакаат да се разликуваат од другите. Тоа го навредуваше татковото чувство за 

сопственост, коешто беше исто толку силно како упорноста на мојата мајка 

да ја омаловажува буржуазијата. Роден во почетокот на векот во сиромашно 

семејство на доселеници, татко ми како дете продавал весници, тешко работел и 

на 27 години, во времето на женидбата, се движел на патот на успешна деловна 

кариера. Седум години постар од мојата мајка, бил привлечен од нејзината 

поголема емоционална слобода, а таа со неговото чувство за одговорност.

Кога влегов во периодот на адолесценција моите проблеми 

во однос на сонот на мајка ми станаа посложени. Она што ме 

збунуваше е што таа во ексцентричноста на сонот опфаќаше 

многу идеи коишто беа вистински нови и коишто ми се допаѓаа. 

На пример, образованието во нејзиниот нов свет беше засновано 

врз книгите на А.С. Нил (Neill). Во тие денови малкумина луѓе во 

Бруклин (преградие на Бостон, каде што живеев) го читаа Нил. 

Мојата мајка ги имаше повеќето дела на Фројд, како и многу 

книги за психосоматската медицина. Сè што изгледаше дека 

ги комбинира радикалните политички промени со психолошки 

ориентираните програми за неа беше возбудливо и вредно за истражување.

Еден дел од мајчиниот сон што ме вознемируваше беше тоа дека во “новиот 

поредок” со нештата би управувала таа. Според фразата што ѝ се допаѓаше, 

таа би била “хуманиот диктатор” на светот. За своја десна рака би имала еден 

научник кој би се грижел за “експериментот” со оргазмот и за другите детаљи од 

работата. Нејасно чувствував дека улогата на хуман диктатор на глобален план 

би ѝ ја дала моќта што таа, толку благонаклонето, ја применуваше во нашиот дом, 

каде што татко ми обично се покоруваше на нејзините желби за да ги избегне 

“сцените”. (Сепак, помеѓу татко ми и мене секогаш постоела некоја врска полна 

со топлина и поддршка, врска што не смеев да ја развивам за да не ја налутам 

мајка ми.)

Кога во 1943-та мојата мајка доби примерок од книгата The Function of the 

Orgasm (тогаш имав 17 години), таа беше сигурна дека го пронашла својот 

научник и малку подоцна се сретна лично со Рајх. Иако тој не бил посебно 

импресиониран со нејзиниот “експеримент”, сепак уживал во разговорот со неа. 

Подоцна Рајх ми рече дека таа го имала оној тип на шизоиден ум што нему му се 

допаѓал; всушност, мојата мајка служеше како пример за неколку идеи на Рајх. 

Тој пишуваше, на пример, дека шизофреникот согледува подлабока реалност 

од повеќето невротици, но му недостасува способноста своите согледби да 
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ги развива. Слично на тоа, личностите со оној тип на мистички став каков што 

мојата мајка имаше спрема неговата работа лесно можат да станат “торбари на 

слободата” - негов израз за оние коишто неодговорно ги застапуваат неговите 

идеи, не применувајќи ги ефективно.

Од своја страна, мајка ми беше импресионирана со Рајх, но и го омаловажуваше. 

“Тој е селанец”, зборуваше таа. Сметаше дека тој не е среќно оженет и дека страда 

од “сексуалната патека”, состојба за којашто тој многу пишуваше. Таа очевидно 

мислеше дека тој би бил многу посреќен со неа, дека ја посакува но дека се 

“плаши” од неа. Сепак, со значаен поглед ми даде да ја читам Функцијата, како 

тоа дело да е конечна потврда за нејзиниот сон.

Јас ја прочитав книгата со големо одушевување од сосема други причини. 

Изгледаше дека Рајх зборува за истата област - оргазмот - како мојата мајка, но 

на многу пореалистичен начин. Отсекогаш се обидував да го пребродам јазот 

помеѓу мајчината фантазија  и татковата практичност, се обидував да им дадам 

потрезвена форма на нејзините нескротливи идеи. Во мојот ум, во почетокот 

сосема нејасно, почна да се формира идејата дека во Рајх имам скапоцен ментор 

за оваа задача, дека тој ја претставува синтезата помеѓу мајчината склоност кон 

новото и смелото и татковото чувство за реалноста и реалните достигнувања. 

Исто така, она што за мене беше вано не беше само работата на Рајх, туку ми беа 

важни и тој самиот - неговиот пример, неговиот хероизам, мажевност, како што 

тоа го насобрав од неговите дела.

Есента 1944-та бев студент на Универзитетот во Чикаго. Тогаш 

се заљубив, но несреќно. Ги проучував делата на Рајх уште 

поинтензивно, настојувајќи да го разберам сопственото искуство. 

Распустот за Велигден го поминав дома, пред да заминам во 

воздухопловството на САД; тогаш се случи мојот прв разговор 

со Рајх. Се сеќавам дека во тоа време ги прегледував семејните 

албуми и бев изненаден со своите фотографии од времето кога 

имав 4 или 5 години, како сум изгледал сериозно, или начинот 

на кој сум бил среќен кога сум се насмевнувал. Забележав дека 

подоцна мојот израз станал потврд, подалечен и поотсутен. 

Тогаш ова согледу вање не го поврзував со нешто што Рајх мошне го нагласуваше: 

дека после оној вид на жалост (“скршено срце”, да употребам еден од неговите 

омилени зборови) што сум го искусил кога мајка ми беше хоспитализирана, 

човекот се здрвува и престанува снажно да чувствува. Тогаш ништо не знаев за 

болката што самиот Рајх ја доживеал во детството во врска со својата мајка.

На фотографиите согледав уште нешто. Токму како што јас изгледав подобро 

пред мајка ми да замине во болница, така изгледаше и таа - повитка, пољубезна, 

поубава, помалку огорчена. Меѓутоа, дури подоцна се осмелив да се соочам со тоа 

колку радикално се изменило нејзиното однесување после хоспитализацијата, 
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колку можеше да биде наизменично привлечна и брутална. Кај Рајх ќе сретнам 

сличен вид на промени помеѓу крајна топлина и бес, иако во неговиот случај 

причините за промената беа порационални од оние на мајка ми.

Како дете го примав емоционално-сексуалниот живот мошне сериозно, 

“заљубувајќи се” околу петтата година во моја врсничка. Оваа сериозност во 

времето на адолсценцијата се намали. Под влијание на заплетканите чувства 

на мајка ми станав генерално понеодреден, повеќе исплашен, виновен и 

поциничен, а посебно во поглед на сексуалноста. Едновремено, копнеев да си 

ги повратам луцидноста и непосредноста од своето рано детство. Јаснотијата 

како и конфузијата ме водеа кон Рајх. Се надевав дека ќе го расплеткам едното 

од другото.

Во јануари 1945-та ја поздравив наметнатата дисциплина на војниот живот 

како прилика да се подготвам за работата со Рајх. Во исто време читав интензивно 

како никогаш порано, а ни подоцна. Читањето стануваше задоволство затоа што 

почнував да го вклучувам читаното во некаков си Рајховски светоглед. Сметав 

дека низ Рајх наполно го разбирам она што Ниче го мислел кога напишал: “Сите 

прописи на човештвото имаат за цел интензивното чувство на живот да се изгуби 

во континуирани дистракции”.

Од 1942-та Рајх започна да го објавува своето тримесечно списание The 

International Journal of Sex-Economy and Orgone-Research (Меѓународно списание 

за сексуална економија и оргонски истражувања). Потоа во 1945-та на англиски 

се појавија The Sexual Revolution (Сексуалната револуција) и Character Analysis 

(Анализа на карактерот). На овие публикации чекав без здив и тогаш моето 

читање на Рајх стана посистематично и поинтензивно. А повеќе од сè, бидејќи 

бев во војска, каде што работев напорно и живеев едноставно, чувствував дека 

го практикувам она за што Рајх пишуваше и помалку ме интересираа фантазиите 

на мојата мајка. Сепак, ѝ бев мошне благодарен што ме доведе во контакт со 

‘новиот свет”.

Војната се заврши во 1945-та, но јас не бев пушѕен од војска 

уште цела година. За време на отсуството го посетив Рајх по 

втор пат. Мојот план беше да се преселам во Њујорк штом ќе 

ме пуштат од војска и дење да работам за него а ноќе да се 

школувам. Тој ме советуваше најпрво да дипло мирам. Му реков 

дека има толку малку време, мислејќи на социјалната револуција 

за којашто верував дека е неминовна. Јас ќе помогнам да се 

случи радикалната промена, ќе бидам некаков вид на Ленин за 

неговиот Маркс. (Подоцна, кога му го зборував ова, тој запраша 

иронично: “А кој ќе биде Сталин?”) И така бев изненаден кога 

тој без брзање одмавна со раката; се чини дека не го делеше со 
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мене моето чувство на забрза ност. Во тоа време се пријавив на Харвард и бев 

примен.

Во текот на отсуството почнав да воспоставувам контакти со другите што 

беа заинтересирани за “работата”. Ја запознав жената што ќе ја нарекувам Џејн 

Гордон, асистент на Рајх, млада личност што ја видов за време на својата прва 

посета. Во тоа време бев силно заинтересиран за врска со девојка што е во 

“работата”. За жал, Џејн беше мажена, но ме повика да дојдам и да се запознаам 

со нејзиниот маж Сем (така ќе го нарекувам).

Кога ги посетив во нивниот стан, срдечно ме примија и додека 

разговаравме тие своите скии ги мачкаа со восок. Се сеќавам 

дека ми понудија пијалок. Не прифатив - пиењето е невротично, 

сметав - но тие ми рекоа дека е “Southern Comfort”, божиќен 

подарок на Рајх. Бев изненаден што Рајх прави толку световни 

нешта како што е подарувањето виски за Божиќ.

Џејн ме понуди со цигара. Објаснив дека мислам дека 

“пушењето ги затапува сетилата”. Таа духовито забележа дека 

“др Рајх” многу пуши, а дека таа не познава никого со сетила 

пожестоки од неговите. Размислував за тоа. Сем ми раскажа како 

таа и Сем живееле заедно пред да се венчаат; нешто, рече, што Рајх го одобрува. 

Според Рајх, ако односот добро се развива, луѓето понекогаш сакаат да го имаат 

венчалниот лист за да го гледаат на ѕидот. тогаш Сем го имитираше Рајх кој ја 

имитира личноста што се гордее со својот венчален лист на ѕидот.

Во текот на летото 1946-та, токму пред да бидам пуштен од војска, минав 

една недела од отсуството во Ренгли, во Мејн. Гордонови, со коишто тогаш се 

спријателив, водеа логор за деца на родители заинтересирани за работата на 

Рајх. Рајх се беше налутил на Сем, мислејќи дека тој ја користи врската преку Џејн 

за да заработи пари. Џејн беше мошне вознемирена. Се сеќавам на дискусиите 

со нив при кои со одушевување зборував за Рајховата работа. Џејн ќе речеше: 

“Работата е едно, а човекот е друго”.

Во септември земав соба близу до Харвард. Најпрво бев запишан на прв 

семестар по медицина со нејасна идеја да станам оргонски терапевт, како што 

Рајх ја нарекуваше својата терапија. Меѓутоа, бидејќи бев наполно ненадарен за 

физика и хемија, за неколку недели ги оставив двата предмети. Учев германски 

со изрична желба да го читам Рајх во оригинал.

Во тие денови стрпливо работев врз решавањето, врз согледувањето што 

ми стои на патот, што ме блокира. Писмата на Рилке (Rainer Maria Rilke) за 

Роденовиот начин на работа ми беа постојана инспирација. Инспирација ми 

беше и Рајх, чијашто слика висеше на ѕидот од мојата соба: тој го претставуваше 

“благонаклонетото присуство”, да ја употребам соодветната фраза на Ерик 
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Ериксон. Кога нервите ми беа потресени од некое “разор но” искуство или од 

непријатен разговор со мајка ми, ќе потонев во мирот на својата соба, и разми-

слувајќи за животот и работата на својот херој почнував да работам и пак да се 

чувствувам смирен.

Додека копнеев да бидам на терапија кај Рајх, сакав да си 

бидам самиот на себе терапевт, лично тоа да го работам. За таа 

цел го ангажирав колегата студент и пријател кого ќе го наречам 

Џек, за да можеме меѓусебе да ја вежбаме терапијата. Прво тој 

ќе легнеше а јас ќе му помагав да дише и да ги изрази емоциите. 

Потоа тој ќе го правеше истото со мене. Јас носев информации 

како Рајх ја врши својата терапија и потоа тоа го користевме при 

нашите сесии. Моите посети приближно секои два месеци на 

Њујорк, за таму да ги видам луѓето поврзани со работата, за мене 

беа мошне значајни. Таму правев “теренско истражување” на Рајх 

и неговата работа, посебно на неговата терапија.

Секогаш кога ќе пристигнев на станицата Grand central бев возбуден. 

Преспивав кај еден пријател кој живееше во евтин стан на Ист Сајд. Пријатна, 

драга личност, тој одеше на терапија кај Рајх. Постојано ми зборуваше колку е 

тешко, дека Рајх постојано работи врз она што е лажно во неговиот карактер. Но 

колку и Рајх да изгледаше тежок, како терапевт бил - според зборовите на мојот 

пријател - мошне хуман. Додека ги анализирал афектациите на пациентот, Рајх 

ги признавал и сопствените ситничавости - на пример, како додека бил поручник 

во австриската војска во текот на Првата светска војна понекогаш ставал ознаки 

на капетан за да ги импресионира девојките при отсуство.

Ми се допаѓаше и разговорот на Рајх со една пациентка. Тој ѝ рекол: “Имате 

маска”. Таа му одговорила: “И вие имате маска, др Рајх”. Тој тогаш рекол: “Да, 

но маската ме нема мене”. Тоа беше живописен начин да се направи разлика 

помеѓу ригидниот, невротичен “карактерен оклоп” и пофлексибилниот оклоп на 

здравата личност, која може да се отвори тогаш кога ќе избере.

Такви беа приказните што ги собирав. Ги барав луѓето што имале контакти со 

Рајх и потоа го бележев она што тие ми го раскажуваа, секогаш во потрага по 

информации што ќе ни помогнат, мене и на мојот пријател, во самотерапијата. 

Се обидував да откријам и како живее Рајх, независно од она како ја извршува 

терапијата. Водев редовни белешки под различни наслови: “Личен развој”, 

“Оклоп”, “Оргономско мислење”, “Мажи и жени”. Моите оцени на факултетот 

стануваа сè подобри, како и моите навики за учење.

Доцна во пролетта 1945-та мајка ми дојде да ја види мојата соба во Кембриџ. 

Нејзиното присуство секогаш сум го чувствувал како нешто мошне туѓо. Собата 

со книгите и хартиите, оргонскиот акумулатор во ќошот, ја претставуваа мојата 

одбрана од неа. На едноставен начин ми соопшти дека таа и Џек имаат љубовна 
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врска. Траела веќе неколку недели, но тие чекале погоден момент тоа да ми 

го кажат. Сигурно сум изгледал вџашен и повреден - барем така се чувствував. 

Таа ме запраша зошто изгледам “смешно” - беше сосема перцептивна. Го 

придушив своето негодување. Длабоко вкоренето во мене беше “идеалот” дека 

не треба да се биде “љубоморен” или “против” сексуалноста. Така всушност го 

рационализирав двојното предавство што го почувствував - од нејзина страна 

и од Џек. Значењето на овој настан за моето разбирање на Рајховиот живот ќе 

стане јасно во 3. поглавје.

Во септември 1947-та во Хемилтон школата во Шефилд, Масачусетс, што 

ја водеа Еленор и Александер Хемилтон (Eleanor, Alexander Hamilton), двајца 

педагози коишто студираа со Рајх, беше одржана образовна конференција. 

Главната атракција требаше да виде А.С. Нил (Neill), порано Рајхов пациент и 

сега негов близок пријател. На оваа конференција ја запознав жената којашто 

во почетокот не ме импресионираше посебно, но кога со неа разговарав повеќе 

се заинтересирав. Од една страна - и тоа не безначајна, според тоа што тогаш 

го мислев - Грете Хоф (Grethe Hoff) одеше на терапија кај Рајх. Таа за тоа многу 

зборуваше, а јас многу прашував. Ми остави впечаток - точен, како што подоцна 

се покажа - дека таа мошне му се допаѓа на Рајх. Тој мислел дека таа е потполно 

здрава, ми рече. Нагласи дека Рајх покажал емпатија за нејзините најдлабоки 

таги и копнежи. Рече дека, кога при дишењето го испуштала здивот, можела да 

го осети струењето на енергија во своите гениталии и нозе. Тоа беше нешто што 

Рајх многу го споменуваше во врска со својата терапија, но мнозина пациенти 

со коишто разговарав изгледа дека тоа никогаш не го доживеале. Тоа што таа го 

доживеала мошне ме импре сионираше.

Бев свесен - иако се обидов да ја потиснам свеста за ова - 

дека длабоко сум заглибен во врскава. Имав 21 година. Грете 24. 

Јас едвај да имав некоја врска, таа пред мене имала многу. Јас 

никогаш не бев на терапија, таа одеше кај Рајх. Без оглед на тоа 

што сè поврзував со неа, воопшто не бев сигурен дека ја сакам 

неа. А по кусо време стана јасно дека таа не само што ме сака 

мене, туку сака и долгорочна врска, а за тоа, чувствував длабоко 

во себе, не бев подготвен. Во тој момент бев крајно чувствителен 

на сè што претставуваше “рајховски” предизвик. Пресуден 

фактор за којшто во тоа време воопшто не бев свесен, беше дека 

Грете Хоф е “повратен удар” спрема врската на мојата мајка со Џек.

Во текот на есента 1947-та Грете ги продолжи своите студии по социјална 

работа во њујорк, додека јас студирав во Харвард, но во јануари 1948-та почнавме 

заедно да живееме во Бостон. Таа беше загрижена затоа што, ако живееме 

невенчано, нејзината положба ќе биде загрозена поради законот, бидејќи таа 

не беше граѓанин на земјава, а еден правник кого што го консултиравме само 
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ги засили нашите стравувања. Грете беше за брак, додека јас однадвор бев 

рамнодушен, а во себе бев решително против. Меѓутоа, мојата мајка снажно 

се спротивстави и така, демонстрирајќи ја својата слобода, речиси веднаш 

прифатив да се оженам. Тогаш сè уште не знаев, ниту си признавав себеси, дека 

пренесувањето на тира нијата не е знак на слобода.

Токму во тоа време Рајх ме запраша дали би пре вел еден негов ракопис од 

германски. Ракопи сот се состоеше од материјалот кој подоцна беше објавен 

како серија под наслов Orgonomic Functionalism (Оргономски функционализам) 

во три месечникот што Рајх започна да го објавува 1949-та.*

Материјалот мошне ме возбуди и предадено работев врз преводот, но мојот 

однос со Рајх сега беше помрднат. Порано никогаш не помислив од него да 

добијам што било директно освен одобрување. Јас всушност сакав да помагам 

во работата, да бидам дел од неа. А сега, според една од омилените фрази на 

Рајх, “давав за да добијам”, што во неговите и моите очи не беше задоволителен 

начин на давање. Јас од него сакав да ја “добијам” оргастичката потенција или 

она што тој го опишуваше како потполно предавање на сексуалниот чин. Јас 

тогаш не знаев дека ние - пак ги користам неговите концепции - не го “добиваме” 

потполното предавање, ние го даваме.

Летото 1948-та суредив со Рајх да работам во Оргонон, неговиот центар за 

истражување. Сега имавме многу можности за редовни состаноци во врска со 

проблемите во преведувањето. Беше задоволство да се работи за него. Беше 

полн со разбирање, обично подготвен да прифати подобар збор или фраза кога 

ќе предложев, иако знаеше да биде мошне непопустлив кога ѝ даваше предност 

на некоја друга можност. Секогаш ги подвелуваше јасноста и едноставноста на 

изразот; сакаше својот материјал да го “исчисти” (негов збор) од сите германски 

академски фрази.

Имав уште еден мотив да преведувам за него - оној што ме 

инспирираше да работам, но и да брзам во работата. Сакав да 

го импресионирам за да ме прими на терапија. Во врска со тоа 

ме држеше на одредено растојание. Ме предупредуваше дека за 

мене не е добро да бидам кај него на терапија во истото време 

кога работам за него. Предложи да одам кај некој друг оргонски 

терапевт, но јас тоа решително го одбив; сакав терапија кај него.

Околу еден месец подоцна почнав да работам во Оргонон и 

после повторените барања Рајх прифати да ме прими на терапија. 

Бев мошне задоволен, но и заплашен. Веќе не се сеќавам на 

точната процедура во оваа терапија, иако сигурно дека постоела. јас наполно 

ќе се соблечев и ќе легнев на каучот; тогаш Рајх би влегол од соседната соба. Во 

тие негови влегувања и излегувања постоеше нешто мошне одредено, изразито.
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Во почетокот терапијата одеше сосема добро. Бев крајно импресиониран 

кога Рајх работеше со моето тело. Ќе ми кажеше да дишам и потоа ука жу ваше 

на начинот на којшто избегнував да го испу штам здивот природно. Понекогаш 

притиска ше одредени делови од моето тело, посебно гра дите. Неколку пати ми 

дојде мошне длабоко липа ње, плачење како што никогаш порано не сум плажел. 

Тој нагласено ме храбреше: “Немој да се срамиш од тоа. Јас тоа сум го слушнал 

милион пати. Оваа тага е најдоброто нешто во тебе”.

Тој исто така обрнуваше внимание на моето “за брзу вање’, 

стремежот кон нешто. Спомена дека тоа често се случува во 

лаборато ријата. Тоа не е “штетно”, рече Рајх, но пречи. Ме 

советуваше дека не треба да се борам за толку “идеали”, туку 

да “пуштам ‘таа’ тоа да го направи” - подразбирајќи ја под ‘таа’ 

енергијата во моето тело.

Забелешките за моето забрзување беа поврзани со телесната 

работа: “Испушти го воздухот... Отвори го грлото... Не се обидувај 

да ‘добиеш’ нешто или да имаш нешто. Тоа е најлошото кај тебе - 

твоето забрзување, твоето посакување”.

За мене беше тешко интелектуално да разберам што подразбира под 

“пуштањето ‘таа’ тоа да го направи сама”, но на едно друго ниво, знаев што 

мисли. Затреперував кога ќе се сетев како во моите осамени војнички денови и на 

првата година во Харвард работата можеше да ме понесе ако доволно долго се 

занимавам со неа, така што течеше и доаѓаше “самата по себе”. Сега бев далеку 

од таа состојба и очајнички сакав да ги решам своите сексуални проблеми.

Всушност, на Рајх не му реков колку мојот брак е несреќен, ниту пак тој ги 

истражуваше моите растечки негативни чувства. Кога ќе се пожалев дека бракот 

и работата не одат заедно, тој ќе ми одговореше дека човекот не мора да биде 

аскет. А кога со носталгија му раскажав како, додека интензивно учев во својата 

соба, замислував дека тој ме гледа, Рајх љубезно одговори: “Си бил вљубен во 

мене. Својата гениталност дај ѝ ја на својата жена, својата работа на Оргонскиот 

институт”. И уште еднаш, ја осетив “наредбата” самиот да го решам својот тежок 

проблем, дека тоа е мојата грешка. И навистина, тоа му го формулирав на Рајх на 

ваков начин. Ретко се жалев на својата жена: прикажувајќи ја како привлечна, му 

реков дека само би сакал со неа да бидам поздрав. 

Она што при терапијата навистина ме изненади беше доживувањето на она што 

во различни моменти Рајх го нарекуваше “вегетативни струи”, “биоелектрична 

струја” и - околу 1949-та “оргонотонични струења”. Овие струења често беа 

посебно силни после интензивни липања. Лежев таму, дишејќи пополека и го 

чувствував тоа прекрасно, слатко, топло чувство на задоволство во своите 

гениталии и нозе. Беше сјајно, такво нешто никогаш не бев осетил. Никогаш не 

бев читал ништо за тоа; со исклучок на Грета и уште неколку луѓе, не бев слушнал 
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никого да го опише тоа. Знаев дека има многу нешта во работата на Рајх што не 

ги разбирам. Во тој човек имаше многу нешта што ме збунуваа и вознемируваа, 

но во едно нешто никогаш нема да се сомневам; во чувството на тие “струења”. 

Ако научниот свет обрнал толку малку влијание кон оваа појава, можеби тоа 

важи и за некоја друга. Според Рајх, истата енергија фун кцио-

нира во атмосферата и се регистрира на неговите лабораториски 

инструменти, што го гледав, но за тоа дословно ништо не знаев.

Еден од проблемите беше што чувството на веге та тивни струења 

не траеше долго. Од денешна перспектива подобро разбирам 

што ја спречува нивната трајност. Можам да разберам зошто Рајх 

стана толку нестрплив со терапијата - беше толку тешка, луѓето 

имаа толку компликувани животи. И навистина, во текот на еден 

од моите први состаноци со него ме советуваше да не станам 

терапевт: “Луѓето ќе те фатат и ќе те вплеткаат во својот живот. 

Кога дрвото ќе се искриви, никогаш веќе не се исправа. Важна е превенцијата”.

Самиот Рајх многу помалку ми помагаше во врска со моите психолошки 

проблеми, а повеќе во врска со мојот телесен оклоп. Изгледаше дека не е посебно 

заинтересиран за понатамошното испитување на моите односи со луѓето (со Грете 

хоф или со моите родители), освен ако тие не беа поврзани со некои специфични 

телесни проблеми, со начинот на којшто сум ги блокирал чувствата. Ако работите 

не се одвиваа премногу лошо, тој често се задоволуваше да ги остави такви, како 

повеќе да сака животот и терапијата да не бидат компликувани повеќе од што 

треба. На пример, на тие рани сесии му раскажав за аферата на мајка ми со Џек. 

Тој некако збунето се насмевна, велејќи: “Тоа не требала да го направи”. Но во 

неговото држење имаше нешто што не ме храбреше да продолжам. Дури многу 

подоцна го сфатив неговото противење да се бави со таа тема.

Ме загрижуваа и други разговори. Неговото објаснување за инцидентот со Сем 

не беше во потполност задоволително. Во времето кога бев на терапија кај Рајх 

ситуацијата со Гордонови и понатаму се влошуваше. Сем замина на терапија кај 

еден од терапевтите на Рајх, кому после некое време му беше советувано да го 

заврши третманот. Кога побарав од Рајх тоа да ми го објасни, неговиот одговор 

беше: “Отпуштен е затоа што учествуваше во акцијата против Хемилтон школата, 

иако му рековме тоа да не го прави. Веќе не го сакаме и тоа е наше право”.

Таквото објаснување баш и не ме задоволи. Отпуштањето на една личност од 

третман ми изгледаше мошне сурово, но се плашев да се расправам со Рајх за 

да не ме исфрли затоа што бранам една таква личност. Имав јасно чувство дека 

некои теми не треба да ги придвижувам, а Сем беше една од нив. Сакајќи да 

изразам некои свои негативни чувства, направив неспретен избор и Сем го земав 

за свој гласноговорник. Сем извести, му реков на Рајх, дека Рајх таа и таа работа ја 

направил погрешно. Никогаш нема да ја заборавам жестокоста на Рајховиот бес. 
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Неговиот глас татнеше, кожата му се зацрвене, целиот се претвори во острица. 

Ја порекна вистинитоста на обвинувањето и мошне се налути на мене затоа што 

го известив за тоа. “Ако постои нешто што не можам да поднесам, тоа е ‘тој-и-тој 

го рече тоа’. Немој мене да ми зборуваш што ‘тој-и-тој рекол’!”

Сепак, во текот на летото, темпото на настаните имаше поблаг тек, иако 

повремено бев сведок на Рајховите напади на бес во лабораторијата.

Колку и да жалев поради однесувањето на Рајх спрема Сем Гордон, јас 

навистина ѝ се восхитував на неговата способност да заземе цврст став. 

Понекогаш она што го сметав за негова наивност беше крајно промислено и 

самосвесно однесување. На пример, истото лето тој ѝ се обрати на Националната 

фондација за наука (National Science Foundation) за средства за истражување. 

Кога тие побараа повеќе информации, тој во едно писмо детаљно наведе колку 

пари тој самиот стварно вложува во истражувањата, додека повеќето луѓе само 

зборуваат, и во тој тон го продолжи писмото. Од бојата на мојот глас тој, се чини, 

разбра дека мислам дека писмото ќе биде лошо примено и остро прокоментира: 

“Нам не ни е важно што луѓето мислат. Ние ништо не нарачуваме. Ова е мошне 

важно. Од нас се очекува да бидеме поинакви. Како ќе ги промениме другите 

ако станеме како нив? Ако тоа не можат да го разберат, тоа е нивен проблем. Не 

треба да се кријат работите”.

На многу начини, контактите со Рајх, особено секојдневните, 

не беа разочарување. Во друштвена смисла тој држеше дистанца, 

но беше мошне отворен во поглед на она што го чувствуваше и 

мошне природен со својот мал син. Тој човек ме фасцинираше 

и збунуваше. Повремено, во текот на терапијата, поставував 

некои прашања за неговиот личен живот и понекогаш тој даваше 

одредени информации. Беше загрижен и импресиониран што 

сум толку млад (тоа лето наполнив 22 години), но потоа побрза да 

истакне дека при првиот контакт со Фројд тој бил уште помлад. 

Спрема она што го сметаше за слабост или страшливост знаеше 

да биде полн со презир. Ме праша кога сум почнал со сексуалниот живот и кога 

му го споменав (за неговото стојалиште) прилично доцното доба од 19 години, тој 

изгледаше малку вџашен. Еднаш го прашав како успеал да остане “здрав”, а тој 

одговори дека имал “чудесна мајка”, без тоа да го дообјасни.

Во друга пригода, сакав да откријам што го навело Рајх да го открие мускулниот 

оклоп. Дали тој лично имал оклоп? “Не, не”, одговори тој. “Јас одев кај луѓето. 

Бев отворен, тогаш наидов на овој ѕид - и посакав да го разбијам”. Општо земено, 

Рајх не сакаше да зборува за своите сопствени проблеми освен ако не стануваше 

збор за вишок на доблест; на пример, им беше совршено лојален на Фројд и 

Маркс. А сепак се чувствуваа проблемите во неговото минато, имавте чувство 

дека неговиот живот бил бурен.
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Многу нешта ме фасцинираа кај Рајх, а посебно мешавината од едно мошне 

едно ставно човечко суштество спремно да направи и наједноставна задача, и 

големата, далечната, осамена личност со снажна свест за својата судбина, за тоа 

кој е - или барем што мисли дека е. Се сеќавам дека еднаш рече, повеќе кон себе 

отколку кон некој друг: “Личност како мене се појавува на секои илјада години”.

Уште еден парадокс поврзан со Рајх беше тоа што околу него беа сосема 

обични луѓе; тие не беа “оклопени’, “оргастички потентни’ или нешто посебно. 

Тие често го имитираа Рајх и се плашеа да му се спротивстават. Тој, од своја 

страна, ги “користеше”, исто онолку колку што тие, на друг начин, го “користеа” 

него за да жи веат под закрилата на неговата слава, да имаат некое чувство дека 

се дел од големите и сè по широки теми. Луѓето работеа за него бесплатно или 

за многу мала награда. Тој тврдеше дека тие многу учат, што беше вистина. Тој 

прифаќаше и всушност бараше од своите следбеници знажајна финансиска 

помош. Кога луѓето си заминуваа од неговиот тесен круг, тоа го болеше, но 

тој без обзирно продолжуваше понатаму, заменувајќи ги дезертерите со нови 

следбеници.

Таков беше Рајх, проблематичната личност, а јас со многу напори се обидував 

да го разберам, водејќи белешки за сè, вклучувајќи ја и терапијата. Се сеќавам  

на една ноќ, мошне доцна, додека седев во неговата лабораторија и преведував, 

а работеше со инструментите. Половина упатено кон мене, половина кон ноќта, 

Рајх рече: “Кога е доцна и мирно и самотно, тогаш е добро”. Во таквите ноќи 

понекогаш носеше револвер закачен за појасот. Комбинацијата меѓу пиштолот 

и шамијата со живи бои врзана околу вратот правеше да изгледа како некаков 

герилски водач. Ми рече: “Немој да мислиш дека сум чуден затоа што носам 

пиштол. Ќе го разбереш тоа подоцна”.

Есента 1948-та Грете и јас се вративме во Бостон, а Рајх во 

Форест Хилс. Продолжив да работам хонорарно за него и останав 

на терапијата, патувајќи во Њујорк еднаш неделно. Во јануари 1949-

та дипломирав на Харвард, а Грете во својата школа за социјална 

работа и потоа се преселивме во Њујорк за да ја олесниме мојата 

работа и терапијата кај Рајх. Во текот на летото повторно работев 

за Рајх во Оргонон, иако направив пауза во терапијата.

Во текот на овој период напнатостите со Рајх се зголемија. 

Набрзо по продолжувањето на терапијата есента 1949-та моето 

лекување, мојата работа со него и мојот брак доживеаја слом. 

Станав свесен за многуте невротични аспекти меѓу нас тројцата. Покрај тоа, бев 

лут на Рајх затоа што низ моите подсвесни игри не беше сфатил дека Грете Хоф 

секогаш ја претставувам во поволна светлина, а себе во неповолна. Бев бесен на 

неговиот бес како терапевт кон мене поради заплетот околу Гордон. Сега мојот 

“негативен трансфер”, концептот што Рајх снажно го нагласуваше, провали во 
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полна мера. Сепак, бев лут затоа што дојдов во состојба на колапс пред тој да 

може во потполност да ги прифати моите негативни чувства.

Покрај тоа, тука беа и чувствата на потиштеност поради, како што сметав, 

сопствените грешки и како пациент и како работник. Бев лут на Грете, посебно 

поради притисокот да влеземе во законски брак. Сонот за којшто толку цврсто се 

борев од своите војнички денови, да работам со Рајх и да бидам со некоја жена 

во “работата”, се претвори, да го употребам изразот на Конрад Ајкен (Conrad 

Aiken), во “мрак, а мракот го обзема моето срце”.

Одвоен од Грете, завршувајќи ја терапијата и да вајќи отказ 

на својата служба, заминав на неколку месеци дома. Моето 

расположение полека се поправи. Опоравувањето во голема 

мера уследи благодарение на писмото од Рајх во коешто тој ме 

уверуваше дека вратата секогаш ми останува отворена за да се 

вратам кон оргономијата. Тој верува, ми пишуваше, деја јас “бегам” 

не од него или од работата туку од себе... Неговото писмо ми даде 

надеж за иднината. Му ја предадов целата своја претходна работа, 

вклучувајќи ги и своите “грешки”, а тој сè уште сакаше да се вратам: 

добив втора шанса.

Кон крајот на мај 1950-та, после прекин од шест месеци, се вратив во Оргонон, 

сега само за да работам со Рајх, без желба кај него да бидам на терапија. Чувствував 

дека го ценам животот онака како што тоа може да го осети реконвалесцент 

по долга болест. Рајх беше добро расположен - активен, експанзивен, хуман. 

Сметав дека е возбудливо што со него сум поотворен од кога било порано, а тој 

ја ценеше мојата отвореност.

Во текот на овој период почнав да водам посистематични белешки за Рајх и 

настаните во Оргонон. Внимателно го бележев она што во лабораторијата тој 

го зборуваше за науката, општествените случувања, поединците. Рајх имаше 

необично жив и проникнувачки начин на говор, со многу повеќе хумор и иронија 

отколку што тоа се гледа во неговите дела. Бев маѓепсан со ширината и брзината 

на неговите согледувања. Не се ограничував само на едноставното бележење 

на она што тој го рекол или што се случило, туку вметнував и сопствени анализи 

и врски со запазу вањата на другите. Рајх длабоко го почитуваше она што го 

пишувам и почна да зборува за мене како за “историчар” на оргономијата, улога 

што одговараше на мојата концепција за самиот себе.

Меѓутоа, тој инсистираше на тоа тој да го чува она што го пишувам и не сакаше 

јас да имам копија. “Ова е мое”, рече тој, кога го допре купот од мои страници. 

Навистина, можев да ја разберам неговата јанѕа дека некое од неговите најнови, 

необјавени откритија, запишани во белешките, би можел да ги земе некој друг. 

(Рајх отсекогаш ја чувствуваше “страста на приоритетот”.) Сепак, тие белешки 

беа моја работа и требаше да инсистирам да задржам барем еден примерок. 
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Требаше да го поставам прашањето на останување или заминување. Но, не можев 

да го направам тоа - делумно затоа што сакав да бидам покрај него, сакав да го 

разберам. И така сега моите белешки, како и остатокот од Рајховите запечатени 

архиви, не му се достапни никому освен на сегашниот извршител на тестаментот 

сè до 2007-та година. Така ми е одземена можноста за којашто Рајх 

секогаш говорел дека ми припаѓа мене: да работам врз белешките 

во Оргонон.

Во декември 1950-та мојот однос со Рајх беше мошне близок. 

Покрај работата на историјата имав низа други одговорности, 

како што е уредувањето на списанието Orgone Energy Bulletin, 

Рајховата тримесечна публикација од тој период. Работев и разни 

работи поврзани со односите со јавноста. Прифаќав и некои 

задолженија што требаше да ги одбијам бидејќи не бев способен 

за нив. Како што забележа Илсе Олендорф, Рајх беше непри јатен 

кога стануваше збор за финансиите. Тој са каше да ја провери секоја сметка 

и често сметаше дека го мамат. Преземав, заедно со Илсе, некои заеднички 

одговорности за финансиските прес метки и почнав да се плашам од расправите 

околу парите со Рајх на крајот од месецот. На ова под рачје се случи опасното 

повторување на мојот стар страв и избегнувањето на Рајх.

Еден друг значаен настан исто така се случи во тој декември; Грете Хоф 

премина во Ренгли и ние го обновивме заедничкиот живот. Уште еднаш пламнаа 

триаголничките, конкурентски аспекти на мојот однос со Рајх, додуша во 

помалку акутна форма отколку кога бев под третман. Постепено станував 

поскриен и добивав “лице на покераш”, како што Рајх тоа го нарекуваше. 

Отворените, слободни размени од летото и есента 1950-та станаа поретки. На 

моето избегнување Рајх, од своја страна, реагираше со изливи на огорчен бес, 

создавајќи така маѓепсан круг.

Во мај 1952-та Грете и јас го напуштивме Оргонон. Објаснувањето за 

заминувањето беше дека сакам да ја продолжам дипломската работа по 

психологија и дека недостигот од научно образование се одразува врз мојата 

корисност сега кога експериментот Оранур (којшто ја опфаќаше и Рајховата 

работа на труење на атмосферата, за што подетаљно ќе дискутирам во поглавјето 

27) беше средишен за целата работа во Оргонон. Овие причини беа доволни, но 

многу поголемо значење имаа моите расипани односи со Рајх. Бев самокритичен 

во однос на тоа, но со многу помалку страв отколку што имав кога заминав 1949-

та. И нападите на бес на Рајх, не само против мене туку и против други, сега 

беа многу посериозни. Сиве овие фактори земени заедно ме одведоа до тоа да 

станам емоционално “нем”. Заминав со олеснување.

Но, замина само дел од мене. Иако се одреков од блиските работни односи 

со Рајх, сè уште себе се сметав за историчар на оргономијата. Битен дел од мене 
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размислуваше за овој феномен: Како тој станал она што е, колку од она што го 

направил ја допрело вистината?

По заминувањето, продолжив да истражувам за Рајх, проучувајќи ја неговата 

работа и интервјуирајќи ги луѓето за него. Останав во доволно пријателски 

односи со него, така што можев да присуствувам на конференциите во Оргонон, 

да се допишувам со него, а тој да ме консултира околу разни нешта.

Меѓутоа, оргономијата веќе не беше единствениот фокус во мојот живот. Во 

1953-та се запишав на интердисциплинарната програма за доктор по филозофија 

на Харвард, со специјализација од психологија и образование. Моето најважно 

искуство во текот на тој период беше работата со Даниел Ј. Левинсон на 

истражувачкиот проект во малата наставна психијатриска болница (припоена 

кон Харвард). Моето истражување се однесуваше на личниот и про фе сионалниот 

развој на психијатриските резиденти; втората моја работа беше докторската 

дисертација за факторите што водат кон “склоноста кон психологијата” како 

атрибут на личноста.

Во текот на работава имав прилика да го проу чувам “развојот на возрасните”, 

со други зборови, биографиите на млади психијатри, на начин кој опфаќаше 

и квалитативни и квантитативни про цени. Како и Рајх, Левинсон исто така се 

сосредо точи кон општествените и интрапсихички детерми нанти на човечкото 

функционирање. Мојата работа во текот на тие години ќе ми 

овозможи скапоцена основа за пишување на Рајховата биографија. 

Меѓутоа, бидејќи основните теми на Рајх - вегетативните струи, 

орга стичката потенција, оргонската енергија - имаа лош глас во 

академскиот свет од ‘50-ите, тежнеев да ја намалам вредноста 

на она што го учев во “естаблишментот”. Мојата страст беше 

резервирана за мојот вонучилишен  живот - улогата на историчар 

на оргономијата. Не го ценев ни тоа што менторите какви што беа 

Левинсон и директорот на истражувањата во болницата Милтон 

Гринблат (Greenblatt) постапуваа спрема мене со многу повеќе 

почит спрема мојата самостојност и креативност отколку што тоа го правеше 

Рајх.

Во 1953-та мојата жена и јас го добивме синот Питер. Летото 1954-та 

присуствувавме на една конференција во Оргонон. Во тоа време, јас за тоа не 

знаев ништо, Хоф и Рајх го покажаа она за што јас долго фантазирав: взаемното 

романтично интересирање. Истата есен Грете го посети Ренгли, наводно за да 

го консултира Рајх за некој медицински проблем, а всушност за да се зближи 

со него. Таа тоа наскоро и ми го раскажа. Рајх исто така ми телефонираше. 

Тој нагласи дека неговата врска со Грете немала влијание врз мојот брак. 

Бракот не бил добар и требало да се заврши, без оглед на случувањата меѓу 

нив двајцата. Сепак, бракот немаше да се заврши тогаш да не постапеше Рајх 
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толку безобзирно. Нашиот син стана важна врска помеѓу нас. Какви и проблеми 

да имаше, ние се тешевме дека нашиот брак е подобар од многумина други; на 

крајот на краиштата, не сакав да го загубам нашиот мал син.

Едновремено, бидејќи веќе долго не бев задоволен со својот брак, во новиот 

сплет на околности видов шанса својот личен живот да го почнам одново. Овие 

изгледи не го намалија моето чувство на повреденост и предавство од страна на 

Грете и, посебно, Рајх.

Грете исто така минуваше низ двоумењето дали да го прекине нашиот брак и да 

му се придружи на Рајх, што беше чекор на којшто тој ја поттикнуваше со својата 

вообичаена упорност. Конечно, во декември таа му замина нему, земајќи го со 

себе Питер. Понатамошниот развој на врската помеѓу Рајх и Хоф ќе биде опишан 

подоцна. За да довршам со описот на личната вмешаност во триаголникот што 

веќе долго постоеше, овде се важни уште два други настани.

Во јуни 1955-та Грете сакаше повторно да го продолжи нашиот брак, но јас 

тоа не го сакав. Во тоа време имав нова врска, којашто повеќе ме задоволуваше. 

Сепак, се осетив поласкан и некако “победник” во однос на Рајх, затоа што таа 

посака да се врати.

Барем на свесно ниво, врската помеѓу Рајх и Хоф на ниеден начин не ја 

намали мојата моти вација да бидам историчар на оргономијата. Всуш ност, 

доцна во пролетта истата година уште еднаш започнав да работам за Рајх, сега 

хоно рарно, со повремени посети на Ренгли. Случува њата на личен план сепак се 

одразија врз нашите односи. Во август, во текот на една дискусија 

за работата, Рајх ја спомена својата загриженост дека Хофова 

му “бега”. (“Бегањето” беше еден од омилените зборови на Рајх 

- човекот “бегаше” од своите длабочини, од силните чувства, од 

вистината.) Ме запраша на еден сосема отворен, човечки начин 

дали таа “бегала” и кога била со мене. Одговорив: “Не, го имаше 

она што го сакаше”. Свесно, мислев да кажам дека таа со мене 

го имала оној стил на живот што го сакала и дека се плаши од 

предизвикот што го нуди Рајх. Меѓутоа, несомнено имаше елементи 

на супериорност над Рајх во мојата изјава: таа ми даваше предност 

мене.

Во секој случај, Рајх тоа така го разбра. Се сеќавам дека изгледаше мошне 

повреден и лут. Околу еден месец ме напаѓаше како никогаш порано - огорчено, 

неуморно, често пати неправедно. Под ваквиот оган дадов оставка. Но не потраја 

долго и нашата врска пак стана доволно срдечна за уште еднаш да почнам да 

присуствувам на разни состаноци, сега важни поради неговите законски борби 

со Управата за храна и лекови.

Мене сè уште ме мачеше интензивното чувство на диспаритет помеѓу мојата 

посветеност на оргономијата и желбата да продолжам со академското образование. 
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Имав тешкотии со довршувањето на докторската дисертација и 1956-та заминав на 

психоанализа. Низ анализата дознав многу за својата невротична врска со Рајх: 

дознав далеку повеќе отколку што Рајх кога било ме научил за тоа што за мене 

значеле моите родители. Бев во состојба да ја довршам својата дисертација и 

поактивно да се ангажирам во “не-рајховскиот” свет.

Меѓутоа, додека мојот психоаналитичар имаше остро око за сите Рајхови 

проблеми со мене и моите со него, изгледаше слеп за особените достигнувања на Рајх 

и за мо ето почитување кон нив. Тој се однесуваше како привремено да халуцинирам 

кога зборував за “струењата” на “оргонска енергија”. Неговиот недостаток од раз-

би рање за работиве придонесе за моето чувство на нелојалност спрема Рајх поради 

тоа што воопшто применувам психоанализа: речиси сите аналитичари сметаа дека 

“бившиот Рајх” е луд. Моето чувство на вина се засили 1957-та кога Рајх почина во 

затвор, додека јас лежев на кауч анализирајќи ги своите конфликти со него. Но 

во една друга смисла навистина се чувствував “лојален” спрема него (по сто јаниот 

проблем беше во основа да останам лојален на себе) бидејќи имав намера да ја 

искористам анализата за да ја остварам целта, да го разберам него и нашите односи.

Помеѓу 1964 и 1975 бев на факултетот на меди цин ското училиште Тафтс (Tufts 

Medical Sch o ol) и бев ангажиран во некои истражувања во Бос тонската државна 

болница (Boston State Hospital), каде што управител сега беше Грин блат. Овде имав 

шанса одблизу да проучам разни стилови на лидерство, предмет што е значаен за 

моето подоцнежно испитување на Рајх како ли дер.2 Исто така имав шанса повеќе 

да дознаам за праксата на психоаналитички ориентираната психотерапија и за 

вербалната страна на терапијата, којашто Рајх не ја нагласуваше доволно.

Напредокот направен во лекувањето на мојот расцеп помеѓу “Рајх” и “светот” 

уште повеќе го забрзаа настаните во општеството и терапевтиката од ‘60-ите. Кул-

тур ната револуција во тие години - поафирмативните ставови спрема сексуал носта, 

“новата левица” и растежот на “телесните терапии” - доведоа до попозитивна оцена 

на Рајх. Вистина, многу од битните елементи на неговата мисла сè уште беа игно-

рирани, но веќе не го отфрлаа онака подготвено како психотичар. Универзи тетите 

и болниците, како и групите од “алтернативната култура”, сега ме повикуваа да 

зборувам за неговата работа.

Себеси не се сметав за “рајховски” терапевт затоа што никогаш не бев обучуван 

тоа да станам, иако беше јасно дека мојата терапевтска работа е под снажно 

влијание на Рајх. Мојата пракса на тој начин, со пораснатите интересирања за Рајх, се 

развиваше и стана за мене мошне задоволувачка како можност барем нешто од она 

што го научив од Рајх да го направам да биде “стварно” и во неговите концепции да 

ги интегрирам техниките повеќе ориентирани на перцепцијата, коишто ги совладав 

по напуштањето на Рајх. Од 1975-та имав приватна пракса со полно работно време.

Со полно работно време со исклучок на една голема обврска: во 1971-та 

година еден издавач ме замоли да ја напишам биографијата на Рајх. Прифатив со 
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одушевување. Во тоа време не ни сонував дека за таа задача ќе ми бидат потребни 

десет години. Дел од тоа време беше посветен на стварното истражување и 

пишување. Поголемиот дел од времето беше посветен на уште едно внимателно 

преиспитување на моите сопствени ставови спрема личноста и работата на Рајх. 

Не само што се борев да ги вреднувам научните докази, морав да се бавам и со она 

што толку често го согледував кај себе и кај други, тенденцијата што Рајх ја опиша 

како “бегање” од длабоките емоции. Токму како при третманот кај него, “струењата” 

можеа да бидат најјасна стварност во еден ден, а далечно сеќавање следниот ден, 

така и при пишувањето за неговата работа периодите на согледувањата на неговото 

големо значење се сменуваа со периодите кога неговата работа изгледаше 

“нереална” како “сонот” на мојата мајка за сексот и бесмртноста.

Што се однесува до Рајх како човек, за време на пишувањето на книгава ми требаше 

многу време да почнам да ја почитувам големината на неговиот дуалитет за време 

на животот - исклучителната мешавина од големина, ситничавост и осветољубивост 

- токму како што порано за мене беше тешко да разберам како тој се изразува 

за неговата врска со мене. Не можев сериозно да му се спротивставам без да го 

разберам сопствениот дуалитет. И обратно, без проучувањето на неговата работа 

и лижност се сомневам дека ќе можев да ја согледам полната мера на сопствената 

комплексност. Проблемот добро го изрази Леон Едел, големиот биограф на Хенри 

Џејмс:

Сигурен сум дека некој што би се обидел да ја проучи психологијата на биографот 

би открил дека тие обично се принудени со некои длабоки лични причини за да 

пишуваат за нечиј одреден живот... Можеби на друг начин би можело да се каже 

дека биографот мора да настојува да се запознае себеси, пред да се обиде да 

го запознаа животот на некој друг; а ова води до прилично безизлезна ситуација, 

бидејќи се чини има доволно докази дека тој се обидува да го запознае животот на 

другиот за повторно да се разбере себеси.3

Како што Едел сугерира, оваа дилема не може сосема да се избегне. Појдовна 

точка е ситуацијата што подобро да се разјасни; тоа се обидов да го направам. Го 

следев и советот што Рајх ми го упати во врска со работата на историјата: “Немој 

да се изоставиш себе”, со што мислеше јасно да ги изразам сопствените вредности, 

предрасуди, емоции и слично. Но од Рајх, којшто во мислата знаеше да биде 

длабоко дијалектичен, добив и еден друг, само наизглед контрадикторен совет: 

“Биди неупадлив набљудувач”, што подразбираше да го изоставам сопственото 

его. За таа цел, во ова поглавје ја објаснив својата емоционално-субјективна 

поврзаност со работата и личноста на Рајх, така што сега можам да се свртам 

кон систематизираната биографија и да направам сè за да бидам тој “неупадлив 

набљудувач”.
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e ПОГЛАВЈЕ

ДЕТСТВОТО И МЛАДОСТА НА РАЈХ: 1897 - 1917

Вилхелм Рајх, син на Леон Рајх (Leon Reich) и Сесилија (род. Roniger), е роден 

на 24 март 1897 во делот од Галиција тогаш во состав на Австроунгарското 

царство. Бил роден дома, како што тогаш било вообичаено. На својата ќерка 

Рајх еднаш, со одредено задоволство, ѝ раскажа дека по раѓањето, во текот на 

кое биле направени некои шавови, му ја масирале и обликувале 

главата.1

Набрзо по неговото раѓање, семејството Рајх се преселило 

во гратжето Јуинец (Jujinetz) во северна Буковина, покраина на 

Австроунгарија којашто името го добила поради богатите букови 

шуми. Таткото на Рајх, Леон, решил да стане партнер на Јозеф 

Блум, вујкото на неговата жена, кој поседувал имот од две илјади 

ари. Леон постепено ја преземал контролата над сточната фарма 

на селото, додека Блум продолжил со други потфати и станал 

мултимилионер.2 Другиот син на Леон и Сесилија - Роберт - се 

родил во 1900-та година.

За мајката на Рајх знаеме многу помалку отколку за таткото. Во времето на 

раѓањето на Вилхелм сесилија имала само 19 години и според фото графиите 

се чини дека била значително помлада од неговиот татко, иако не можев да го 

одредам точниот датум на нејзиното раѓање. Еден член на семејството оценува 

дека Леон бил 10 години постар од својата жена;3 Рајх својата мајка секогаш ја 

опишувал како “мошне убава”, иако тоа според постоечката фотографија не би 

можело да се каже. Јасно е дека тој повеќе ја сакал од татка си, кој бил многу 

построга, авто рита тивна личност. Кога младиот аналитичар во еден посреден 

приказ на сопствениот живот ја опишуваше сложената динамика на своето 

семејство, за родителите запиша:

Татко му (на Рајх) го воспитувал мошне строго и тој секогаш морал да постигне 

повеќе од другите деца за да ја задоволи амбицијата на татко му. Од најраното 

детство со многу нежност се држел до мајка му, која го заштитувала од татковите 

секојдневни жестоки реакции. Бракот на неговите родители не бил среќен 

бидејќи мајката страшно страдала заради љубомората на својот маж. Малиот 

уште во својата петта и шеста година бил сведок на немили сцени предизвикани 

од љубомората на таткото, сцени коишто кулминирале со насилство на таткото 

врз мајката. Малиот ја држел страната на мајка му, што е сосема разбирливо, 

бидејќи бил под истиот стап како и мајка му, којашто мошне ја сакал.4
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Во истата статија тој подоцна вели дека Леон во своите напади на љубомора 

ја обвинувал својата жена дека е “курва”.

Со неколку исклучоци, Рајх целиот живот за својата мајка говорел позитивно. 

Всушност, според зборовите на неговата трета сопруга, Илзе Олендорф (Illse 

Ollendorff), Рајх мајка си ја идеализирал и нејзиното готвење, на 

пример, секогаш го истакнувал како узор што Илза не може да 

го достигне.5

Меѓутоа, изгледа дека Рајховото мислење за татко му во текот 

на времето значително се изменило. Како помлад човек имал 

спрема него мошне критичен став. На повеќе места во своите 

списи тој индиректно алудирал на татковото авторитативно 

однесување и пред своите пријатели за него зборувал со 

горчина. Но пред крајот на животот Рајх својот став го ублажил 

и дури, не спомнувајќи ги помрачните аспекти, ги истакнувал 

позитивните својства на Леон. Рајх наоѓал големо задоволство во фактот што 

татко му не бил религиозен, иако делумно ги правел еврејските ритуали за да 

да ги смири ортодоксните роднини; затоа што бил космополит и современ во 

примената на земјоделските методи; и што како сопственик на имот постојано 

работел и не бил “паразит”. Во подоцнежните години Рајх истакнувал дека на 

семејниот имот мошне активна била и неговата мајка.6

Чувствата на Рајх кон татко му - критичките од младоста, како и подоцнежните, 

повеќе позитивни - ги потврдува и неговата снаа Отилија Рајх Хајфец (Ottile Reich 

Heifetz) од којашто имав среќа да добијам детаљно интервју 1971-та година. /Во 

тоа време Отилија беше во своите седумдесетти./ Рајхо виот брат Роберт го знаела 

од 1915, со него била во брак од 1922 до 1926, која тој починал од туберколоза. 

Со Вилхелм, или Вили, како што тогаш го нарекувале, се запознале во Виена 

1917-та кога како војник бил на допуст и тие двајца останале добри пријатели и 

роднини до 1930-та. Покрај тоа, Отилија ја познавала и баба та на Рајх од мајчина 

страна - уште еден извор на информации за потеклото на семејството Рајх.

Роберт, како и Вили, нерадо зборувал за својот семеен живот во младоста, 

повеќе пати споменувајќи го како “несреќен”. Но она што на Отилија ѝ го раскажале 

тој и баба му главно ја потврдува приказната на Рајх. Отилија нивниот татко го 

опиша како исклучително умен, силовит, фасцинантен и мошне доминантен 

човек, склон кон изливи на зловолие. Изгледа дека спрема својата млада жена 

имал мошне посесивен став, што денес би го нарекле машки шовинизам. Отилија 

се сеќава дека Роберт раскажувал дека неговиот татко еднаш ја удрил Сесилија 

затоа што вечерата не била готова. Неговата посесивност можеби била навестена 

веќе во времето на неговата веридба со Сесилија: нејзината мајка сакала за 

време на венчавањето да ѝ подари еден семеен дијамант, но Леон инсистирал 

тој самиот да ѝ подари накит.
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Овој настан можеби ја рефлектира загриженоста на Леон поради можното 

влијание на мајката врз Сесилија. Отилија ја опиша бабата на Вили како личност 

мошне интелигентна, по малку сноб, драматична и наметлива. Изгледа дека со 

Леон постојано била во завада и нејзините посети на домот на Рајхови биле 

постојан извор на напнатост и неволји, бидејќи, се чини, и тоа како била способна 

да му се спротивстави на Леон, особено кога се карале со Сесилија. Во една 

од спомнатите критики кон својата мајка Вили подоцна ќе ја опише како “глупа 

гуска” затоа што ѝ дозволувала на мајка си толкаво влијание; и тој не ја сакал 

својата наметлива баба.

Колку и можеби бабата да придонесувала за тензиите во семејството, изгледа 

дека имало доволно напнатост и без неа. Раскажувајќи една анегдота, Роберт на 

Отилија во времето на раѓањето на нивната ќерка ѝ ја споменал својата желба 

таа како дете слободно да го искажува своето мислење, ставајќи на знаење дека 

тој самиот таква слобода немал никогаш. И каков и да бил Леоновиот тирански 

однос спрема Роберт, кон Вили бил уште полош, бидејќи Роберт верувал дека 

како втор син бил поштеден од некои остри забелешки на татко му.

Значајна е уште една приказна на Отилија. Обата брата биле склони кон 

експлозивни изливи и кога едниот од нив силно ќе се разбеснел, другиот 

заканувајќи се со прстот ќе му речел: “Токму како тато”.

Односите помеѓу браќата изгледа биле исто толку сложени. 

Рајх ретко зборувал за брат му. Всушност, некои од неговите 

стари пријатели дури не ни знаеја дека има брат. Од друга страна, 

Отилија мисли дека во времето кога ги запознала обајцата, имало 

многу љубов меѓу нив, дури и ако била проткаена со елементи на 

подозривост. Таа го опишува Роберт како понежна и поумерена 

личност од Вили. Во една друга приказна, која зборува нешто за 

нивниот однос и нивните чувства спрема Леон, Отилија се сеќава 

како Вили со горчина го крити ку вал нивниот татко: “На фармата 

татко ми секо гаш мораше да прави сè да биде по негово”. Роберт 

го исправил зборот “секогаш” потсетувајќи на случајот кога еден предработник 

остро му се спро тивставил на Леон. Роберт очекувал дека неговиот татко остро 

Ќе го казни човекот поради таквата слобода, но Леон изнена дувачки одговорил: 

“Има право”. Во подоцнежните години Рајх ги ценеше соработ ниците коишто 

ја имаа оваа способност да ги согледаат “обете страни”, иако ис тите тие луѓе 

знаеше да ги тормози исто онака како што го тормозел и помалиот брат Роберт. 

Во една пригода, кога еден ценет соработник поради таквото однесување на 

Рајх се налути, Рајх нагло се смири и рече: “Секогаш постар брат”, навестувајЌи 

со тоа дека е свесен за својата склоност да тиранизира.7

Во семејните легенди Вили е оној палавиот и понемирен син чиишто постапки 

доведуваа до неприлики со таткото. Во една пригода, Рајх јавнал некој коњ кој 

сè уште не бил скротен или пак прерано го качил помладиот брат на некој коњ. 
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Во секој случај, таткото збеснал и Роберт се обидел да го заштити Вили од ќотек.

Повеќето од анегдотиве досега го прикажуваат таткото во негативно, тиранско 

светло. Меѓутоа, ако судиме според тоа колку се поистоветувал со татка си, Рајх 

сигурно го сакал исто толку колку што се плашел и го мразел својот татко. Веќе 

ја споменав гордоста на Рајх поради татковите прогресивни погледи во сферата 

на културата и деловноста. Се чини дека Рајх мошне се поистоветил со татка 

си кога станува збор за перфекцијата на “водењето на работите”. Всушност, 

тој во Оргонон наоѓаше задоволство во спроведувањето на разни практични 

активности, почнувајќи од градежништвото до продажбата на дрвна градба.

Ако Леон бил тиранин, веројатно бил и прилично зафатен со своите работи, 

така што Рајх веројатно често имал шанса да си игра без надзор. Тој го сакаше 

животот на фарма - животните, природата и своите селски дадилки. Во своите 

подоцнежни, по малку идеализирани сеќавања на детството, тој со многу 

позитивни чувства зборува за животот во едно австриско село - за ловот и 

риболовот, јавањето и разните интересни посетители на семејниот имот.

Во општествена смисла често можела да се осети далекусежната моќ на 

неговиот татко. На Рајх не му било допуштено да си игра со селските деца, исто 

како ни со еврејските што зборувале јидиш. Таткото изгледа бил општествено 

мошне амби циозен, се дружел со државни службеници и други лица на високо 

ниво, но Вили ретко имал можност да си игра со врсниците од овие кругови. 

Феудалниот квалитет на животот ни го открива и приказната што Рајх ѝ ја 

раскажал на својата втора жена Елза Линден берг. Кога бил дете не му било 

дозволено да учес твува на селските игранки. Но, една вечер, додека ги гледал 

играчите, некое селско момче фрлило камен кон него. Вили тоа му го раскажал 

на Леон и овој го удрил таткото на момчето. Така Рајх мошне рано бил изложен 

на грубата сила не само на таткото дома, туку и како моќник во 

заедницата, доживувајќи ги обете на начин што ќе го обележи.8

Со оглед на подоцнежните интересирања на Рајх, не треба 

да зачудува што тој обрнал многу вни мание на сопственото 

сексуално искуство. Во оваа област се чини дека имал многу 

слобода, што не е невообичаено за децата коишто во голема мера 

биле препуштени на надзорот на селската послуга. Тој се сеќавал 

дека како четиригодишник, кога неговите родители биле отсутни, 

спиел во собата за послуга. Во повеќе наврати слушнал или бил 

сведок на полов однос помеѓу слугинката и нејзиното момче. Во 

текот на тие настани Рајх ја запрашал слугинката дали тој може да 

го “игра” љубовникот. На еден извор Рајх му нагласил дека слугинката тоа радо 

му го дозволила. Не стимулирајќи го активно, му дозволила да се мрда врз неа.9 

Колку пати тоа се случило, еднаш или повеќе пати, неизвесно е. Но Рајх очевидно 
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му придал големо значење на својот однос со оваа селска девојка. Еднаш има 

режено дека уште кога имал четири години за него немало тајни во сексот и тоа 

свое знаење тој делумно ѝ го припишува на својата дадилка.

Тој ова го припишува и кон своето општо интересирање за животот на фармата 

и на посебните искуства што ги стекнал работејќи со својот 

приватен учител. Така Рајх околу 1948-та пишува:

Кај Рајх интересот за биологијата и природните науки се 

разбуди рано, благодарение на фармерскиот живот и контактот со 

земјоделието, сточарството итн. Помеѓу осмата и дванаесеттата 

година тој имал, под надзор на приватен учител, сопствена збирка 

и лабораторија за одгледување пеперуги, инсекти, билки итн. 

Природните функции на животот, вклучувајќи ги и сексуалните, 

му биле познати откога помни. Можеби ова ја одредило неговата 

подоцнежна снажна склоност, како биопсихијатар, спрема 

биолошката основа на човековиот емоционален живот, како 

и неговите биофизички откритија во областа на медицината, биологијата и 

образованието.10

Општествениот статус на семејството Рајх во комбинација со изолираниот 

живот на фармата можеби му помогнале на Рајх во образовна смисла, бидејќи 

тоа му овозможило да има приватни учители наместо да оди во вкалапеното 

училиште. Судејќи по Рајховите сеќавања за неговата “лабораторија за 

размножување” барем еден од неговите приватни учители сигурно бил луциден 

човек. (Не е јасно колку приватни учители имал.) Роберт посебно се сеќавал на 

некој др Захтер (Sachter) како одличен и креативен учител. Отилија го цитира 

Роберт којшто велел дека Захтер кај обата брата ја поттикнувал “снажната жед 

по знаење”.

Колку долго Рајх стекнувал образование дома не е јасно. Тој има напишано 

дека приватното образование го стекнувал помеѓу шес тата и десеттата година 

од животот, а дека помеѓу десеттата и осумнаесеттата одел во гимназијата во 

Черновиц (Czernowitz). Меѓутоа, бидејќи оваа гимназија била на неколку стотина 

милји оддале че ност од домот на Рајх, можно е неколку години по неговата 

десета година и понатаму да го поучу вале приватни учители, а дека еднаш 

годишно заминувал во гимназијата да полага испити. Барем Отилија се сеќава 

дека слушнала за можноста такво нешто да се случувало.
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Трагедијата, проклетството и потеклото на мисијата

Тешко е да се каже колку всушност било необично детството 

на Рајх до неговата приближно дванаесетта година. Авторитарен 

татко и млада детинеста мајка не е толку необична комбинација 

за тоа време. Меѓутоа, изгледа дека постоел одреден степен на 

семејна тензија над “нормалното” ниво, којашто доаѓала поради 

жестоките напади на љубомора на таткото и поради неговите 

високи очекувања кога станувало збор за децата.

Комбинацијата на креативен приватен учител, личниот 

копнеж по знаење и животот на фармата секако дека можеле 

интелектуалната љубопитност на младиот Рајх да ја поттикнат до 

мошне висок степен. Во секој случај вреди да се спомене дека 

неговите интересирања како дете се чини повеќе имале научен отколку книжевен 

карактер. Тој не бил посебно повлечен ниту вљубен во книгите, како што би 

можело да се очекува од еден “мамин син”. Всушност, неговите екстровертни 

интересирања се чини имале многу допирни точки со интересирањата на 

неговиот татко.

Кога имал околу 12 години се случил еден настан  - или цела низа - кој 

радикално ќе влијае на иднината на Рајх. Пред да ја опишеме кризата треба да 

кажеме како Рајх ја открил. Како прво, настанот им го раскажал на неколкумина 

луѓе. Сите личности со коишто зборував беа жени; но, имаше и многу други, и 

мажи и жени, коишто добро го познаваа Рајх, но на кои тој настанов никогаш не 

им го спомнал. Од оние на коишто им раскажал барал ветување дека ќе ја чуваат 

тајната.

Второ, драматичниот начин на објавување исто така бил прекриен со велот 

на тајновитост. Кон крајот на 1919-та или во почетокот на 1920-та, кога имал 22 

или 23 години и веќе бил аналитичар со пракса, Рајх ја напишал својата прва 

објавена статија “Ueber einen Fall von Durchbruch der Inzestschranke Pubertat” 

(“Продорот на инцестното табу во пубертетот”).

Во таа статија Рајх пишува како да лекува пациент, објаснувајќи одредени 

психо лошки механизми. Меѓутоа, речиси е сигурно дека “пациентот” е Рајх 

лично, посебно затоа што многу години подоцна Рајх ѝ рекол на ќерка си дека 

статијата била самоанализа.11 Пресудните детаљи толку точно коиндицираат 

со она што Рајх им го раскажал на другите што не можеме да се сом неваме во 

битната автобиографска автентич ност.

Прикривањето на Рајх било успешно. Со исклучок на ќерката, никој од оние 

со коишто разговарав не знаеше дека таа статија е автобиографска. Всушност, 

повеќето луѓе не знаеја дека таа воопшто постои, бидејќи беше објавена во 
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речиси непознат сексолошки дневник, додека другите статии од младите денови 

на Рајх беа објавувани во психоаналитички списанија. И конечно, додека Рајх оваа 

статија совесно ја навел во својата библиографија, никогаш не го споменувал во 

своите подоцнежни трудови, ниту пак, колку што ми е познато, усно го споменал. 

Неговиот став спрема оваа публикација очевидно бил поинаков од неговиот став 

кон другите рани трудови коишто често ги цитираше или споменуваше.

Да се вратиме на статијата. Рајх изјавува дека го изнесува случајот затоа што 

тој необично јасно го илустрира продорот на инцестните желби во свеста во 

пубертетот. Тој го опишува пациентот како десетгодишник, ученик на техничко 

училиште. Тоа е едно од двете прикривања, освен формата што се користи во 

статијата, бидејќи тој самиот во тоа време е студент по медицина. Второто е што 

пациентот има “четири сестри”, додека Рајх имал само еден брат. Интересно 

е што на едно место во приказната сепак му се поткраднало спомнувањето на 

“помладиот брат” на пациентот.

Пациентот барал анализа затоа што страдал од депресија и имал тенденција 

дека од “малите безначајни нешта” прави “голем случај”. Во својот извештај Рајх 

како аналитичар пишува дека пациентот го прекинал лекувањето после точно 

четири недели во моментот кога со зборови требал да формулира одредени 

мачни настани што се случиле во пубертетот.

Рајх потоа тврди дека пациентот на аналитичарот му испратил едно долго 

писмо со описот на она што не можел да го раскаже усно. Поради важноста на 

случувањето ќе цитирам некои делови од тоа “писмо”. Аналитичарот почнува со 

уводниот пасус:

“Точката” на којашто анализата е прекината по толку кратко време поради 

свесните инхибиции на пациентот, се однесува на врската што се 

развила меѓу приватниот учител на пациентот и неговата мајка, 

а којашто врска синот ја набљудувал од самиот почеток. После 

подолгиот опис (во писмото) на мајчината убавина, тој (пациентот) 

пишува за врската.

Потоа продолжува да го опишува настанот во форма на писмо:

Н. (името на приватниот ужител) почна да ѝ се додворува, 

поттикнат од заедничките прошетки. Изгледа дека тој станал 

уште посмел кога видел како стојат работите - сцени на љубомора 

итн. - помеѓу моите родители и кога осетил дека ѝ се допаднал 

на мајка ми. Во почетокот не ми беше сосема јасно дека меѓу нив се создава 

врска. Но кога забележав дека мајка ми заминува кај него во собата кога татко 

ми дреме по ручекот, почнав да ги следам. Делумно бев еротски љубопитен, а 

делумно бев исполнет со страв дека татко ми ќе се разбуди. Од тогаш си играв 

шпион и прогонител, но едновремено и заштитник (курзивот го додавам јас - 

аналитичарот) од некои изненадувања од страната на татко ми. Причините за 



okno.mk72

таквото свое објаснување не можам подетаљно да ги разјаснам Тоа беше или 

несвесна омраза спрема татко ми или сексуална надразба поради тоа што знам 

такви неверојатни тајни за коишто татко ми нема поим. Верувам дека обата 

фактори биле еднакво одговорни за моето однесување.

Врската помеѓу мајка ми и приватниот учител стануваше сè подлабока; не 

минуваше ни еден ден, а тие да не пронајдат пригода да останат насамо.

Оваа ситуација траеше околу три месеци. Нивниот состанок секогаш беше 

по ручекот и траеше неколку минути. Не размислував за можноста од сексуален 

однос. Но еден ден станав сигурен. Татко ми замина околу шест часот. Мајка ми 

отиде кај Н. и остана таму мошне долго. Сето време седев пред собата, борејќи 

се со одлуката дали да се вмешам или да му кажам на татко ми. Ме задржа нешто 

неодредено. Кога мајка ми излезе од собата со зацрвенети образи и со чуден, 

несигурен израз, знаев дека тоа се случило, дали прв пат - тоа, се разбира, 

не можев да го знам. Тивко плачејќи додека стоев во аголот, сокриен со еден 

параван, чекав за да ја изненадам мајка ми, но тоа не се случи, за несреќа на сите 

нас. Бидејќи уверен сум дека тоа - да ја изненадев веднаш по она што се случи 

- ќе ја опаметеше мајка ми и дека дури и во тој задоцнет момент ќе го спасеше 

бракот меѓу моите родители. Тоа беше единствената можна надеж.

Што ме задржа во тој момент не сум во состојба да кажам, но во истиот момент 

во мене се појави чувството на сочувство со татко ми и желбата сè да закопам. 

(Тогаш имав околу 12 години.)

Набрзо по Божиќ татко ми замина на три недели и јас ги доживеав најстрашните, 

најсурови настани, кои длабоко се врежаа во моите чувства и мисли.

Како и секогаш во текот на отсуството на татко ми, мајка 

ми спиеше во последната спална соба во ходникот. После тоа 

доаѓаше нашата соба, потоа трпезаријата и потоа неговата (на Н.) 

соба. Веднаш првата ноќ (бев толку напнат што око не склопив) 

по шумот на нејзините папучи слушнав како мајка ми станува - од 

ужас грлото ми се стегна - и потоа видов како облечена само во 

ноќница минува низ нашата соба. Набрзо слушнав како се отвора 

и затвора вратата од неговата соба, но не сосема. А потоа тишина.

Скокнав од креветот и тргнав по истиот пат, тресејќи се, забите 

ми цвокотеа од страв, ужас и студенило; дојдов до самата врата, 

којашто беше само делумно затворена, и наслушнав. О ужасно 

сеќавање, што мојот спомен за мајка ми го претвора во прав, додека сеќавањето 

на неа секогаш повторно се валка со кал и нечистотија! Морам ли да кажам сè? 

Перото се спротивставува, не, моето его, целото мое битие се спротивставува, а 

сепак сакам и морам да пишувам понатаму.

Слушнав бакнежи, шепотења, застрашувачко чкрипење на креветот, а на него 

лежеше мојата мајка. Само неколку чекори оддалечен стоеше нејзиниот син и ја 
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слушна нејзината срамота. Одеднаш настана тишина. Очигледно дека во својата 

возбуда сум направил некој звук, бидејќи го слушнав него како зборува со некој 

смирувачки тон и потоа, потоа повторно, ох! (Последната реченица, посебно 

последните зборови, очевидно се напишани при најголема 

возбуда, со дебели потези на перото.)

Само мирно, мирно во оваа трагедија што ги раскинува 

нервите, за да го постигнам надчовечкото! Да се суди објективно! 

Каква иронија! Каква одлука!

Од оваа катастрофална ноќ ми остана во сеќавањето само 

дека прво посакав да упаднам во собата, но ме задржа мислата: 

ќе те убијат!

Некаде имав прочитано дека љубовниците настојуваат да 

се отарасат од секој неканет сведок и обземен со овие чудни 

фантазии се вратив во креветот, со разурната животна радост, 

длабоко повреден во своето најдлабоко битие за цел живот!

И така продолжуваше, од ноќ во ноќ: секогаш ќе се одвлечкав назад и чекав до 

зори. Постепено се навикнав! Ужасот исчезна и превозмогнаа еротските чувства. 

И тогаш ми се јави мислата да упаднам во собата и да имам сексуален однос со 

својата мајка, со закана дека ако не го сака тоа, сè ќе му раскажам на татко ми.

Што се однесува до мене, јас редовно одев кај собарката.12

При изложувањето на сексуалната историја на пациентот, Рајх порано имаше 

речено дека пациентот првиот сексуален однос го имал со слугинката на куќата 

кога имал единаесет и пол години, непосредно пред да почне да ја следи аферата 

на неговата мајка.

Рајх потоа ја резимира приказната на “пациентот” за последиците на оваа 

љубовна афера: “Таткото очигледно ја открил и мајката извршила самоубиство 

земејќи отров”. Рајх не влегува во непосредниот ефект на мајчиното самоубиство 

врз пациентот, освен што вели дека “по мајчината смрт се поправил односот 

со неговиот татко”. Аналитичарот го цитира пациентот кој пишува дека станал 

“најдобар пријател и советник на татко ми”.

Рајх на некои други луѓе им раскажал некои пресудни детаљи кои биле 

изоставени од објавената историја на случајот. Најзначајниот меѓу нив се 

однесува на тоа како татко му ја открил прељубата на својата жена. На некои што 

му биле блиски Рајх им објаснил дека таткото го известил тој самиот.

Верзијата што изгледа најавтентично е дека Рајх на татка си прво му ја 

навестил аферата.13 Со строгото испитување на својот дванаесетгодишен син 

татко му успеал од него да ја извлече целата приказна. Леон потоа ги соочил 

синот и мајката.
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Колку време поминало од Леоновото откривање на аферата и самоубиството 

на Сесилија не е јасно.14 Изгледа дека Леон, кога пронашол докази за она за 

што со години ја обвинувал, постапил многу лошо со Рајховата мајка. Во еден 

подоцнежен момент мајката на Сесилија ја наговарала ќерка си да ги земе двата 

сина, да го напушти сега сè побруталниот Леон и да дојде да живее со неа. Но 

Сесилија тоа не можела или не сакала да го направи. Во општествениот круг во 

којшто живеела разводот не бил вообичаена работа, иако такви 

случаи имало; всушност, жената на вујкото на Сесилија, богатиот 

Јозеф Блум, се развела од него за да се омажи за друг. Подоцна, 

Роберт бил силно потресен со фактот што неговата мајка испила 

некое евтино средство за чистење во домаќинството, нешто како 

лизол, кога можеле да се најдат многу поефикасни средства. Се 

прашувал дали можеби тој обид бил мотивиран од желбата да го 

исплаши Леон и да го наведе да престане да ја измачува.15

Ако изборот на методот немал цел да исплаши, можеби служел 

да згрози. Сесилија во големи болки живеела уште неколку 

дена. Нејзината мајка ја посетила куќата уште еднаш.16 Што преживувал Вили 

не знаеме, иако може да се насети. Во историјата на случајот тој опишува како 

“пациентот” се борел со два импулси: со желбата да му соопшти на татка си, а 

на мајка му и приватниот учител да им го возврати ударот - од една страна; а од 

друга, со желбата да ја заштити мајка си од татковата одмазда. Во тој вид на 

компромис кого што Рајх подоцна толку внимателно ќе го проучува тој избрал 

да го “навести” она што се случило. Резултатот бил катастрофален и вината 

и каењето што сигурно ги чувствувал како дете и младич тешко можат да се 

замислат. Дури и на триесет години Рајх понекогаш се будел ноќе обземен со 

мислата дека ја “убил” својата мајка.17

После татковото откривање на настанот приватниот учител бил избркан од 

куќата. (Што уште направил Леон не знаеме.) Рајх малку ни зборува за тоа кој 

бил учителот. Според приказната, изгледа дека бил во куќата само кратко време 

пред настаните. Меѓутоа, тоа би можело да биде само маскирање или книжевно 

скратување. Се јавува прашањето: дали станува збор за учителот што момчињата 

го сметале за толку креативен? Истиот оној учител кој управувал со Рајховото 

образование во лабораторијата помеѓу неговата осма и дванаесетта година? 

(Рајх спомнува приватен учител што го насочувал во учењето во лабораторијата, 

но не вели дали постоел еден или неколку учители.) Ако тоа е точно, станувало 

збор за исклучителен спој меѓу интелектуалните и емоционални случувања: 

младиот Рајх ја проучува сексуалната функција со човек кој има љубовна афера 

со неговата мајка. Со тоа што ја пријавува аферата, детето игра пресудна улога 

во загубата на двајца исклучително важни луѓе во својот живот - на својата 

мајка, низ самоубиството, и на својот учител, низ прогонството. Рајховото научно 
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проучување на сексуалноста со учителот престанува, за да биде продолжено 

неколку години подоцна и никогаш веќе да не биде прекинато.

Јасно е дека самиот Рајх сметал дека настаните што ја опкружувале смртта 

на мајка му имале пресудно влијание на неговиот подоцнежен живот.18 Крајно 

трагижната епизода со многу причини можеше во себе да носи поттик за развој 

на она што Ериксон го нарекува “сметка што треба да се плати” - она што останува 

вистински долг за остатокот од животот.19 И Рајх како и Ериксон бил свесен дека 

еден настан, или дури цела низа од настани, не го предизвикале ‘проклетството’, 

туку тоа биле прилично згуснатите и засилени широко проникнувачките 

конфликти од детството. И така, во својата самоанализа, Рајх внимателно ги 

забележал раните теми од детството и нивниот однос спрема настанот. Како 

дете, бил сведок на половиот однос меѓу својата дадилка и нејзиниот љубовник. 

Се сетил и дека забележал кога неговата мајка оди со татко му кога овој ќе се 

повлечел на попладневен одмор: “Сега сигурно имаат однос”, си мислел Рајх.

Освен тоа, родителските односи се одвивале во атмосфера на снажни 

конфликти и парадокси дури и пред аферата со приватниот учител. Мајката 

спиела со таткото на Рајх, но таткото ја обвинувал дека спие со други мажи и ја 

нарекувал курва. Мајката имала сексуални односи со таткото, но сепак на многу 

начини му соопштувала на Вили дека всушност тој, а не таткото-насилник, е оној 

којшто таа навистина го сака.

Сите овие теми се појавуваат во нова и поразителна форма кога настапува 

љубовната афера. Сега мајката предноста кон синот, како и спрема таткото, му 

ја дава на некој трет. И колку и да му е тешко на синот да ги прифати сексуалните 

права на неговиот татко над неговата мајка, уште потешко било да се прифати 

нејзиниот љубовник, особено млад љубовник, близок до момчето. 

Љубовната афера не само што ги поттикнала инцестните желби 

во свеста на Рајх; таа веројатно во него предизвикала длабоко 

чувство на сексуално отфрлање. На некое ниво момчето Вили 

веројатно се запрашало: зошто таа Н. го претпоставила пред 

мене? А на некое ниво одговорот веројатно бил: затоа што 

сум малечок и несоодветен. Разбирливо е што Рајх во текот на 

целиот свој живот ќе покажува исклучителна наклонетост кон 

натпреварувањето и длабока осетливост ако го деградираат и го 

направат да се чувствува “малечок”.

Бидејќи целиот случај, како и семејната констелација 

што му претходела, помагаат да се сфатат толкуте интересирања на Рајх во 

подоцнежните години, ќе ја оставам дискусијата за неговото значење сè додека 

тие интересирања непосредно не ги поврземе со неговата работа.

Но овде сепак треба да спомнеме неколку прелиминарни точки. Прво, сеќавајќи 

се на настаните дури и од стојалиште на 22-годишник, Рајх е склон да ја обвинува 
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мајка си дури поинтензивно и од самиот себеси. Таа не требала да се впушти во 

љубовна врска; таа се “извалкала”. Навистина, Рајх требал да го “спаси бракот” 

на начин да ја изненади, но, пред сè, неговата мајка не смеела да ја направи 

прељубата. Таквата нагласка наполно се разликува од подоцнежните Рајхови 

анализи на ваков тип општествени трагедии. Улогата на авторитарниот татко, 

ирационалната осуда на вонбрачната сексуалност, мачењето и прогонувањето 

на оние што ги кршат сексуалните закони на општеството - сиве овие теми ќе 

дојдат дури подоцна.

Второ, кога дискутира за сопствената сексуалност во детството и 

адолсценцијата, Рајх ја следи традиционалната аналитичка теорија. Тој се 

сосредоточува на дисруптивните аспекти на своите рани сексуални искуства, на 

својот засилен Едипов комплекс, на себе како очевидец на примарната сцена, 

на тоа што го видел татка си оттурнат од приватниот учител, што ги довело во 

свеста неговите сопствени инцестни фантазии - сите фактори сфатени како 

придонес кон Рајховите конфликти во времето кога ја започнал својата анализа. 

Всушност, Рајх ја завршува анализата на случајот поддржувајќи ја потребата за 

периодот на латентност, што претпоставува потиснување на детето на неговите 

инцестни желби низ идентификација со таткото. Ќе биде потребно време пред 

Рајх да стане наполно свесен за позитивните аспекти на својот сексуален развој 

и способен да ги интегрира во своите теориски формулации.

Всушност - и ова е мојата трета точка - Рајх меѓу другите 

последици од мајчината љубовна афера го гледа големото 

слабеење на татковиот авторитет. Пак во контекст на извештајот 

за случајот, последиците за синот биле негативни, бидејќи биле 

разбудени неговите сопствени инцестни надежи. Но за текот на 

подоцнежниот развој на Рајх неговиот не баш голем страв од 

наизглед снажните авторитарни личности ќе има и одредени 

предности.

Четврто, како и да толкуваме, кризата сигурно го засилила 

чувството на несклад помеѓу она што Фројд го нарекуваше 

манифестно и латентно и што Рајх подоцна ќе го разликува како “површина” и 

“длабочина”. На површината, мајката била омажена и му припаѓала на Леон. На 

едно друго ниво таа веројатно на многу начини му покажувала на својот син Вили 

дека повеќе го сака него отколку неговиот често брутален татко. На едно пак 

друго ниво, таа заминувала кај Леон, а не кај Вили, за интимниот, возбудувачкиот и 

застрашувачкиот чин на сексуален однос. И потоа, како најголема противречност, 

доаѓа нејзината афера со приватниот учител, кога ги отфрлила и снажниот татко 

и синот што ја обожувал. За едно младо момче ова биле тешки емоционални и 

сознајни загатки.
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На крајот, претпоставувам дека кризата и нејзините трагични последици 

значајно го зголемиле чувството на вина на Рајх и ја зголемиле неговата 

тенденција да се согледува себеси; да размислува за подлабокото значење на 

нештата, особено за емоционалните односи. Оваа интроспективна тен денција 

била комбинирана со мошне екстровертна, енергична и практична ориентација. 

Оваа комбина ција ќе одигра улога во некои од Рајховите значајни интелектуални 

достигнувања.

За своите рани години Рајх зборувал релативно малку. Но 

има раскажано неколку анегдоти од детството, а ја имаме и 

мошне информативната само анализа. На своите пријатели тој 

не им пишу вал ниту зборувал речиси ништо за годините меѓу 

тргнувањето во гимназија (или средно училиште) во Черновиц, 

набрзо по смртта на Сесилија, и стапу вањето во војска 1915-та. 

Можеби во текот на тие години бил посебно депресивен и не 

сакал да се сеќава на нив. За тоа ништо не знаеме со сигурност.

Знаеме дека одел во машката гимназија во Черновиц, која во 

наставната програма имала латински и грчки јазик. Тој изјавува 

дека предметите во кои имал најдобри резултати биле германскиот, латинскиот 

и природните науки и дека во 1915-та матурирал mit Stimmeneneinhelligkeit 

(со едногласно прифаќање на покажаните резултати - заб. на прев.). Подоцна 

со одредена гордост истакнуваше дека осум години учел латински и грчки и 

понекогаш покажуваше одреден презир спрема оние коишто имаа послабо 

образование.20 Рајх навистина сакаше некои “старомодни” обичаи, вклучувајќи 

го своето традиционално школување. На ваков тип комплексност секогаш ќе 

наидуваме кога зборуваме за Рајх, на незадоволството на оние кои повеќе би 

сакале еден еднодимензионален или најмногу дводимензионален херој или 

никаквец.

Годините на гимназиското школување за Рајх сигурно значеле изложување на 

широк спектар од нови поттици. Черновиц, каде што престојувал, бил активно, 

просперитетно место, главен град на покраината Буковина, со сто илјади жители. 

Градот имал четири гимназии и одличен универзитет. Околу третина од жителите 

биле Евреи, имало многу Евреи лекари и правници, но малку професори. 

Антисеми тизмот во академските крогови сè уште не бил јак.

Една анегдота што Рајх ѝ ја раскажал на својата ќерка Ева и којашто таа ми ја 

раскажа мене зборува за себе. Тој во Черновиц повремено посетувал јавни куќи 

и барем еднаш во таа институција видел неколку свои гимназиски професори. 

Уште еднаш привидно строгите и полни со барања машки авторитети покажале 

дека баш и не се толку совршени.

Учениците во Черновиц имале можности да гледаат одлични театарски 

претстави. Имало претстави во сабота кога младите луѓе имале можност за 
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поевтини билети. Отилија, која и самата ја посетувала гимназијата во Черновиц, 

но неколку години по Рајх, посебно се сеќава на среќните денови на распустот 

кога се враќала во семејната куќа на село, на празничните забави и зимското 

санкање. Роберт забе лежал дека такви радости немало во неговиот дом.

За време на распустот и во текот на летото Рајх се враќал 

во Јујинец и му помагал на татка си во водењето на фармата. 

Во својата анализа на случајот, Рајх го споме нува подобрениот 

однос со татко му, но мош не малку знаеме како всушност било 

да се работи со Леон кој тогаш, по самоубиството на мајката, бил 

“наполно скршен”.21 Знаеме дека Леон полагал големи надежи 

во својот постар син, но со таквите очекувања одело и чувството 

на голема привилегија. Ако Леон бил крал на сво јот имот, Вили 

бил “принцот престолонаслед ник”. Можеби Леон во последните 

години од жи вотот го подготвувал Вили да стане и стварен во дач. 

Сепак, не треба да го заборавиме Вилие вото сеќавање на татка си дека “секогаш 

мора да донесува одлуки”.

Еден настан кој ја покажува татковата грижа за синот, но со несреќни 

последици, е врзан со Вилиевите проблеми со кожата. Не е јасно кога тие се 

појавиле ни кога започнало лекувањето. Во времето кога Вили бил момче 

или младич татко му го однел во Виена на консултации и терапија.22 Вили во 

тамошната болница останал шест недели но лекувањето не му користело многу 

бидејќи од проблемите со кожата страдал цел живот. Во еден момент, можеби за 

време на посетата на Виена, Рајховиот проблем со кожата бил дијагностициран 

како псоријаза.

Еднаш за време на адолесценцијата Вили за своето кожно заболување добил 

некој лек кој во себе имал арсеник. Овој тип на третман има сомнителна вредност 

бидејќи обично се јавувааат несакани ефекти: мачнина, надуеност и вртоглавица; 

уште една придружна појава е засилената псоријаза. Можно е на Вили да му 

се случило такво нешто, бидејќи тој во подоцнежните години за лекувањето 

зборувал со длабока одбојност, сметајќи дека медицината ја слошила болеста, 

без да ја ублажи. Веројатно дека доживотната претпазливост што ја имал спрема 

повеќето лекови делумно потекнувала од неговите искуства со псоријазата. 

Зборувајќи за времето кога имал 21 години, оние што го познавале во Виена ги 

споменуваат неговите “акни”.

Проблемите на Рајх со кожата можеби се појавиле некаде во времето на смртта 

на мајка му. Ако тоа е точно, секако ќе соодветствува на психоаналитичките 

теории за потеклото на болеста. Овие теории тврдат дека псоријазата има 

психосоматско потекло - делумно е казнено самоосакатување поради некаква 

вина за вистински или замислен злочин, а и израз на бес.
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Следното патување на Рајх со татко му се случило во уште понесреќни 

околности. Приближно во времето кога Рајх имал 17 години, или нешто пред тоа, 

неговиот татко добил запаление на белите дробови. Според Роберт и Вили тој тоа 

го направил намерно. Заклучил висока полиса за осигурување, потоа на студено 

време со часови стоел во рибникот, наводно ловејќи риби. Смртта од болеста 

здобиена на овој начин би го заштитила правото на неговите синови за исплата 

на осигурувањето, додека директното самоубиство тоа не би го овозможило.

Болеста на Леон се слошила и преминала во туберколоза. Изгледа дека Вили 

го одвел татка си во некое австриско планинско место на неколку часа од Виена 

или во швајцар ските Алпи заради лекување. Смртта на таткото во 1914-та била 

резултат на оваа болест. (Момчи њата од некои причини не добиле никакви пари 

од осигурувањето и во текот на целиот живот Рајх негувал длабока недоверба 

спрема полисите за осигурување, одбивајќи да ги земе. Зборуваше дека кај 

вистинското побарување нешто во пречи стениот договор секогаш ќе ја исклучува 

одговор носта на компанијата.)

Во втората деценија на веков не било необично личност од 17 години да 

остане без родителите. Меѓутоа, начинот на којшто Рајх ги загубил родителите 

бил мошне невообичаен. Трагичниот след на настани во коишто младиот човек 

играл активна улога ги довел до критична точка постоечките тензии помеѓу 

родителите. Како последица, обајцата родители умираат со самоубиство, мајката 

директно и очевидно брзо, а таткото индиректно, неколку години подоцна.

Од едно вакво милје, со паралели од искуствата на Достоевски и Јуџин О’Нил 

(Eugene O’Neill), Рајх влегува во мажевното доба. Според сопствено кажување, 

по татковата смрт 1914-та, тој лично управувал со фармата не прекинувајќи го 

школувањето сè до влегувањето во војска 1915-та.23

Тоа нешто ни зборува за внатрешните ресурси на Рајх, чиешто 

ефикасно функцио нирање успеал да го одржи по смртта на татко 

му и мајка му, колкави и да биле него вата депресија и чувството 

на вина. Всушност, можеме да претпоставиме дека Рајховата 

одлучувачка постапка при загубата главно се состоела во тоа да 

се фрли на работа, да “продолжи да се движи”, како што вели 

неговата омилена фраза. Можеме исто така да претпоставиме 

дека неговата сопствена вина и бесот поврзани со мрачните 

трагедии што ги прекинале неговите односи со мајката, таткото и 

приватниот учител му ги отежнале на Рајх неговите подоцнежни 

потрајни врски, како и загубата од нив. Цела низа од други фактори поврзани со 

Рајховата работа и личностите на оние на кои им бил близок, одиграле улога во 

болно пореметените човечки односи кои тој секогаш одново ќе ги доживува. Но 

тој од своите рани трауми ја понел ранливоста - тенденцијата да ги повторува 

кризите од своето детство во една или друга форма. Кога тој и некоја друга 
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личност или тој и некоја организација доаѓаа во судир и се разијдуваа, на Рајх 

секогаш му се јавуваше прашањето кој е виновен. Знаеме дека за смртта на 

својата мајка Рајх тешко и претешко се обвинувал себе. Подоцна, кога работите 

тргнаа удолу тој, барем во своите публикации, најголем дел од вината ќе им ја 

припише на други, иако повре мено макар и кратко покажуваше ронки мрачна 

свест за сопствениот придонес.

Меѓутоа, мојата нагласка овде е врз Рајховата способност по татковата смрт 

да опстане самостојно.  Всушност, тој веќе од својата 17-та година сè морал да 

извршува самиот. Способноста да биде независен - способноста којашто Рајх ќе 

ја согледа како значаен атрибут на психолошкото здравје - била нешто што тој го 

стекнал релативно рано. Подоцна во животот тој имал видлива карактеристика 

самиот сè да работи и да не сака да зависи од други. Колку тоа имало врска 

со неговата идентификација со татковиот начин на функционирање а колку со 

неговиот страв од зависност после животните загуби - останува прашање без 

одговор.

Дури и со вака ограничени знаења за годините на неговото школување, 

знаеме дека Рајх, освен со работа, се занимавал и со други работи. Во дел од 

самоаналитичката статија што се бави со неговата сексуална историја Рајх 

спомнува дека “помеѓу 14-та и 18-та година мастурбацијата се сменувала со 

половиот однос”. Оваа реченица случајно стои непосредно по неговиот опис на 

својот прв полов однос, веројатно кога имал единаесет и пол години. Празнината 

во сексуалната историја помеѓу 11-та и 14-та година сугерира дека Рајх ја користел 

полу-литературната форма на статијата за да ги смали годините на почетокот на 

својот сексуален живот. Всушност, постојат луѓе на коишто Рајх 

им рекол дека својот прв полов однос го имал на 13 години. Тоа 

што во самоана лизата овие години ги претворил во 11 и пол може 

да биде заради неколку фактори. Ако првиот сексуален однос 

го имал во времето кога неговата мајка имала љубовна афера со 

приватниот учител - приказната изгледа многу подраматична. А 

Рајх се гордеел со фактот што неговиот сексуален живот започнал 

рано, па можеби искуше нието да го направи уште поран било 

неодоливо. Според кажувањето на Отилија, дваесетгодишниот 

Вили го закачкал Роберт поради доцниот почетоко на сексот - во 

четрнаесеттата.

Освен посетите на јавната куќа, за Рајховите адолесцентни хетеросексуални 

врски не знаеме речиси ништо. Една девојка ова знаење скоро го претворила во 

стварност, но не можеме да бидеме сигурни. Отилија делумно нејасно се сеќава 

дека Рајх, кога го довел болниот татко на лекување, имал врска со една роднина, 

со ќерката на братот на Леон, која живеела во Виена. Таткото очевидно понел 

со себе и некој накит што ѝ припаѓал на Сесилија. По смртта на Леон Рајх го 
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наследил накитот - пак според Отилија - ги трошел овие вредности хировито, 

давајќи ѝ нешто од тоа на својата роднина во залудните обиди да ја освои.

Сеедно дали е вистинита или не, приказната е во склад со 

импулсивниот начин на којшто Рајх даваше подароци во своите 

подоцнежни години. Има и одредена правда во тоа што од тој дом 

исполнет со трагедија не останала никаква трајна материјална 

оставнина. Прво нема ништо од осигурувањето, а потоа го нема 

и накитот. Во 1915-та руската инвазија врз Буковина го унштила 

и семејниот имот. Ако по мајчината љубовна врска со учителот 

некаде околу 1909 една по друга го навјасувале личните трагедии, 

од 1915-та Рајх почнуваат да го зафаќаат и општествените. Ги 

загубил родителите; а сега го загубил и имотот. Од богат млад 

човек набрзина станал сиромав. Покрај тоа, пред да заврши војната ќе се сруши 

и целото Австроунгарско царство, а потоа и животот што тој го познавал во 

своите години на формирање - големата фарма, мноштвото послуга, стануваат 

минати нешта.

Рајх еднаш ѝ раскажал на својата ќерка Ева како војната стигнала на семејната 

фарма.24 Во летото 1915-та Русите одеднаш се појавиле насекаде околу нив 

и полињата биле во пламен. Рајх јурнал во куќата и видел една од слугинките 

како мирно си ја чешла косата. “Русите се овде”, извикал тој и сите избегале. Во 

подоцнежните години Рајх во сеќавањето ќе ја задржи сликата за себе како ги 

известува другите за непознати опасности што тие не ги ни насетуваат.

Што се случило по тоа останува нејасно. Отилија верува дека двата брата 

заминале во Виена и останале кај бабата Ронигер. Сигурно е барем тоа дека 

за Роберт, кој тогаш имал 15 години, во тоа време се грижела неговата баба. 

Можеби таа кусо време му помагала и на Вили пред да биде мобилизиран за во 

војска.

Војничките години на Рајх не се доволно документирани. Нема докази дека ги 

доживеал со некоја посебна одбојност, барем не до пред самиот крај.

Илза Олендорф ги собрала повеќето познати факти за Рајховите години во 

војска:

Постојат неколку фотографии во архивите коишто Рајх понекогаш ги 

разгледуваше со нас, кои го прикажуваат како згоден млад офицер во 

австриската војска. Имал кратки мустаќи и бил навистина мошне убав младич. 

Мислам дека, во целина гледано, уживал во својот војнички живот. По природа 

не бил пацифист, а одговорноста за група луѓе му се допаѓала. Активната 

служба ја имал на италијанскиот фронт и понекогаш зборувал дека со денови 

и непрекинато било гранатирани, и како еден по еден во одредени интервали 

излегувале од засолништето за да набават храна и залихи. Се сеќавал на мошне 

услужните италијански девојки кои малку го научиле италијански, а некоја 
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несреќна епизода, кога три дена бил заглибен во некој мочуришен ров, на Рајх 

му била виновна за повторните проблеми со кожата од коишто никогаш не бил 

излекуван.

Сигурно сакал да ја носи офицерската униформа. Ни 

раскажуваше дека, иако бил во пешадијата, секогаш нозел 

мамузи и дека на ретките допусти ја посетувал Виенската школа 

за јавање.

Имам чувство дека во тоа време неговата општествена свест не 

била високо развиена и дека војната ја примал без проблеми, не 

грижејќи се многу за она што е праведно а што не е. Во тоа време 

тој секако не бил бунтовник.25

Има неколку значајни додатоци кон извештајот на Олендорф. Страдањето 

врз Рајх влијало повеќе отколку што пренесува нејзиното резиме. Тој се сеќавал 

како бил ужаснат кога го видел војникот соборец кој пред неговите очи паднал 

смртно погоден додека одел да набави храна.

Рајх од тој период најјасно го опишува Отилија, која го сретнала за време на 

неговиот допуст во Виена. Го затекнала “неза шти тен, загубен, гладен за љубов и 

храна” и мошне подготвен да ја прифати топлината на семејството на Отилија. 

Во тоа време на Рајх му биле разбиени сите илузии за војната; ја сметал за 

бесмислена и се прашувал зошто се водат сите тие борби.

Рајх имал снажно чувство дека Првата светска војна е крстосница помеѓу 

стариот и новиот свет, што тежнеел да се роди. Политички, иако својот став 

не можел да го артикулира, бил подготвен да му пристапи на движењето на 

Социјали сти чка та младина во повоена Виена.

Постои одредена сличност во начинот на којшто Рајх го доживеал своето 

детство и во начинот на којшто ја доживеал војската. Во почетокот, во обата 

случаи, ни се чини дека гледаме една снажна, екстровертна личност. Потоа 

доаѓаат трагедиите - или, подобро речено, се засилуваат трагичните аспекти и 

влијаат врз него. Во првиот случај, тој се чувствувал делумно одговорен. Вториот 

бил толку огромен што можел да се чувствува само како жртва, а не извршител. 

Всушност, можеме да претпоставиме дека надворешната драма и воениот судир 

овозможиле одредено олуснување за неговиот внатрешен немир. Неговите 

одговори и за едното и за другото ќе се менуваат во текот на годините. Што била 

причината за семејната трагедија? Што била причината за катастрофата што 

протатнила низ Европа и во која толку долго тој самиот слепо учествувал?

Претпоставувам дека Рајх сакал да се ослободи од внатрешната тензија низ 

еден исклучително енергичен и ангажиран живот - низ чувството за мисија. Тој 

нешто слично на идејава изразил во средината на ‘30-ите дискутирајќи за својата 
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реакција на крајот на Првата светска војна. Осетил олеснување, вели Рајх, 

затоа што без страв смеел да ја подигне главата низ ровот. Се надевал дека ќе 

ги продолжи студиите. Но едновремено имал чувство на тага и морало да мине 

одредено време пред да сфати зошто. Тоа било затоа што за време на војната 

- и покрај сета беда - имал барем чувство дека проживува херојска судбина. Се 

плашел дека сега, кога војната била завршена, ќе биде зафатен од вообичаените 

безначајности на животот.26

Оваа приказна е важна бидејќи попрво укажува на Рајховата снажна потреба да 

живее херојски отколку што постоела некоја специфична цел поради која би бил 

херој. Во животот со опасности тој можел да почувствува одредено олеснување 

од внатрешниот притисок, некој прекин во чувството на вина од минатото. Со 

време, тој овој “херојски” напор ќе го насочи кон задачата која, според смислата, 

има мисија не само да ја преживее туку и да ја поправи состојбата произведена 

од трагедиите во претходните денови.

Една друга приказна од тие воени денови ја заокружува рекапитулацијата 

на темите од минатото и едновремено укажува кон иднината. Рајх на Отилија 

ѝ го раскажал сеќавањето на сексуалниот однос со една млада жена во некое 

италијанско село каде што бил стациониран 1916-та. Рајх понатаму спомнал дека 

со години пред оваа врска веќе имал сексуални односи и дека уживал во нив, 

но дека оваа жена била различна од сите други. Прв пат го доживеал полното 

значење на љубовта. Исто така, прв пат го доживеал она што подоцна ќе го 

нарече и детаљно ќе го опише - и за што толку снажно ќе се бори - “оргастичкиот 

потенцијал”. Но, во 1916-та за него било мошне тешко ова доживување да го 

изрази со зборови.

Да се објаснува Рајховото значење на терминот би значело да ја антиципираме 

приказната. А сепак ова сеќавање од војската служи за да укажеме на фактот: 

Како 19-годишник, Рајх запознал некаков вид сексуален однос кој за него бил 

нов и поинаков настан што ќе одигра улога во обликувањето на неговата идна 

работа. Тој на него прво наишол низ искуството, без некое јасно когнитивно 

разбирање. Така кон семејната трагедија што ја опкружувала смртта на мајка 

му и кон општествениот потрес на војната им бил придодаден и проблемот на 

неговиот сопствен хетеросексуален живот, како важно прашање за коешто Рајх 

нејасно се борел за да го разбере.

(продолжува во следниот број)
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Вилхелм Рајх

СЛУШНИ, МАЛ ЧОВЕКУ!

ОВИЕ ЛАЖНИ ДОСТОИНСТВЕНИЦИ ШТО МЕ ИСМЕЈУВАТЕ 

ОД ШТОЖИВЕЕ ВАШАТА ПОЛИТИКА ОТКАКО ВЛАДЕЕТЕ СО 

СВЕТОТ ОД БОДЕЊЕ СО НОЖОВИ И КОЛЕЖИ
De Coster, “Till Ulenspiegel”

УВОД

“Слушни, Мал човеку” е хуманистички, а не научен документ. Напишан е летото 

1946 година за архивот на Оргонскиот институт без намери кога било да биде објавен. 

Тој е резултат на внатрешните бури на еден истражувач на природните науки и лекар 

којшто со децении, најпрвин наивно, а потоа со чудење и, конечно, со ужаснување, го 

доживеа она што малиот човек од народот си го прави самиот на себе; како страда, 

како се буни, како ги уважува своите непријатели и ги убива своите пријатели, и 

како, кога како “претставник” на народот ќе ја земе власта во свои раце, секогаш ја 

злоупотребува таа власт и се користи со неа посурово отколку одредени садисти од 

повисоките класи под коишто тој самиот морал да трпи.

ОВОЈ ГОВОР упатен кон Малиот човек е тивок одговор на озборувањата и 

ширењата гласини. Тогаш кога беше напишан,никој не ни насетуваше дека органот 

на власта задолжен да го заштитува здравјето, здружен со политиканти ќе го 

нападне истражувањето на оргонот. Обидот на заразените со душевна чума 1947-

та да го уништат истражувањето на оргонот (да забележиме: не за да докажат дека 

таа истражувачка работа е погрешна, туку за да ја уништат валкајќи í ја честа) беше 

повод ГОВОРОТ да се публикува како историски документ. Беше неопходно “човекот 

од народот” до дознае што се всушност научникот и психијатарот, и како очите на 

искусен психијатар го гледаат “човекот од народот”. Тој мора да научи да ја осознава 

стварноста, која единствено може да í се спротивстави на неговата разорна страст 

кон авторитет. Мора јасно да му се каже каква одговорност секогаш носи, било да 

работи, сака, мрази или озборува. Тој мора да дознае како настанува црниот или 

црвениот фашист. Оној што се бори за сигурноста на животот и за заштита на нашите 
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деца, мора да биде против и црните и црвените фашисти. Не затоа што денес црвениот 

фашист, онака како што порано правел црниот фашист, има идеологија на колежи, 

туку затоа што децата полни со живот и здрави родени ги претвора во инвалиди, 

марионети и морални идиоти; затоа што државата ја става над правото, лагата над 

вистината, војната над животот; затоа што детето и зашти тата на животната енергија 

во него се единствената надеж што ни преостанува. За воспитувачот и лекарот постои 

само една верност: верноста спрема животната енергија во детето и верноста спрема 

болниот. Ако строго се придржуваме до оваа лојалност, тогаш и големите прашања 

на “надворешнополитичките интереси” се решаваат на едноставен начин.

ГОВОРОТ нема претензии да биде узор за животот. Тој ги опишува бурите во 

емоционалниот живот на еден кон продуктивен живот свртен човек. ГОВОРОТ нема 

претензии кого било да убедува, придобива или освојува. Тој го отсликува настанот 

како што сликата прикажува глетка на луња. Од читателот не се бара да изразува 

симпатија спрема него. Тој може да го прочита или не. ГОВОРОТ не содржи никакви 

намери ниту програми. Тој само сака на научникот и мислителот да им обезбеди право 

на лична реакција којашто на поетот или филозофот никогаш не им била оспорувана. 

ГОВОРОТ претставува протест против тајната и несфатена намера на емоционалната 

зараза, кога е добро заштитена, од добро засолниште, со отровни стрели да го гаѓа 

истражувачот кој напорно работи. Тој покажува што е емоционална беда, како таа 

функционира и го закочува напредокот. Тој сведочи за верата во неоткриените 

огромни блага коишто се содржат во основата на “човечката природа”, подготвени 

да стапат во служба за исполнување на човечките надежи.

Животната енергија во сво ите општествени и човечки 

односи е наивно добра и поради тоа во постоечките 

околности таа е загро зена. Таа зрачи и се пројоцира 

кон другите. Таа претпоставува секој чо век да мисли и 

постапува според законите на животната енергија: со 

давање, добрина и со пружање по мош. Овој природен 

основен став, својствен и за здраво дете и за при
митивен човек, станува најголема опасност во борбата 

за рационално уредување на животот сé дотогаш додека 

владее емоционалната бе да. Бидејќи, заразениот и на 

својот ближен му ја припишува особеноста на своите 

размислу вања и постапу ва ња. Добриот човек верува 

дека сите луѓе се добри и дека добро постапуваат; 

заразениот верува дека сите луѓе лажат, мамат и дека се 

жедни за моќ. Очигледно е дека поради овие причини 

животната енергија се наоѓа во опасност и трпи штети: 

ако му ја дадете на заразениот, тој ќе ја исцица, а потоа 

ќе ја исмее или ќе ја обесчести, а таму каде што таа 

енергија се укажува со доверба, станува изиграна.
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Така е отсекогаш. Сега е време животната енергија да биде истрајна таму каде 

што истрајноста е потребна, во напорите таа да се сочува и развива; таа притоа нема 

да загуби ништо од својата доблест, ако храбро се држи до вистината. Тоа делче 

вистина секогаш влева надеж дека меѓу милионите работни, чесни луѓе секогаш има 

само неколку клицоноши на чумата, кои прават грозни недела така што, потпирајќи 

се врз мрачните и опасни пориви на човековата природа, крутите луѓе од масата 

организирано ги водат кон политичко убиство. Не постои никаков противотров којшто 

би дејствувал врз наклонетоста спрема чума на просечниот човек, освен неговото 

сопствено чувство на живот. Животот не бара власт, туку да биде признаен во животот 

на човекот. Тој стои врз столбовите на љубовта, работата и знаењето.

Оној што мора да го шти ти животот од 

емоционалната беда, мора да научи слободата на 

говорот што ја ужива во Аме рика да ја искористи барем 

во истата мера за добро колку што емоционалната 

беда го злоупо тре бува за зло. Доколку се ува жува 

истото право за изразу вање на мислење, рационал
но то на крајот ќе мора да победи. Тоа влева голема 

надеж.

СЛУШНИ, МАЛ ЧОВЕКУ!

Те нарекуваат “МАЛ ЧОВЕК”, “ОБИЧЕН ЧОВЕК”, велат. Велат, доаѓа твоето време, 

“ерата на Малиот човек” (‘The age of the Common man’).

Не си Ти оној што го вели тоа, Мал човеку, туку тие: потпредседателите на големите 

нации, избраните водачи на работниците, преобратените синови на граѓанскиот 

сталеж, државниците и филозофите. Тие ти ја нудат иднината, но не те прашуваат за 

минатото.

Ти си наследник на ужасно минато. Твоето наследство е вжарен дијамант в рака. 

Јас ти го велам тоа!

Секој лекар, секој чевлар, механичар или воспитувач мора да ги познава 

сопствените недостатоци доколку сака да ја врши својата работа и да заработува 

леб. Со децении веќе се обидуваш да завладееш со Земјата. Од твоите размислувања, 

твоите постапки, отсега зависи иднината на човечкиот род. Но твоите учители и 

господари не ти велат како стварно размислуваш ниту каков си; никој не се осмелува 

да ти упати каква било критика што би требала да те подготви и да те оспособи 
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самиот да управуваш со својата судбина: Ти си “слободен” само во една смисла: 

ослободен си од подучувањето како самиот да го водиш својот сопствен живот, 

слободен од самокритика!

Никогаш не сум слушнал како се жалиш: “Вие ме унапредивте во 

господар над мене самиот и над мојот свет. Но не ми рековте како се 

станува господар над себе и не ми рековте каде тоа погрешно сум се 

упатил, за што погрешно размислувам, каде постапувам погрешно.”

Ти на властодршците им даваш право да владеат “во името на Малиот 

човек”. А самиот си нем. Им даваш на моќните или на неспособните 

уште повеќе моќ да те застапуваат. Предоцна откриваш дека секогаш 

испаѓаш измамен.

Те разбирам. Бидејќи илјада пати сум те видел гол, со душа и тело, 

без маска, партиска книшка, без бирачко ливче, без твојата “омиленост 

во народот”. Гол како новороденче и гол како војсководец покриен 

само со крпче. Пред мене липаше, лелекаше, ги опишуваше своите 

копнежи, ми ги откриваше својата љубов и својот чемер. Те познавам и 

те разбирам. Сакам да ти кажам каков си, Мал човеку, бидејќи навистина верувам 

во твојата голема иднина. Без сомневање, таа ти припаѓа. Затоа прво погледни се 

самиот себе. Погледни се каков си стварно. Слушни го она што не се осмелува да 

ти го каже ниеден од твоите водачи и претставници:

Ти си МАЛ, ОБИЧЕН ЧОВЕК. Сфати го двојното значење на зборовиве: МАЛ и 

ОБИЧЕН... Не отстапувај! Собери храброст да се видиш себеси!

“А со кое право ти сакаш да ме учиш?” Го гледам ова прашање во твоите 

преплашени очи, слушам како го изговара твојот дрзок јазик, Мал човеку! Се 

плашиш да се погледнеш во очи, се плашиш од критика, Мал човеку, како и од 

моќта што ти ја ветуваат. Не знаеш како би требало да ја користиш својата моќ. Не 

се осмелуваш ниту да замислиш дека кога било би можел себеси да се чувствуваш 

поинаков отколку што си сега: слободен наместо наведнат; отворен, наместо што 

постојано озборуваш и криеш; себеси како водиш љубов среде ден, а не како 

крадец, во мракот на ноќта. Ти самиот себе се презираш, Мал човеку. Велиш: “Па 

кој сум јас за да имам сопствено мислење, самиот да одлучувам за својот живот 

и светот да го прогласувам за свој?” Имаш право: Кој си ти да полагаш право на 

својот живот? Јас ќе ти кажам кој си!

Од вистинскиот Голем човек се разликуваш само во едно: Големиот еднаш бил 

мошне мал човек, кој во себе развил една единствена голема способност: умеел 
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да увиди кога мисли и кога се однесува како мал. Преку силата на задачата кон 

која е предаден со цело срце научил да разбира како и кога неговите малецкост и 

безначајност се закануваат да ја загрозат неговата среќа. Големиот човек, значи, 

знае кога е и каков е Мал човек. Малиот човек не знае дека е мал и се плаши тоа да го 

дознае. Тој ги крие своите тескобности и својата безначајност, создавајќи илузија 

за сила и големина, за туѓите сили и големини. Горд е на своите големи генерали, 

но не и на самиот себе. Им се восхитува на мислите кои не се во неговата глава, 

а не на оние што ги создал неговиот мозок. Дотолку побрзо ги прифаќа работите 

доколку помалку ги разбира. А не верува во исправноста на мислите кои најлесно 

ги разбира.

Ќе започнам со Малиот човек во себе.

Веќе дваесет и пет години го застапувам, со изговорен и напишан збор, твоето 

право на животна среќа на овој свет; те обвинувам дека си неспособен да го земеш 

она што ти припаѓа; да го сочуваш она за што си се изборил во крвавите борби 

на париските и виенските барикади, при американската еманципација, во руската 

револуција. Твојот Париз заврши со Петен и Лавал, твојата Виена со Хитлер, 

твојата Русија со Сталин, а твојата Америка би можела да заврши со режимот на 

Кју-клукс-клан! Ти подобро умееше да се избориш за својата слобода отколку за 

себе и за другите да ја сочуваш. Одамна те знам. Само не сфатив зошто си газел сé 

подлабоко во калта, откако еднаш едвај се извлече од неа.

(...)

Велиш: “Кажи ми во што веруваш за да имам доверба во тебе”.

Кога ќе слушнеш во што верувам јас, ќе оттрчаш брзо кон својот државен 

обвинител, или до “Комитетот за антиамерикански активности”, или во FBI, или во 

“Малиот булеварски лист”, или во Кју-клукс-клан, или кон единствените водачи на 

сите пролетери, или едноставно ќе побегнеш.

Јас не сум ни црвен, ни црн, ни бел, но жолт. Не сум христијанин, ниту 

Евреин, ни муслиман, ни мормон, ни полигамист, ни хомосексуалец, ни 

анархист, ни боксер.

Ја прегрнувам жената бидејќи ја сакам и ја поже лувам, а не затоа 

што имам венчан лист или затоа што ме гони сексуална глад.

Не ги тепам децата, не ловам риби и срни и елени. Но добро и радо 

гаѓам во центарот на метата.
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Не играм бриџ и не приредувам приеми за да ја ширам својата наука; ако моето 

учење е вистинито, тоа ќе се шири само од себе.

Својата работа не ја носам на проценка кај директорот на медицинската 

установа, дотолку тој со таа материја не владее подобро од мене. И јас одлучувам 

кој ќе биде упатен во моето откритие, а кој не.

Внимателно го следам секој соодветен законски пропис, но се борам против 

него ако е надминат или бесмислен. (Не брзај кај обвинителот, Мал човеку, бидејќи 

тој ќе го направи истото, ако е чесен човек.)

Сакам децата и младите луѓе да ја доживеат својата телесна среќа во љубовта 

и непречено да уживаат во неа.

Не верувам во тоа некој којшто е во добра, вистинска смисла религиозен 

дека треба да го попречи или уништи својот љубовен живот и дека телото и 

душата треба да му останат крути, исушени, да изгнијат.

Знам дека она што ти го нарекуваш “Бог” навистина постои, но поинаку 

отколку што замислуваш: како космичка праенергија во универзумот, како 

твојата љубов во телото, како твојата чесност и како твоето чувство на 

природата во тебе и вон тебе.

(...)

Ти не поседуваш сетило, немаш око за вистински Го ле миот човек. Неговото 

битие, неговите страдања, неговите копнежи, неговиот бес, неговата борба за 

тебе - далечни ти се и туѓи нешта. Не сфаќаш дека има и такви мажи и жени кои се 

неспособни да те злоставуваат или експлоатираат и кои сакаат да бидеш слободен, 

навистина и стварно слободен. Ти не ги сакаш тие луѓе и жени, бидејќи се туѓи за 

твоето битие. Тие се едноставни и отворени, за нив вистината е она што за тебе 

е животна тактика. Тие те прозреле, не со омаловажување, туку со болка поради 

човечката судбина; свесен си за тоа и насетуваш опасност. Ги признаваш, Мал 

човеку, само кога многумина други Мали луѓе ќе ти кажат дека Големите луѓе се 

навистина големи. Се плашиш од Големиот човек, од неговата блискост до животот 

и од неговата љубов спрема животот. А Големиот човек те сака едноставно, како 

живо суштество. Не сака да те гледа како страдаш, и тоа со милениуми. Не сака 

да те слуша како зборуваш глупости, како што зборуваш илјадници години. Не сака 

да те доживува како стока за влечење, бидејќи тој го сака животот и сака да го 

доживее ослободен од страдање и срам.
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(...)

Сопствената незначителност не ја гледаш додека презриво и од височина велиш 

“Евреин”. Тоа го открив дури неодамна. Ти го нарекуваш “Евреин” секој оној што ти 

влева премногу или премалку респект. И сакаш самоволно, како на Земјата да те 

пратила некоја повисока сила, да одредуваш кој е “Евреин”. А јас ти го ускратувам 

тоа право, Мал ариевецу и мал Евреину. Јас сум единствениот на овој свет кој е 

повикан да одреди кој сум, и никој друг. Јас сум биолошки и културен мелез, и 

горд сум што сум духовен и телесен резултат на сите класи и нации, и што не сум 

од чистата раса како тебе, ниту сум од чиста класа, ниту сум шовинист како тебе, 

мал фашисто од сите нации, раси и класи! Слушнав дека не си сакал да примиш во 

Палестина еден еврејски техничар, бидејќи не бил обрежан. Затоа со еврејските 

фашисти немам ништо, баш ништо заедничко. Мене не ме поттикнува никакво 

чувство спрема еврејскиот јазик, еврејското божество, еврејската култура. Исто 

толку малку верувам во еврејскиот, како и во христијанскиот или индискиот бог, 

но сфаќам каде ти го пронаоѓаш својот бог. Не верувам дека еврејскиот народ 

е “единствениот” или “избраниот” народ божји. Верувам дека еврејскиот народ 

еднаш ќе се загуби сред масата од зверови на човечкиот род којшто живее на 

планетава, и тоа за сопствено добро и за доброто на своите наследници. Ова сега 

баш и не го слушаш со радост, Мал еврејски човеку, бидејќи толку се држиш до 

твоето еврејство затоа што самиот себе и секого којшто ти е близок ги презираш 

како ЕВРЕИ. Евреите најмногу ги мрази самиот Евреин. Тоа е стара вистина. Но, 

јас не те презирам и не те мразам. Јас само немам со тебе ништо заедничко, или 

веќе ништо заедничко, како ни Кинезот со змеј во Америка: освен заедничкото 

потекло од универзумот. Зошто во минатото се враќаш само до потеклото на своите 

прадедовци, а не и до протоплазмата, Мал Евреину? За мене животот почнува со 

контракции на плазмата, а не со улогата на твојот 

рабинат.

Беа потребни ми ли они години за од едно
ќелиски организам да се развиеш во двоножец на 

земјата. Твојата биолошка промена во цврсто тело 

траеше само шест илјади години. А ќе поминат 

сто или петстотини или пет илјади години, додека 

повторно не ја пронајдеш својата природа во себе 

самиот, додека повторно во себе не ја откриеш 

амебата.



okno.mk98

(...)

А, пред сé, ти и не знаеш ништо, бидејќи што се за тебе вистината, исто ри јата, 

борбата за твојата слобода. И пак: кој си ти воопшто за да имаш свое мислење...?

Не ни насетуваш дека твојата валкана фантазија и твојата сексуална 

неодговорност те врзуваат во оковите на сопствените закони за бракот.

Ти реков дека се чувствуваш беден, и ситен, и смрдлив, и душевно растроен, и 

импотентен, крут, укочен, безживотен и празен. Немаш девојка, а кога ќе ја најдеш, 

само би ја полегнал, за во себе да го потврдиш мажјакот. Ти не знаеш што е љубов. 

Имаш затвор, земаш лаксативи. Здивот ти е непријатен, кожата леплива од студена 

пот, не го чувствуваш своето дете што ти е во прегратка и затоа сакаш од него да 

направиш мало претепано кученце.

Цел живот те мачи сопствената импотенција. Таа се вовлекува во секоја твоја 

мисла. Ти пречи во професионалната работа. Жена ти избегала бидејќи не си 

можел да í дадеш љубов. Страдаш од фобии, нервоза, стравот ти се вовлекол 

под кожа. Не можеш да се ослободиш од мислите за секс. Некој ти зборувал за 

мојата сексуална економија, која има разбирање за тебе и сака да ти помогне. Таа 

настојува да те поттикне својата сексуалност да ја изживееш ноќе за преку ден да 

можеш да работиш ослободен од сексуалните мисли; твојата жена да биде среќна 

во твојата прегратка, а не очајна; твоите деца да имаат румени образи, а не бледи, 

и да умеат да сакаат, а не да бидат свирепи. Но, ти велиш: “Сексуалноста не е сé во 

животот. Има уште други важни нешта.” Таков си ти, Мал човеку.

(...)

Сосем е сигурно, дека са каш да постојат 

“гении” и подготвен си да им ука жу ваш чест. 

Но ти сакаш доб ри гении, сакаш гениј со мера 

и угладеност, без лудории - накусо, ПОДО БЕН 

и ПРИЛАГОДЕН ге ниј, а не див, нескротлив, 

што ги руши твоите бари ери и лимити. Ти 

го сакаш ограничениот гениј, со пот сечени 

крила, подоб ниот гениј, со којшто, без да 

црвенееш, би можел триумфално да паради
раш низ улиците на сво ите градови.

Таков си ти, Мал човеку. Умееш добро 

да црпиш и да исцрпиш, алчно да сркаш 

и прождираш, но не умееш да создаваш. И 

поради тоа си таков каков што си и таму си каде што си: целиот свој живот во 

здодевна канцеларија, или крај сметачка машина, или крај масата за цртање, или 
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во брачна лудачка кошула, или учител во учи лиште којшто ги мрази децата. Немаш 

способ ности да се развиваш, ни ту постојат шанси да из ра зиш нова мисла, бидејќи 

ти само земаш, никогаш не си давал; само си го земал она што друг ти го давал 

подготвено, на чинија.

Не сфаќаш зашто тоа е така, зашто мора 

да биде така? Ќе ти кажам, Мал човеку.

Затоа што, кога ти дојде кај мене, те бев 

запознал како суштество однатре празно, 

или импотентно, или душевно пореметено. 

Ти умееш само да прождираш и само да 

земаш, а не умееш да создаваш и да даваш, 

бидејќи твојот основен животен став е 

воздржувањето, позерското однесување и 

инаетот; те навјасува паничен страв кога 

во тебе ќе се разбуди праисконскиот нагон 

за ЉУБОВ и ДАВАЊЕ. Затоа се плашиш 

од давањето. А твоето земање всушност 

има само ЕДНА смисла: Постојано мораш 

да грабаш пари, да се преждеруваш со 

украдената среќа и со туѓото знаење, бидејќи се чувствуваш празен, незаситен, 

несреќен, суштество без вистинско знаење и без вистинска желба да дознае 

нешто. Затоа толку и бегаш од вистината, Мал човеку. Таа во тебе би можела да 

го предизвика рефлексот на љубов. Таа би можела да ти го покаже она што јас 

овде не баш најдобро се обидувам да ти го покажам. Но, ти тоа не го сакаш, Мал 

човеку! Ти само сакаш да бидеш потрошувач и патриот! “Слушнете, слушнете! Тој 

го негира патриотизмот, бедемот на државата и основните ќелии на семејството! 

Против тоа мора да се преземе нешто!”

Така викаш ти, Мал човеку, кога ќе те потсетат на твојата душевна опстипација. 

Не сакаш тоа ни да го слушнеш ни да го знаеш. Радо би викнал “Урааа!” Мирно 

ти допуштам да викаш “урааа”, но ти мене не ми допушташ мирно да ти соопштам 

зошто си неспособен за среќа? Гледам страв во твоите очи, бидејќи прашањево 

длабоко те погодува. Ти си за “религиозна толеранција”. Сакаш да бидеш слободен 

да ја сакаш било која од своите религии. Тоа е и добро и убаво. Но ти сакаш повеќе 

од тоа: сакаш сите да ги изговараат само молитвите на твојата вера. Ја почитуваш 

својата религија, но не си толерантен спрема другите религии. Беснееш ако некој 

ја обожува природата, а не некаков личен бог, или ако пак некој сака да ја сфати 

природата. Ти сакаш брачниот партнер да поведе парница против оној другиот, 
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да го обвини за неморал или бруталност кога тој другиот не може да живее со 

него. Не го признаваш разводот на бракот врз основа на обострана согласност, 

ти Мал наследнику на големите бунтовници! Бидејќи се плашиш од сопствената 

пожуда! Ја сакаш вистината во огледало таму каде што не можеш да ја дофатиш, а 

ни таа тебе. Твојот шовинизам потекнува од твојата телесна згрченост, од твојата 

душевна опстипација, Мал човеку. Не ти го велам ова за да се подбивам со тебе, 

туку затоа што сум ти пријател, иако ти ги убиваш пријателите кога ти ја кажуваат 

вистината. Погледни ги малку тие свои патриоти: тие не чекорат, тие маршираат. 

Тие не ги мразат непријателите, тие имаат проколнати душмани што ги менуваат 

секои десет години, од исконскиот непријател 

прават пријател (дури исконски!), а од исконскиот 

пријател повторно прават проклет душман. Тие 

не пеат песни, тие марширајќи урлаат химни. 

Тие не ги прегрнуваат своите девојки, тие ги е... 

и суредуваат толку и толку за една ноќ. Ништо 

не можеш да преземеш против мојата вистина, 

Мал човеку. Само можеш да ме убиеш, како што 

уби толку други свои вистински при јатели: Исус, 

Ратенау, Карл Либкнехт, Линколн и многумина 

други. Тоа некогаш на германски го нарекуваше 

“соборување”. На крајот тоа тебе те собори. Мал 

човеку, по милионити пат те собори и те прегази. 

Но, ти и понатаму остануваш патриот.

Ти копнееш по љубов, ја сакаш својата работа и живееш од неа, а твојата 

работа зависи од моето знаење и од зна ењето на други. Љубовта, работата и 

знаењето не познаваат татковини, царински граници, не познаваат уни форми. 

Тие се универзални, сечо вечки и сеопфатни. Но ти сакаш да бидеш мал патриот, 

бидејќи се пла шиш од вистинската љубов, се пла шиш од сопствената одговорност 

за својата работа и смртно се пла шиш од знаењето. Поради тоа умееш само да 

ја црпиш ги исцрпуваш љу бовта, работата и знаењето на дру гите, но никогаш не 

можеш самиот да создаваш. Заради тоа ја крадеш својата среќа како крадец во 

темна ноќ, заради тоа не можеш да ја гле даш среќата на други, без да пожол тееш 

и да позеленееш од завист.

(...)

Ако ти, Мала жено, по чиста случајност, без онаа особена внатрешна потреба, 

си станала воспитувачка само затоа што не си имала деца и затоа што на еден 

голем воспитувач му биле потребни ученици, со тоа си направила голема штета. 
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Ти треба да ги лекуваш или воспитуваш децата. А во воспитувањето, 

ако го сфатиме сериозно, коректно треба да се грижиме за детската 

сексуалност. А за коректно да се води грижата за детската 

сексуалност, самата мораш да ја доживееш љу бовта. Но, ти си 

дебела и изгледаш како буре, несмасна си и неатрактивна. Веќе тоа 

е доволно длабоко и горко да го мразиш секое милно и живо тело. 

Не ти префр лам што си дебела и што изгледаш како буре; не ти го 

префрлам ни тоа што никогаш не си осетила љубов (ниеден здрав маж 

не сакал да ти ја даде); не ти префрлам што не ја чувствуваш љубовта 

на децата. Но, тоа што од својот јад, од своето уни штено тело како 

буре, од својата неатрактивност, од својот недостиг на граци оз ност, 

од својата неспособност за љубов, правиш доблест и со горка омраза 

ја гушиш љубовта на децата, работејќи случајно во некое “модерно” 

училиште, тоа е твојот злочин, Мала грда жено. Штетноста на твојата 

егзистенција се гледа во тоа што на здравите татковци им ги отуѓуваш здравите 

деца, што здравата детска љубов ја сметаш за симптом на болест, што така 

тркалезна се трка лаш како буре, што мислиш како буре... и воспитуваш како буре, 

Грда Мала жено! Ти замерувам затоа што скромно не се повлекуваш во скриениот 

агол на својот живот, туку на тој живот сакаш да му ја наметнеш својата грдотија, 

својот изглед како буре, својата дволичност, својата горка омраза која се крие под 

лицемерната насмевка!

(...)

Со полицијата ништо не се постигнува, Мал човеку! Таа може да ги прогонува 

кратците и да го регулира сообра ќајот, но твојата слобода не може да ја освои, 

ниту да ја заштити. Самиот си ја разурнал својата слобода и ја уништу ваш толку 

постојано и толку темелно што заслужуваш жалење. Пред Првата “светска војна” 

не постоеше пасошот во меѓународниот сообраќај. Можеше да патуваш каде што 

сакаш. Војната за “слобода и мир” воведе пасошки контроли и тие се вовлекоа 

насекаде како вошки. Ако во Европа сакаш да отпатуваш 300 километри подалеку 

од својот праг, мораш да отидеш во десет конзулати на разни земји и да побараш 

визи. И така траат работите сé до денот денешен, децении по завршувањето на 

Втората светска војна, која беше водена за да им се стави крај на сите војни! Така 

ќе остане и по третата и осмата војна што ќе се водат за да се завршат сите војни!

“Слушајте го вие него! Слушајте! Тој ја валка мојата подготвеност да војувам за 

татковината, ја валка честа на мојата татковина, славата на нацијата!”
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Замолчи, Мал човеку! Постојат два вида тонови: завивање на луња во висина на 

бреговите и ветрот од твоите црева! Самиот си свој ветар, а веруваш дека мирисаш 

како темјанушка. Јас ја лекувам твојата душевна болка, а ти прашуваш дали сум 

во “Кој е кој”? Владеам со тајната на твојата болест рак, а твојот малецок шеф на 

медицинска установа ги забранува моите експерименти со глувци. Ги учев твоите 

лекари да те разберат како медицинари, а твоето лекарско друштво ме пријавува 

на припадниците да државната безбедност. Ти боледуваш од душевна поремете
ност, а тие ти припишуваат терапија со електричен шок онака како што во средниот 

век те “лекувале” со змии, ланци и камшици.

(...)

напишано 1946 година

илустрации: Вилијам Стајг

избор и превод: Пандалф Вулкански
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ЛОКАЛНА СЦЕНА



okno.mk104



Маргина 41 105

Илина Башевска

ЈАЗ(И)К

“Јазикот е вирус од друга планета”

Вилијам С. Бароуз

Ѓаволче црвено во јама црна,
тврдоглав мекотелец
и делфин во чаша дождовница.
За игра љубовна потентна алатка
(клуч француски, а може и секира);
Во сос похуван,
рапаво сетило за зборообразување
и други орални задоволства -
логореа како нимфоманија,
вербален деликт како крвна одмазда.
Виртуоз на дијалогот: 
залажува и залижува
зборува и о-зборува
во уво се вовлекува
дршка од цреша во јазол врзува;
Коски нема, а коски крши.
Лизни-мазни е,
за вкусови не расправа.
Политички коректен,
мајчин и странски
во оригинал и превод
како текст и подтекст,
меѓу редови клокоти, а редовите празни.
Нем говор на просторот,
немушт на телото јазик,
и Цитат:

“Имате право да молчите”,
а богами и обврска,
кога наместо да зборувате - дрдорите.
На почетокот беше Зборот,
а зборот пустиот секогаш на врв јазик.
Ја’зк да му е -
За она што тој не може да го каже
ќе мора и натаму да се трае.
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Иван Додовски

ОЈДИПОД, АСКЕТ

Отаде светот отаде сè

отаде горчливите треви

отаде тежата отаде планината

отаде слепоста

Празна утко во мојата срцевина,

звучен припек а шуплина,

треба сè да сторам

од дивост лоза да припитомам

на мојата немошна половина -

отаде светот

отаде сè да појдам за навек

отаде видот видикот виделината

висот вирот вината

отаде сокот мој на умирачката

отаде солта отаде лагата

отаде вкусот на зависта

отаде суетата

отаде крвта

отаде потсмевот на стапалата

на секој опит на мената

отаде сè што е и сè што не е -

добра икро на мојот копнеж,

отвори ми ја

молитвата живејачката храната.
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OMNIA MEA

Трчам тука, во прекинот празен.

Игрива трепка врз петата моја!

Дете! Таен запис на моето чело

немирно сè уште и болно од лета.

Благодарам за ова, за сè што именка има

во мојот простор од паѓања и чуда.

Крстен, со лесна кожа, проѕирен до смеа,

го чекам благиот збор и таа средба.

Мигум така го листам времето,

никој не ќе ме најде во таа тајна ука.

Невидлив речиси, без ека,

може таму ќе тргнам, ко ќелијник,

појужно, подалеку уште - на ракавот свет,

во бои, во божествен мрак -

за да пеам! И да видам напред не можам.

Сал вака: добредојде на утехата.
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Александар Кирковски

ЌЕНЕЛУП ОЦИ ГЛАДЕЌ

Ќелвиш подгарм опорноц,

рецевцу нец цокол-

цокол муртим.

Корнатихс крабет ицима

здрувацол груво амдрт,

воито згровт.

Провалк,

вдрига,

Ќенелуш бецоз

енцормент.

Јаме сажабациру ќенелуп,

савукум даву сегу врацатум-

нектилбарцух ксоит.
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ПОКРИВКА

Верен на стравот што и под покривка ѕирка

толку малку за сè да се има

постои во твојата невиност и грев, само

твојата дивост - движење споро

замав над брег космос што се вика

боја безбојна

проклето сина

меѓу коси и врвови

на прсти

во бројки

напишани на чело.

Верен на стравот

што и под покривка ѕирка,

толку малку за сè да се има...

МЕЃУ
На И.И.

Меѓу грицкањето леблебии

или евентуално кикирики

голтам чоколадни бонбони

зачнувајќи милион црви со

големи усти,

желни да го проголтаат

светот со сите прекрасни

високи стокатници

на посрани станари.
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Наташа Бунтеска

ИНТИМНИ ПОДАРОЦИ
(сè што ѝ давам на оваа песна)

Í ги давам на оваа песна моите две раце

кои заборавиле да пишуваат на живите јазици.

Í го подарувам модриот град

кој се движи од една стравотна мисла.

Неговото поместување е, сепак, ограничено

на малото дно меѓу два рида.

Í ја давам мојата претесна соба

и така се откажувам од неа.

Í ја давам на оваа песна зебрата

што лежи на терасата од мојата сосетка.

Í давам и една баба

што пука со ќорци на Месечината.

Í го давам свирачот на школка

кој спие во мојата када.

Í давам на оваа песна

лик од непозната претстава кој убедливо

повторува:

“Сè ќе биде прекрасно како што беше и досега!”

Í давам на песнава неколку сетила повеќе

отколку на обичните минувачи -

- така нема да ѝ избега вистината.

?

Ако зборов не е јас

тогаш која сум.

И ако полево не е мое

каде сум.

На кој натпревар ќе жигосувам

ако не во оваа трка.

Каде ќе се качам

ако не сум доволно високо сега,

гледајќи однатре.
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НОВА ЕРА

Пред почетокот на новата ера

ќе му заблагодариме на векот

за изневерената доверба.

И за мртвите деца во пејсажите.

Тие само што ги открија

злосторствата на мислите

и се вљубија во нивната моќ.

Излезени од раката на некој изморен бог

заборавија на линијата меѓу

мисленото, реченото и стореното.

Пред почетокот на новата ера

треба да ги смениме поетите.

Тие веќе не се видовити;

сè уште веруваат во смртта.

Да им дозволиме на неродените деца,

бесни што не им дадовме право

да ја пробаат осаменоста,

да седнат на нашите места.

ЅВЕЗДЕНО ПОЛЕ

Од секој збор тврд

што тежи на земјата,

по една ѕвезда созрева на небото.

Така небото станува поле ѕвездено

од нашите премолчени зборови.
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Ивица Антески

МИНСКИ ПОЛИЊА

Минските полиња родија грозје

зашто тенковите не поминуваа веќе низ нив

не поминуваа веќе

Обожениот диктатор си ја нареди сопствената смрт

кога од џебовите извади прозорци

од кои се насетуваше победата на пеперутките

Прославата започна и заврши

виното го испија мајските попови

тие бубачки што ја силуваат пролетта напролет

Се искачи истиот тој диктатор

за да си ја прогласи сопствената смрт

Минските полиња родија грозје

зашто тенковите не поминуваа веќе низ нив

не поминуваа веќе

ГРОЗЈЕ

Себеси се остварувам низ гроздовите на воздухот

себеси се остварувам само низ себеси

си стврднувам светлина си ги челичам

светлините во самракот

себеси се остварувам само преку

топчестите делови од него

од моето остварување се остваруваш

сосема е извесно и Ти и сите

други без кои е невозможно и

моето сопствено остварување
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МЕРМЕРНАТА РУЖА НА ДЕСНОС
(според Робер Деснос)

Цветаше и устата на танчерот кој

во својата љубов ја посеа и својата омраза

брза како и љубовта во неговиот расцветан

бакнеж се заљуби Мермерната ружа на Деснос

нејзиниот безмилосен цвет му ги вкочани

движењата на мојот танчер

неговата заљубеност се огради и се

прогласи република буржуите кипеа

вљубениците во слободата го поведоа

мојот танчер со себе тие се качија

на кораб и на морето му рекоа да ги однесе

до пирамидите и до Велигденските

Острови мојата љубов и Мермерната ружа на Деснос

разговараа за скаменувањето како

штурци што им скокаат на жабите на глава

точно така на глава лигавите ружи не се за

бацување како Мермерната ружа на Деснос

цветаше мојата усна додека ја бацував

таа ружа без буржуи
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СМРТТА ВО СТАКЛЕНО ЅВОНО

Пурпурните цветови на алгите секогаш необично

играат

во брановите на чувството дека на сè му

недостасува

плашливоста дека на сè му недостасува

плашливоста дека на сè му недостасува

стравот дека од плашливоста се умира

со смрт на цвет во стаклено ѕвоно

што ѕвони како смртта на цвет

во стаклено ѕвоно како смрт

Отровните спомени на житата прават

отровен леб за градовите без жители

каде што глувците ги изеле своите стопани

и сите нивни отровни глави и масички

полни со семки за пролетната сеидба

семки за пролетната продажба на спомени

семки за пролетната продажба на смрт

ПРОГРАМСКИ ШЕМИ  
НА МОИТЕ БРАНУВАЊА

Програмските шеми на моите бранувања

соодветствуваат со рака што се движи

најпрвин праволиниски а потоа вибрира

со стотици херци од тоа имам

чувство дека нешто се случува

и во тоа е користа на таа рака

што се движи најпрвин праволиниски

потоа хармонично па совршено

и на крај некого ќе помилува
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Глен Џордан и Крис Ведон

ИСТОРИЈАТА КАКО 
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

Сета историја во крајна линија зависи од нејзината општествена намена. 

- Пол Томпсон

Историјата и политиката се суштински поврзани. - Center for 

Contemporary Cultural Studies, Making Histories, 1982, p. 7

Минатото е и влог во актуелните борби и клучен фактор во политичката 

поврзаност на силите. - Жан Чесно

Обично се мисли дека академското истражување нема никаква врска со 

политиката. Историчарот, социологот и сите ние други високо школувани 

истражувачи пловиме над борбите и односите на моќ во општеството.

Или не?

Би сакале да ве поканиме да ни се придружите во еден разговор. Се работи 

за разговор со една мала група историчари кои, за разлика од повеќето нивни 

колеги, одбиваат она што го работат како инте лек ту алци и истражувачи да го 

делат од темите што се поврзани со моќ та и општеството. Наши гости се: Жан 

Чесно (Jean Chesneaux), фр ан цуски радикален историчар, познат по делата 

за Кина и Виетнам; Кетрин Хол (Catherine Hall), британска историчарка- 

феминистка, пионер во истражувањата на семејствата што потекнуваат од 

средниот општествен слој; Пол Томпсон (Paul Thompson), водечки британски 

историчар - истражувач на усните сведоштва; Џон Тош (John Tosch), 

британски африканист, автор на Следење на историјата: Цели, Методи и 

Нови Правци во истражувањето на модерната Историја; и, конечно Алис 

Ведон (Alice Weedon), релативно непознат британски социјален историчар 

кој, ве уверуваме, често го промислува минатото. Очекувавме конструктивен 
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придонес и од Рафаел Семјуел (Raphael Samuel), пионер во социјалната 

историја и Основач-Уредник на списанието The Historu Workshop (Историска 

Работилница). За жал тој не можеше да биде вечерва со нас.

Овој разговор ѝ дава предност на една Алтернативна концеп ција на 

историјата - како простор на доминација и отпор, арена во која “фактите” 

и идентитетите постојано се создаваат и оспоруваат, те рен во кој се 

реализираат разни интереси и односи на моќ и вли јание. Накусо, ќе ја 

испитуваме историјата како културна политика.

Глен: Можеби треба да започнеме со прашањето: Зошто е важна 

историјата?

Џон Тош: “Една од најцврстите врски што ги обединуваат големите 

групирања е свеста за заедничка историја што ја имаат нивните членови.” 

(Tosch, 1984, p. 3)

Алис Ведон: Повеќето луѓе имаат чувство за историја што, исто вре-

мено, е и јавно и приватно. Ако за историјата учиме преку образова ни-

ето, телевизијата, книгите, филмовите и музеите, ние, како индивидуи сме 

склони и нашите сопствени животи и искуства да ги интерпретираме преку 

нашето лично чувство за историјата, и тоа почнувајќи од нашето не по средно 

семејство. Личниот идентитет е нужно вкоренет во измина тото искуство, 

во семејната историја (посредувана преку роднините, фотографиите, 

старите документи и наследените предмети) и во “исто риското искуство” на 

поголемите колективитети каква што е, на пример, нацијата.

Жан Чесно: “Историјата е научна дисциплина што се допира до извон-

редно масовна публика: милиони ученици што учат за неа од учебниците; 

телевизиските гледачи што ги бираат програмите; читателите на списанијата 

со голем тираж; туристите што ги посетуваат замоците или катедралите.” 

Заради тоа, ако веќе не и заради нешто друго, би можело да се чини дека 

историчарите имаат некоја посебно силна врска со обичните луѓе. Но тоа не 
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е така: “Невидливите врати на нашите универзитети се исто толку херметички 

запечатени колку што се и вратите на фабриките, зградите за колективно 

домување, нуклеарните електрани или болничките комплекси”. (Chesneaux, 

1978, 3)

Крис: Што навистина работат историчарите?

Кетрин Хол: “Историчарите конструираат приказни, приказни со нужно 

наративен облик но со свесно разработени тензии меѓу раскажу вачот, 

фигурите на дискурсот и она што мислиме дека се случило”. (Hall, 1992, 1)

Глен: Значи ли тоа дека историјата, е само уште еден нов облик на роман, 

како што велат некои наши постмодернистички пријатели?

Кетрин Хол: “Историјата, за мене, не е само уште еден роман.”

Глен: Па тогаш за каква нарација се работи?

Кетрин Хол: “Историското истражување секогаш се повикува на некаква 

врска меѓу минатото и сегашноста, секогаш се однесува на ис тра жување 

на минатото низ темите од сегашноста, и секогаш е повр зано со одредена 

интерпретација. Историчарите настојуваат да ги интерпретираат изминатите 

стварности и значењата што им биле да дени преку јазикот (никогаш не се 

работи само за едно вистинско значење ниту пак само за една таква група), 

стварности што никогаш не можат да се дофатат директно, непосредувано. 

Приказните што тие ги конструираат од добиените резултати на мачните 

архивски ис тра жувања, подредени во концептуални рамки, се втемелуваат 

преку обидената сеопфатност во поглед на сведоштвата, преку обврската да 

се побараат и спротивни објаснувања и обидот сопствените интерпре тации 

да се споредат со нечии други, накусо, преку постапките на квалитетната 

научност.” (Hall, 1989, 1-2)

Жан Чесно: Кетрин Хол зборуваше за врската меѓу минатото и се гаш-

носта во историските дела. Ја постави темата врз наративните конвенции и 

“квалитетната научност”. Јас пак би сакал да ја изложам преку интересите. 
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Моето прашање би било: “На која страна е исто риското знаење денес? На чии 

интереси им служи динамичката поврза ност меѓу минатото и сегашноста? 

Тоа е прашање што ниту еден исто ричар не може да го одбегне”. (Chesneaux, 

1978, 12)

Крис: Од каде доаѓаат историските “факти”? Каква е природата на 

историското знаење?

Џон Тош: “Индивидуалното чувство за сопственото минато се по јавува 

спонтано но историското знаење мора да се создаде. Опште ството има 

минато што се протега многу подалеку од животите на опфатените индивидуи 

во кој и да било конкретен период. Според тоа, сировините од кои треба 

да се обликува историската свест се ско ро неограничени. Оние елементи 

што наоѓаат место во нив прет ставуваат избор од оние вистини за кои било 

оценето дека заслужуваат да бидат запишани”. (Tosch, 1984, 2)

Жан Чесно: “И покрај илузиите на авторот во поглед на ‘креа тивната 

слобода’ корените на секој текст лежат во некое дадено општ ество, дадена 

општествена околина или политичко движење”. (Chesneaux, 1978, 7)

Крис: Тоа значи дека “фактите” не се дадени туку дека се создаваат и се 

селектираат...

Вистина: Без оглед дали е јавна или приватна, историјата секогаш е само 

една интерпретација на минатото, конструирана во сегашноста, врз основа 

на некои конкретно избрани сировини.

Глен: Ова е скандалозна идеја - нарушување на светите канони на здравиот 

разум. Но, во име на оваа дискусија, нека претпоставиме дека сте во право. 

Еве го моето прашање: Што со тоа? Зошто ова согледување е важно?

Џон Тош: Важно е... “кој го создава историското знаење и кој ја вред-

нува неговата подобност за јавна потрошувачка. Ако таа работа не биде 

извршена добро тоа ќе се одрази врз кохезивноста на општеството и врз 

неговата способност за обнова и прилагодување во иднина. Ете зошто она 
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што историчарите го прават треба да им биде важно на сите други. Нивното 

истражување може да биде манипулирано за промовирање на некои пожелни 

форми на опште ствена свест; може да остане ограничено на академски 

кругови што не ќе имаат моќ за влијание врз општеството, ниту добро ниту 

лошо; или може да стане основа за учени и критички расправи на актуелни 

прашања”. (Tosch, 1984, 2)

Крис: Значи, истражувањето и пишувањето историја се тесно поврзани со 

интересите и релациите на моќ.

Со заеднички глас: Да, околу тоа сите се сложуваме...

Џон Тош: “Тогаш, јасно е дека историјата има општествена улога. 

Општеството има потреба од употребливо минато а различните концепции 

за општествениот поредок создаваат сопернички истории”. (ibid, p. 8)

Глен: Ова ме носи до следното прашање што сакам да го поставам: Каква 

е врската меѓу историјата и политиката?

Жан Чесно: Има многу такви врски.

Глен: Добро, допуштете ми тогаш, да бидам поконкретен. Зошто 

репрезентациите на минатото - во книгите, во годишнините, во статуите и така 

натаму - се толку многу важни за кралевите, диктаторите, прет седателите, 

премиерите и сите оние кои ја олицетворуваат моќта на државата? Има ли 

тоа некаква врска со улогата на историјата во општествената контрола и 

доминација?

Жан Чесно: “Историјата е едно од средствата што владеачката класа 

ги употребува за да си ја задржи власта. Државниот апарат се обидува да 

го контролира минатото на нивото на политичката акција и идеологија. 

Државата и структурите на моќ го организираат минатото и ја градат 

неговата слика преку сопствените политички и идеолошки интереси. Во 

древниот, фараонски Египет или во феудална Кина, времето било бележено 

според династиите што ги обележале историските епохи и ѝ дале содржина 
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на историската свест на општеството. Историјата, пишувана од службените 

писари или мандарини, била државна служба и ги одредувала структурите 

на власт на монархијата како основа на општествениот поредок низ сето 

историско време. Таква била структурата и функцијата и на француската 

историја сè до деветнаесеттиот век”. (Chesneaux, 1978, 16)

Глен: Значи, дури и нашата концепција за времето и историската промена 

може да биде идеолошка конструкција - а во таквото идео лошко конструирање 

апсолутно централна улога има историчарот-во-служба-на-државната-власт.

Жан Чесно: Да, токму така.

Глен: Дали тоа е единствениот начин на кој историчарите, свесно или 

ненамерно, ѝ служат на моќта во државата?

Жан Чесно: “Владеачките класи и владите често пати експлицитно 

зборуваат за минатото. Традицијата, континуитетот, историјата - сите тие се 

повикуваат како оправдување за нивната доминација”. Сите тие годишнини 

и комеморации - закопот на Черчил, двата века од доаѓањето на Кук во 

Австралија, стоте години од владеењето на Меиџи во конзервативната 

Јапонија во 1968 - имаат некои заеднички црти: службено спонзорство на 

историска прослава; масовен спектакл со народни веселби; стереотипно 

претставување на минатиот настан што ќе ја зацврсти идеологијата на 

постоечката структура-на-власт; засе нување на неофицијалните аспекти на 

настанот, на пример, социјалните конфликти и масовните борби”. (ibid, 18)

Крис: Можеби можете да ни дадете некој пример од дваесеттиот век, на 

некој политички водач кој бил посебно склон кон присвојување на историјата.

Жан Чесно: “Политичката власт на Голизмот се темелела - меѓу другото - 

и врз вештото присвојување на “Француското минато”, како заеднички имот 

на народот. Зборовите како трајност, континуитет, традиција и наследство 

постојано се повторуваат во Голистичката историска реторика со цел да се 

зацврсти авторитетот и престижот на Генералот. Неговата “Франција” била 
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апсолутна, семоќна идеја што бара неограничено жртвување и безпоговорна 

послушност. Де Гол пак требало да биде плодник и продолжувач на она што 

самиот го нарекол ‘одредена идеја за Франција’.” (Chesneaux, 1978, 17)

Глен: Претпоставувам дека вакво нешто никогаш не може да се случи во 

Британија?

Џон Тош: “Од гледна точка на политичкиот естаблишмент, важен 

патемен производ на националниот историски консензус е фактот што тој 

консензус ги изместува другите, поопасни читања на историјата. Виговата 

интерпретација во Британија, останува значајна бидејќи ги под држува 

луѓето во уверувањето дека британските слободи се историски факт, 

завршено поглавје а не некој додаток што може да се менува. Популарното 

поистоветување со националната традиција - со ‘нашето наследство’ - е 

значаен знак за политички радикализам и, делумно и заради тоа, службено 

се промовира. Наспроти вообича еното мнение, поголемиот дел од свечените 

призори што ја претставу ваат монархијата во очите на јавноста воопшто не 

се традиционални туку се импровизирани и намерно преувеличени после 

смртта на Кралицата Викторија во 1901 година”. (Tosch, 1984, 6)

Жан Чесно: Историчарите, во целина, се прилично наивни во поглед на 

врската меѓу историјата, како дисциплина, и државната моќ. “Структурите на 

државна моќ го надгледуваат знаењето за минатото уште на неговиот извор”. 

(Chesneaux, 1978, 19)

Глен: Што подразбирате под тоа?

Жан Чесно: “Голем број од ‘документите од прва рака’, толку многу ценети 

од историчарите, се појавуваат со државата или со нејзините додатоци”. 

(ibid, 19)

Крис: Допуштете ми да минам на друга, но сродна, тема; тема што и 

натаму е поврзана со односот меѓу историјата и политиката. Прашањето 
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ќе го формулирам на следниот начин: Дали познавањето на минатото нуди 

субверзивни можности?

Џон Тош: “Да се знае минатото значи да се  знае дека нештата не биле 

секогаш такви какви што се сега, од што произлегува дека не мораат да 

останат исти и во иднина. Историјата може да биде основа за скептичност кон 

примените идеи и токму затоа пишувањето на исто ријата во тоталитарните 

општества не се гледа само како уште едно безопасно бегство од сегашноста”. 

(Tosch, 1984, 5)

“Женското движење покажа јасна свест за потребата од употребливо 

минато. Таквата потреба меѓу феминистите не е резултат на изучувањата 

на некои исклучителни жени, како на пример Елизабета Прва, кои успешно 

делувале во светот на мажите; напротив, тоа барање произлегло од 

економската и сексуалната експлоатираност на повеќето жени и од обидите 

на активистите да пронајдат некој лек за нив. Тоа се темите што, како што се 

вели во насловот на еден популарен феминистички текст, биле ‘скриени од 

историјата’.” (ibid, 7) 

Глен: Би сакал да ја детализираме оваа дискусија на улогата на историјата-

како-отпор, на историјата како сила во развојот на нови идентитети и така 

натаму. Знам дека Џон Тош, историчар што се занимавал со промените во 

современите африкански општества, веќе размислувал во таа насока.

Џон Тош: “Ако е вистина дека историјата од секогаш му служела на 

авторитетот, вистина е и тоа дека таа, исто така, многу пати била вбројувана 

меѓу причините за несложување и бунт. Присвојувањето на минатото од страна 

на државата, во која и да било политичка кул тура што задржала одредена 

минимална виталност, не минува без реакции. Доколку некои други групи, чии 

што аспирации се спротивни на одобрениот консензус, сакаат ефективно да 

се мобилизираат имаат потреба од сопствено оценување на минатото. Целта 

на голем дел од работничката историја, пишувана од политички дефинирани 
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историчари, е да ја изострат општествената свест на работниците, да ја 

потврдат нивната решеност за политичка акција и одново да ги убедат дека 

‘историјата е на нивна страна’. Ваквиот пристап, во Британија, се одразил 

во Историската Работилница на социјалистичките историчари, движење 

што започнало кон крајот на шеесеттите години; според нив, историската 

реконструкција на работничкото искуство служи како ‘извор на инспирација 

и разбирање’ - позајмен израз од првиот уводник во списанието Историска 

Работилница.” (ibid, 6)

Глен: Вакво присвојување на историјата може да се најде и во делата 

на афро-американските активисти-интелектуалци од деветнаесеттиот и 

дваесеттиот век...

Крис: Дури и во делата на феминистичките застапници.

Глен: Трет пример би биле делата на современите австралијански 

абориџини. ...Можеби се работи за особина на културните политики на 

буквално сите маргинализирани и угнетувани групи.

Џон Тош: “За општествено онеправданите групи - без оглед на тоа дали 

се работи за мнозинство како во случајот со работниците и жените или за 

малцинство како кај црнците во Америка и Британија - ефективната политичка 

мобилизација зависи од свеста за заедничкото искуство во минатото.” (ibid, 6)

Глас: “Жените, како и малцинските групи, не можат да си допуштат да 

немаат свест за колективниот идентитет во кој нужно ќе биде вклучена и 

заедничката свест за минатото. Без тоа оваа општествена група ќе страда 

од некој вид на колективна амнезија, а тоа ќе ја направи ранлива пред 

наметнувањата на сомнителни стереотипи и ограничувачките предрасуди за 

тоа што е добро и праведно да прави а што не.” (Шеила Јохансон)

Џон Тош: “Непосреден ефект на ‘опозиционата историја’ е зголемувањето 

на свеста на групата за која станува збор. Во подолг период тоа може да 

доведе и до промени во историските перцепции на другите луѓе - признавање 
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дека жените или црнците имаат колективен идентитет што заслужува 

одредена почит. Поентата на “аутсајдерските” групи во општеството ќе се 

засили и со приспомнување на поранешните традиции на јавни протести и 

револуционерни дејствија што сега ќе се третираат како нивно заедничко 

својство”. (ibid, 18)

Глен: Да, како тинејџер кон крајот на шеесеттите години бев меѓу оние кои 

црпеа значајна инспирација од црнечките револуционери - Дејвид Вокер, 

Нед Тарнер, Френц Фенон, Малколм Икс и други пред нив.

Крис: Дали тоа тврдиме дека “опозиционата историја” секогаш е 

позитивна? Секако, тука може да има вистински проблеми.

Џон Тош: “Кога се работи за опозиционите истории проблемот е во тоа 

што оној поглед врз минатото што може добро да послужи за зголемување на 

свеста може и да не биде толку многу од полза како на сочувач на дејството. 

Голем дел од историјата едноставно е инспиративен или триумфалистички; 

односно го романтизира ми на тото истакнувајќи го хериоизмот и при тоа 

може да доведе до не до волни и погрешни совети за постапките во иднина. 

Најновата работничка историја во Британија настојува да ги истакне 

традициите на политичкиот радикализам и на борбата против капиталот; а 

сепак ако со тоа треба да се понудат реалистички историски перспективи 

во кои политичките стратегии можат да се планираат тогаш работничката 

историја не може да си допушти да ја игнорира исто толку долгата традиција 

на Ториевштвото што произлегло од работничката класа и денес, сè уште, е 

многу активно. Создавањето мит од минатото, без оглед колку на моменти 

може да биде пожелно за целта на која ѝ служи, е некомпатибилно со 

учењето од минатото”. (ibid, 17)

Глен: Ова е клучно место - место што многу црнечки националисти 

едноставно го пропуштаат. (Тука посебно мислам на оние црнечки на-

цио налисти што потекнуваат од таканаречената струја Древна Африка.) 
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Последиците од таквото пропуштање беа крајно неповолни. Се надевам дека 

во блиска иднина ќе имам можност да напишам нешто повеќе за тоа, можеби 

во облик на книга - под работен наслов Расизмот и проблемот на Црнците ...

Жан Чесно: Ме интересира, можеби најмногу од сè, следново прашање: 

“Каква е улогата на историското знаење во општеството? Дали е во полза 

на постојниот општествен поредок или не? Дали се ра боти само за некој 

елитистички производ што потекнува од специ јалистите и се провлекува до 

“потрошувачите” на историјата во облик на книги, телевизија и туризам? Или 

пак ова знаење, уште од самиот почеток, е вкоренето во некоја колективна 

потреба, активна врска со ми натото...?” (Chesneaux, 1978, 1)

Крис: Зошто со таквите прашања би требало да се занимаваат историчарите, 

или, конечно, кои и да било други академски истражувачи?

Алис Ведон: Има многу причини зошто би требало да се зани-

маваме со нив. На пример, мислам дека сите ќе се сложиме дека исто-

ријата игра централна улога во дефинирањето и на индивидуал ниот и на 

групниот идентитет. Доминантните историски нарации ги конструираат и 

националните идентитети и пошироките категории каков што е, на пример, 

“Западот”. Освен тоа, доминантните историски на рации се склони кон тоа 

да ги натурализираат сегашните општествени односи, да покажат како тие 

природно се развиле од минатото...

Глен: Можеби можеме уште повеќе да ја расветлиме оваа поента ако се 

сосредоточиме врз специфични, историски конструирани иден титети - како 

“британството”. Или, можеби, “англиството”...

Крис: Џон Тош, неодамна ја гледав вашата книга Во потрага по Историјата. 

Колку што си спомнувам, според еден од аргументите што се дадени таму, 

развојот на писменоста меѓу британците во текот на деветнаесеттиот век бил 

оценуван како важна обединувачка сила во политичката култура на земјата 

од страна на владеачките елити.
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Џон Тош: “На преминот од минатиот век кон овој, многу било нагласувано 

британското империјално минато, а колонијалните освојувања и воведувањето 

на ‘цивилизирана’ власт меѓу инфериорните раси биле прикажувани како 

достигнувања со кои секој треба да се гордее”. (Tosch, 1984, 5)

Крис: Да, таа верзија на она што се подразбирало под “британство” сè уште 

влијае врз нашето мислење. Со оваа приказна за британското империјално 

минато се крие бруталноста и експлоатацијата на колони јализмот. И присутна 

е во основата на многу британски ставови кон други општества и култури а и 

во домашниот расизам.

Џон Тош: “Напоредно со империјалната интерпретација и натаму 

непоколебливо стоела постарата традиција на англиската историја, како 

Приказна за нашата слобода. Според неа, сите англичани имале бла годет 

од вековната еволуција на уставните слободи до кои, во најголем дел, се 

дошло со помош на градуалистички методи што го по читу вале наследството 

на минатото”. (ibid, 5)

Глен: Да заклучиме, првата нарација се однесува на врската меѓу 

Британија и останатиот свет: тоа е мобилизација на историјата во која се 

дава идеолошко објаснување на империјализмот и колонијали змот. Втората 

нарација ги затскрива поделбите, борбите и дивергентните интереси во 

самото британско општество и ја крие несоодветната и сом нителна природа 

на слободите што денес ги имаме. Суштинско е тоа дека овие две нарации, 

во текот на изминатите два века, одиграле клучна улога во конструкцијата на 

“британството”.

Џон Тош: Во право сте, тоа, помалку или повеќе, е суштината на моите 

аргументи.

Крис: Во делата од доминантната историја, во телевизиските фил мови и 

во музеите и галериите, материјалите што се прикажани како историја често 
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пати претставуваат само едно тесно и ексклузивно гледиште за тоа кој ја прави 

историјата и чии животи и искуства се важни. Историјата на работничката 

класа долго време скоро и да не постоела иако промените во социјалната 

и работничката историја после шеесеттите години сториле многу да се 

поправи ваквата состојба. Сè до неодамна жените, како општествена група, 

немале или имале сосем мала видлива историја. Историчарите-феминисти 

започнуваат да го пополнуваат ова отсуство. Можеби Кетрин Хол би можела 

да каже нешто за тоа како историјата на жените се здоби со статусот да биде 

видлива.

Глас: Под историја во едно класно општество се подразбира историјата 

на владетелите, а во општество во кое доминираат мажите тоа е историјата 

на мажите. (Ана Дејвин)

Кетрин Хол: “Феминистичката историја, онака како што прв пат беше 

концептуализирана во почетокот на седумдесеттите години, се однесуваше 

на Обновата на историјата на жените. Требаше да го пополниме огромниот 

пропуст во нашето историско знаење којшто беше директен резултат на 

машката доминација во историските истражувања. Како жените живееле во 

минатото, какво било нивното искуство, што работеле, во какви обрасци на 

семеен живот биле вклу чувани, какви траги оставиле? Како да го откриеме 

сето тоа?” (Hall, 1992, 5)

Глен: Една од посебно полезните поуки од првите дела што се појавија од 

областа на историја на жените и од феминистичката историја е поуката дека 

не постои една единствена таква историја.

Кетрин Хол: “Формирањето на автономните групи на црнкињи кон крајот 

на седумдесеттите години, посебно на Организацијата на Жените со потекло 

од Африка и Азија, кои што се обиделе да ги обе динат црните жени од неколку 

различни слоеви и перспективи, бил критичен момент за феминизмот. Црните 

феминистки тврделе дека белиот, евроцентричен, западњачки феминизам 
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настојувал да се наметне како единствен легитимен феминизам, дека овој 

феминизам не зборува за искуствата на црните жени и дека нема многу 

разбирање за тоа како придобивките на белите жени се градат на сметка на 

црните жени.” (ibid, 18)

Крис: Да, тоа навистина беа жестоки денови. Важен удел ов тогашната 

дебата имаше Хејзел Керби (Hazel Carby), тогаш постдипломец во Центарот за 

Современи студии на културата при Универзитетот во Бирмингем. Статијата 

на Хејзел, на која секако си спомнувате, имаше наслов “Ти, Бела жено, 

слушај!” Имаше ли таа статија некакво влијание врз културната политика на 

историските дела, пишувани од феминистичко стојалиште?

Кетрин Хол: “Во 1982 година, Хејзел Керби, во нејзината критика на 

теоријата на белечкиот феминизам во Британија, се осврна и врз новите 

форми на историјата. Според неа, кога белите феминисткињи “во мигот кога 

ги пишуват своите истории и ги нарекуваат истории за жените но ги игнорираат 

нажите животи и порекнуваат дека имаат не каква врска со нас тие се движат 

во рамките на расистичките односи и во таквиот стил на пишување истории” 

(hisstory). Некои меѓу нас, историчари, феминистки и белкињи, сериозно ги 

прифатија таквите критики. И моите дела покажуваат траги од влијанието на 

таквите интервенции.

Алис Ведон: Но вашите дела се прилично попрогресивни од делата 

на многу ваши колеги. Мислам дека е чесно да се каже дека во повеќето 

историски нарации што произлегле од рацете на британски историчари 

Обоените Луѓе и натаму фигурираат како колонијални суб јекти - ако 

воопшто ги има. На пример, само неколку истории, напишани, документарно 

филмувани или изложени во музеите, коректно се однесуваат кон улогата 

на ропството во развојот на Британија како економска и империјална сила 

или кон прашањето за влијанието на ропството врз колонизираните. И 

додека “Црнечката Историја” почнува да влијае како облик на алтернативна 
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историја, нејзините импликации за доминантната историја сè уште не се 

прифаќаат сериозно од страна на Белите историчари.

Џон Тош: Тоа е точно. Но мислам дека исто така е важно да се укаже на она 

што црнците на друго место - тука мислам пред сè на некогашните колонии - 

го прават за нас. Можеби би можел да кажам нешто на таа тема.

“Во денешните црнечки африкански држави најголемиот притисок 

што врз историчарите го врши пошироката публика е истра жувањето на 

националните истории. Повеќето африкански држави ги стекнале сегашните 

граници пред помалку од сто години под влијание на европските дипломати 

и администратори кои не покажале поголема грижа за нивната географија 

и култура. Историјата на која африканците биле учени во училиштата во 

текот на колонијалниот период во основа била историја на белецот а во неа 

достигнувањата на Африка биле или патемни или игнорирани.

Бидејќи независната историја била важен инструмент во пот копувањето 

на колонијалната психологија на зависност и инфериорност... борбата за 

независност во секоја од тие земји понудила материјал со кој може да се 

негува националната идентификација и гордоста на африканската култура.” 

(Tosch, 1984, 4)

Глен: Пол Томпсон, вие често зборувате за улогата на усмената историја 

како демократизирачка сила во историјата. Ве молам раз работете го тој ваш 

став.

Пол Томпсон: “Усмената историја не е нужно инструмент за про мена; таа 

зависи од начинот на кој се користи. Сепак, усмената историја може да биде 

средство за трансформирање и на содржината и на целта на историјата”. 

(Thompson, 1978, 2)

Крис: Како тоа?



Маргина 41 131

Пол Томпсон: “Може да се употреби за промена на фокусот на самата 

историја и за отворање на нови области на истражување; може да ги 

урне бариерите меѓу наставниците и студентите, меѓу гене рациите, меѓу 

образовните институции и надворешниот свет; и во историските материјали 

- книги, музеи, радио, филм - може да овозможи луѓето кои ја направиле и ја 

искусиле историјата да добијат, преку нивните зборови, централно место.” 

(ibid, 2)

Глен: Има ли усмената историја уште некој радикален потенцијал?

Пол Томпсон: “Бидејќи природата на повеќето постоечки записи е да 

размислуваат за стојалиштето на авторитетот, не е чудно тоа што судот на 

историјата често се приклонува кон мудроста на силата. Усмената историја 

овозможува многу поправеден суд: на тој суд можат да се повикаат сведоци 

и од пониските класи, од угнетените и пора зените. Таа дава пореалистична 

и поправична реконструкција на мина тото и со тоа претставува предизвик 

за утврденото објаснување. Со тоа усмената историја има радикални 

импликации за општествената порака на историјата како целина”. (ibid, 5)

Џон Тош: “Можеме да заклучиме дека историјата е политичко бојно 

поле. Оценка на историјата бараат и оние што настојуваат да го задржат 

авторитетот и оние што настојуваат да го поткопаат”. (Tosch, 1984, 8)

Жан Чесно: “Историјата е премногу важна работа за да им биде препуштена 

на историчарите!”

Крис: Оваа дискусија за политиката на историјата беше навистина 

интересна. За жал мораме да ја привршиме. Се надевам дека оваа година ќе 

можам да добијам интервју со Директорот на Butown History and Arts Projekt, 

тука во Кардиф, проект што сака да ја разработи “историјата на луѓето”. Во 

него секако ќе употребам неколку поенти што вие денес ги истакнавте. Ви 

благодарам.
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Еберхард Јекел

ЗА ОДНОСОТ СПРЕМА МИНАТОТО

Ние немаме историја, ние себе си ја

создаваме. Имаме минато и себе си 

создаваме слика за него.

Човек секојдневно воспоставува однос спрема минатото. Секое денес 

настанува од едно вчера, секое утро од изминатата ноќ. Минатото ја одредува 

сегашноста и човек тоа го знае. Знае дека неговиот живот произлегува од 

она што се случило порано. Тој може да посака да ѝ се открадне на својата 

сегашност и да ја обликува својата иднина. Тој знае дека и едното и другото 

се незамисливи без неговото минато. И затоа постојано зборува за него. 

Се сеќава на него и никогаш во потполност не може да го заборави. Може 

да го прифати или потисне. Може да го разубави, оправда, да го слави или 

оплакува, отфрлува или проколнува. Но што и да прави со него, минатото 

останува негов суштински, ако не најсуштински дел. Човечкиот живот 

всушност е воспоставување на однос спрема минатото.

Она што човек го прави од минатото се нарекува историја. Историја ја 

нарекуваме сликата што себе си ја создаваме за минатото. Историја не е 

она што се случило, иако така велиме во секојдневните разговори. Но тоа 

не е вистина. Зборот историја - Geschichte - дури и не потекнува од глаголот 

“случување” - “geschehen” - туку попрво од “распоредување” - “schichten”. 

Историјата е распоредувачка работа, артифициелно уредување на знаењето 

за минатото. Историјата е уредено сеќавање, извештај за она што се случило, 
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а на тоа повеќе му одговара колоквијалното значење на зборот: второто име 

за историја е приказна.

Бидејќи она што се случува - минува. Тоа станува минато, а зборот вели 

што значи тоа: што се случило, тоа минало, потонало. Тоа живее само во 

сликата што себе си ја создаваме за него, во извештајот што го даваме, низ 

сеќавање и приказна. Дотолку има подлабока смисла што на зборот историја 

му даваме двојно значење - случување и приказна. Велиме: ја доживуваме 

историјата, а исто така: раскажуваме при-повест. Бидејќи само раскажувајќи 

си ја себеси или на други, уште еднаш во духот ја доживуваме. Историјата, 

повеста, е оприсутнување на минатото.

Јохан Густав Дројзен тоа вака го изрази во својата Историска наука: 

“Историјата, повеста, не е сума од настани, не е целиот проток на сите 

нешта, туку знаење за она што се случило и слученоста што на тој начин ја 

познаваме. Без тоа знаење, сè што се случило би било како да не се случило. 

Бидејќи, она што во него било надворешно, минало; што се случило, за нас 

не изминало само во онаа мера во којашто и како што спознавателниот дух 

го е-воцира; само дознаеното, тоа е извесно.”

Ние, значи, немаме историја, ние себе си ја создаваме. Имаме минато 

и си создаваме себе слика за него. Тоа може да биде историја на нашиот 

живот, нашето семејство, нашето село или град, која било заедница кон која 

припаѓаме, било тоа да е партија, црква, претпријатие, професија, или што и 

да е, па се разбира - и историјата на нашата земја или на човештвото.

Инаку, не создаваме само слика за сопственото минато, туку и за минатото 

на другите. Го истражуваме минатото на своите родители, пријатели и 

партнери, соседи и други народи, бидејќи претпоставуваме дека на тој начин 

подобро ќе ги разбереме, како што себеси подобро се разбираме, себе 

се запознаваме, па всушност дури и стануваме ние самите кога минатото, 

испитувајќи го, го правиме присутно.

Воспоставувањето на односот спрема минатото е, значи, бесконечно 

повеќекратно. Сите сме постојано во него и тој процес во основа секогаш е 
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ист, било да се одигрува во приватниот или јавниот живот, поединечно или 

заедно, или пак кога го остваруваме научно. Ние се сеќаваме и раскажуваме 

за тоа, и секогаш воспоставуваме однос спрема минатото. Речиси секој исказ 

што ќе го направиме, дури и секоја лага, содржат однос спрема минатото.

Минатото не можеме да го вратиме, не можеме да стапнеме во него како 

во далечна земја, не можеме да го видиме. Можеме само да се сеќаваме 

за него, да создаваме слика за него, повторно да го воспоставуваме пред 

нашето духовно око. Тоа не лежи некаде каде што можеме да го пронајдеме. 

Мораме да го измислиме. Историјата, повеста, е фикција и погрешно е 

приповестите на полиците со книги да се делат на fiction и non-fiction. Таа 

разлика не постои, но секако постојат степени на фиктивност, и тие можат 

да бидат значителни.

Затоа не постои историја, повест во еднина, туку само истории, повести во 

множина. Бидејќи, очевидно е дека секој себе си ја создава сликата за своето 

минато и за минатото на другите. Со некои работи во таа слика можеме да се 

согласиме. Можеме да се согласиме со по некоја слика што некој ја создал 

за сопственото или за минатото на други. Но не е можно кога било сите да 

имаат иста слика за минатото.

Па сепак, сакаме да се договориме за минатото. Иако едни на други си 

даваме одредена мера на слобода да се сеќаваме на овој или оној начин, ние 

сепак односот спрема минатото не го препуштаме на потполна произволност. 

Велиме дека некој лаже кога создава слика која јасно не ѝ одговара на 

нашата слика. И бидејќи не сакаме да нè обвинат за лага, ние создаваме, 

кога раскажуваме, слики со кои другите можат да се согласат, или, барем, на 

коишто не можат недвосмислено да им се противат.

Тоа го правиме кога на својата слика ѝ овозможуваме проверливост. 

Даваме докази за на другите да им овозможиме да ни веруваат. Допуштаме 

повратни прашања, зборуваме за својата слика, ја објаснуваме и изнесуваме 

причини што на другиот му даваат повод, дури и го принудуваат да ни верува. 

Го убедуваме за да се согласи со нашата слика, или го пуштаме тој да нè 

убедува додека не бидеме во состојба со него да се согласиме.
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Воспоставувањето на однос спрема минатото не е, значи, само наша 

работа. Ние сме, додуша, слободни себе да си создаваме слики какви што 

сакаме. Но, кога им ги соопштуваме на други, мораме да бидеме веродостојни. 

Тоа не е на прво место морална заповед, туку едноставна егзистенцијална 

нужност. Се изолираме кога спрема минатото воспоставуваме однос којшто 

не наоѓа било чија согласност. Јавното воспоставување на односот спрема 

минатото се одигрува низ комуникација, во зборување и противречење, во 

изнесување на едно За и едно Против, во размената на аргументи коишто 

можат да се проверат и коишто можат да стекнат согласност.

Таа нужност доведе до настанување на една посебна наука, историската 

наука. Задача е на историчарите да создаваат слики за минатото кои се 

потполно проверливи и поради тоа можат да ја стекнат општата согласност.

Се разбира дека во крајна линија тоа и не е можно. Бидејќи, историчарот 

во начело постапува како и секој друг човек кој себе си создава слика за 

минатото. И тој раскажува приказни, а латинскиот збор historia, од каде 

ја изведува карактеристиката на својата професија, во сите јазици во кои 

е преземен го прими истото двократно значење на случување и приказна 

како и во германскиот. Во грчкиот извор се изведува од “прашување” и 

“истражување”. Тоа на крајот излегува на исто. Historia, како и повест, значи 

посредувано знаење и уредено прикажување на нешто, во потесна смисла - 

минатото.

Но, дури и ако етимологијата тоа не го предочува, тоа секако би го 

направила самата ствар: историчарот има непосреден приод до минатото 

исто толку малку како и кој било друг. И неговиот приод секогаш е само 

посреден. Ни тој не ја пронаоѓа, не ја затекнува приповеста, туку ја измислува. 

Само што на неговото измислување му се поставени построги граници и 

построги мерила отколку на измислувањата на другите луѓе.

Сепак, историската наука во основа не е ништо друго туку професионална 

варијанта на една од најопштите и најбанални човечки дејности, имено 

дејноста на сеќавањето, а тоа може да биде и објаснување зошто професијата 
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историчар како ретко која друга не бара речиси никакви специфични знаења 

и способности, па затоа и лаиците често пати мошне успешно ја извршувале.

Историската наука е контролиран и на контрола подложен однос спрема 

минатото. Но, барањето нејзините слики за минатото да се контролираат и 

да бидат подложни на контрола важат за секого. Затоа не е потребно многу 

да зборуваме за методите на историчарите. Станува збор за, речиси во 

потполност, методи на други науки.

Единствен материјал што историчарот го затекнува се изворите. Тоа е, се 

разбира, сликовит израз, но што подразбираме под тоа ќе дефинираме со 

зборовите на Паул Кирн: “Извори ги нарекуваме сите текстови, предмети или 

факти од кои може да се добие знаење за минатото.” Извор, значи, може да 

биде некој пишуван текст, некоја паричка, или име на некој имот. Важно е 

предвид да се земат сите извори од коишто можат да се стекнат знаења за 

процесот што треба да се испита. Задачата на историчарот во голема мера 

се состои во тоа да стекне целовита збирка извори. Кој ги превидува или 

дури ги утајува изворите, тој го промашува она кон што тежнее историчарот.

Историчарот ги користи изворите за да создаде слика за минатото. При 

тоа главен проблем е што изворите се ретко еднозначни, туку повеќето се 

противречни. Вештината на историчарот, којашто тој ја нарекува критика на 

изворите, се состои во тоа да создаде слика за минатото којашто најмногу 

што може прецизно ќе ѝ одговара на стварноста на минатото.

Така настанува описот. Тој е, уште еднаш да кажеме, конструкт на човеч-

киот дух. Историчарот, меѓутоа, не сака само да опише што било, туку и да 

објасни зошто така било. Тогаш говори за причините. Причините, меѓутоа, 

посто јат уште помалку од минатото. Минатото во секој случај било, причините 

не биле никогаш. Тие не се ништо друго отколку мисловни конструкции со 

коишто историчарот се користи за да ја направи поразбирлива сликата што 

ја проектира за минатото.

Затоа не треба да очекуваме премногу од таканаречената објективност на 

историската наука. Објективноста е поим кој наведува на погрешен пат. Таа 

всушност веќе не постои, туку постои само помалку или повеќе успешниот 
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обид на историчарот да не биде пристрасен. Најголемиот предизвик за 

историчарот како и, воопшто, за нашиот однос спрема минатото: праведноста 

кон минатото.

Како ништо толку да не се подразбира како тоа барање. Кој сака нешто 

да докучи, разбере и исправно да го опише, особено нешто што е спорно 

(а речиси сè што е вредно за историјата спорно е, или било спорно), тој не 

смее однапред да зазема страна. Тој мора, како истражен судија, со кого што 

историчарот има многу сличности, да ги сослуша обете страни, и тоа дури не 

во прв ред поради правната проценка, туку во интерес на истрагата.

Но, едновремено, би рекле дека ништо не е потешко од тоа. Човек се опира 

непристрасно да се соочи со своето минато. Тој сака да го проценува, да 

зазема страна; дури ни приговорот дека тоа може да го прави, но дури откако 

ќе го запознае, не дава никаков резултат, и така човек себе си го упропастува 

сознанието. Запознај се самиот себе, му довикува филозофот. Но, човек тоа 

не го сака, а се чини не го ни може.

Можеби тој може да живее со своето минато само ако го прилагоди кон 

своите потреби, ако го разубавува или ако жали поради него, го обвинува 

или го ослободува од вина. Историјата мора да има поука, бидејќи само така 

може да биде користена, а мора да има корист, бидејќи треба да помогне да 

се оди понатаму. Животот е премногу сериозен за да може да се посматра 

непристрасно. Сознанието едновремено е и основен услов и непријател на 

животот.

Ако тоа важи за воспоставувањето на односот спрема сопственото минато, 

важи дотолку повеќе, иако не секогаш од исти причини, за минатото на другите. 

И тука, би рекле, на човекот му е затворен патот помеѓу пофалбата и покудата. 

Особено мртвите не можат да се бранат да бидат проценувани на овој или оној 

начин, а тоа дотолку понеодолива ја прави потребата да им се даваат оцени, 

иако тие веќе воопшто не можат да ги земат при срце.

Истото тоа, исто така, важи и за историската наука. Тацит може да ги потсети 

историчарите да пишуваат sine ira et studio. Макс Вебер може да ги поучи дека 

вредносните судови во науката не се можни затоа што науката, бидејќи мора 
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да биде потполно проверлива и општо обврзна, може да суди само за она што 

било и што е, но не и за она што би требало да биде. По ве ќето историчари, 

почнувајќи од Тацит, не само што постојано ги нарушуваат овие сфаќања, туку 

дури често сосема изрично ги оспоруваат.

Треба ли тие можеби да бидат непристрасни спрема некој како што е Хитлер? 

Треба ли да се, како што се вели, идентификуваат со него за да го разберат? 

Зарем разбирањето на крајот не значи и простување? Зарем исто ријата нема 

јавна должност да им каже на луѓето, а особено на младите луѓе, што било 

добро во минатото, а што грдо, за од тоа да можат да имаат корист сегашноста и 

иднината? Па дури ако историчарите треба само да кажат “како стварно било”, 

дали тие тоа би го можеле и кога би сакале?

“А инаку го мразам сето она што само ме подучува, не умножувајќи ја мојата 

дејност, ниту непосредно оживувајќи ја.” Со тие зборови на Гете Ниче го отвори 

своето славно несовремено разгледување “За користа и штетата на историјата 

за животот”, веднаш велејќи: “Само доколку историјата му служи на животот, и 

ние сакаме да ѝ служиме неа.”

Но, не ли е тоа ограничување на слободата на науката и на нејзината 

обврска кон вистината? Што сакаме да направиме да биде мерило на нашиот 

однос спрема минатото: вистината или животот? “Историјата е духовна форма”, 

пишуваше Јохан Хуизинга, “во којашто една култура себе си полага сметка 

за сопственото минато.” Но треба ли таа навистина, и тоа безобзирно, да си 

полага себеси сметка, или при тоа треба да има обзири, да речеме кон животот, 

моралот или кон некои други стварни или измамнички вредности?

Тие прашања за јавниот однос спрема минатото одамна се поставаат, но без 

оглед на својата висока старост не изгубиле ништо од својата вознеми ру вачка 

снага, туку како повеќе да добиле во актуелноста. Изговорени или неизговорени, 

тие лежат во основата на многу политички спорови. Сакаме вни мателно да ги 

испитаме и да дадеме одговори што можат да бидат недоволни, но кои нема да 

се осврнуваат на одобрувањата или недопаѓањата.

Што се однесува до пристрасниот суд, значи до предрасудата што му 

одговара на сопствениот интерес, најнапред треба да му се спротивставиме 
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на распространетото мислење дека го сретнуваме пред сè во историјата на 

сопстве ното време, дека тој произлегува од немањето временска дистанца, и 

дека не може да се сретне во историјата на подамнешните времиња. За тоа веќе 

Ранке забележал: “Историската непристрасност не зависи од близината или 

далечината на предметот, таа повеќе е зависна од внатешната воздигнатост на 

душата над личниот интерес и дејствата на сегашноста; кој тоа не го чувствува, ќе 

ја засее и старата како и поновата историја со творби на својата фантазија, ќе ја 

на бљу дува согласно со своите мечти, ќе ја обликува спрема своите пристрасни 

сфаќања.”

Ако предрасудата, значи, може да се појави секаде, за што навистина можат 

да се наведат многубројни примери, можеме да се запрашаме треба ли воопшто 

да ја избегнуваме. Одговорот може да биде само потврден. Предрасудата мора 

да се избегне, бидејќи го спречува сознанието, како и поради тоа што резултатот 

на сознанието, научниот исказ, мора да се направи пристапен и за оној којшто, 

врз основа на своето право, има поинаква предрасуда. Научниот исказ мора да 

биде кадарен да стекне општа согласност.

Тоа не значи дека научникот не смее да се определува. Исто како и секој 

друг човек, тој има право да ги застапува интересите, да го изразува мислењето 

и да исповеда одредени вредности. Тој смее да каже што, по негово мислење, 

треба да биде. Само, кога истражува што било и што е, тогаш неговото мислење 

мора да отстапи, тогаш тој не смее да допушти било што да влијае на неговиот 

научен исказ. А многу нешта зборуваат во прилог дека ова не важи само за 

научникот, туку за секој што сака да го запознае минатото. Единствената 

мисловна операција што тука треба да се преземе е раздвојување на сознајниот 

процес од искажувањето мислење. Мислењето мора да изостане сè додека е во 

тек сознајниот процес, и тоа само затоа што тоа го загрозува неговиот успех. 

Зачудо, таа едноставна мисловна операција ретко се презема. Постојано 

слушаме како научникот, историчарот, новинарот треба да бидат неутрални. 

Воопшто не треба да биде неутрален. Напротив, треба недвосмислено да го 

изразува своето мислење, бидејќи тогаш дотолку повеќе може да се забележи 

дека тоа влијаело врз неговите сознанија. Но, тоа очигледно е полесно да се 
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рече отколку да се направи. Тоа води кон следното прашање, дали пристрасниот 

суд во однесувањето спрема историјата може да се избегне. Искуството учи 

дека тоа е можно. Кога католичкиот историчар на црквата пред речиси педесет 

години ја објави историјата на лутеранската реформација со којашто можеа да 

се согласат и протестантските црковни историчари, е доказ даден во прилог на 

тоа. Имаше уште еден доказ кога пред десет години француските историчари 

Рејмон Поадевен и Жак Бариети ја напишаа историјата на француско-

германските односи во XIX и XX век, со којашто во целина можеа да се согласат 

и германските историчари. Покрај тоа, постојат голем број пред сè специјални 

истражувања коишто наоѓаат општа согласност.

Се разбира, тој наод не треба лесно да се воопштува, ниту да се превиди 

дека во обата наведени случаи базичните спротивности, конфесионалните и 

германско-француските, апсолутно заминале во позадина и биле прекриени 

со други слоеви. Но, штом нешто еднаш било можно, може да биде и втор пат, 

па се поставува прашањето зошто тоа толку ретко се случува. Тука можеме да 

наведеме многу причини.

Можеме, најнапред, да помислиме на немоќта на историчарот да им одговори 

на своите сопствени стремежи. Нема речиси ниту еден историчар што себе си 

не се смета за непристрасен, а сепак се малкумина оние коишто тоа навистина 

се. Меѓутоа, разликата помеѓу претензијата и стварноста не се јавува само кај 

историчарите, па можно е да се задоволи со повикувањето на човечката слабост.

Но, нема сомневање дека причините за таа тешкотија се наоѓаат и во 

самата ствар. Односот спрема минатото никогаш не е едноставен, па дури и 

објаснувањето или описот на некој делумно комплексен склоп може да се сведе 

на безмалку бесконечно мноштво чинители, а на истиот начин се тешки и изборот, 

проценката и преиспитувањето. Но, ако изборот треба да се направи од мошне 

големо мноштво, лесно е да се падне во искушение тој тогаш да им послужи на 

сопствените намери или на намерите на оние на коишто историјата им служи.

Со тоа допревме една околност којашто уште еднаш наметнува многу прашања: 

зависноста или независноста на историчарите и, уште поопшто, слободата во 

односот спрема минатото.
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На некои од тие прашања сразмерно е лесно да се одговори. Очигледно 

дека многумина историчари, ако не мнозинството, биле и сè уште се зависни. 

Во пораните времиња работеле без исклучок за хонорар во служба на своите 

работодаватели, биле дворски историчари, хагиографи, градски писари, 

прославувачи и пропагандисти, а и во денешно време во повеќето држави им 

подлегнуваат на директивите на владите, партиите и власта.

Гарантираната слобода на историчарите почесто е исклучок отколку 

правило и се однесува речиси само на универзитетите. Инаку, таа е пододдел 

на слободата на мислата и печатот. Можеме колку што сакаме да истакнуваме 

дека критичната историска наука е можна само во услови на слободна правна 

држава. Не можеме да превидиме дека слободата во однесувањето спрема 

историјата била и денес е повеќекратно попречувана.

Пречката при тоа не лежи само во длабоката човекова несклоност без 

предрасуди да го посматра минатото. За тоа веќе стана збор. Пречката лежи во 

чудното интересирање на државата за историјата. На моќниците никогаш не им 

било сеедно каква слика нивните поданици или граѓани ќе имаат за минатото. 

Судот за своите дела тие не сакаат да го препуштат на друг. Дури, напротив, 

на различни начини се обидуваат да ја одредат сликата што ќе остане зад нив. 

Поради тоа подигнуваат споменици, пишуваат мемоари, сортираат преданија и 

се служат со историчарите.

Историјата станува инструмент на власт. При тоа владетелите развиваат 

чудна наклонетост да влијаат за сите, ако е можно, да имаат иста обврзувачка 

слика за минатото. Консензусот за минатото важи како гарант за стабилноста 

на власта. Кон тоа не служи само наставата по историја во училиштата. И 

возрасните се подвргнати кон создавање консензус. Најразлични средства на 

државното влијание, од пропагандата до прописите, се ставаат во служба на 

целта.

Се подразбира дека во авторитарните и тоталитарните држави тоа се случува 

сосема неприкриено. Не само што таму одредени личности и настани обврзно 

се премолчуваат, во некоја рака се бришат од сеќавањето. Таму дури и со години 

и со децении по смртта некои личности можат од страна на властите да бидат 
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“рехабилитирани”, во некоја рака повторно привикани во сеќавањето. Државата, 

како тоа да се подразбира, полага право и врз минатото. Таквата власт не може, 

се разбира, да се спроведува во слободни и демократски општества. Но, дури 

ни тука односот спрема минатото не им е препуштен на самите граѓани. И тука 

државата постојано се меша во тој однос. Приредува свечености, посебно 

за одредени годишнини (што, инаку, и во приватниот живот е важен облик на 

односот спрема минатото), подигнува историски музеи и на многу други начини 

на граѓаните им ја пренесува сликата за минатото што таа сака тие да ја имаат.

Секако, државата не може самата да ја одреди таа слика. Многу други 

институции учествуваат во тоа и во конкуренција го наметнуваат своето влијание. 

Па сепак, и во плуралистички сфатените општества настанува помалку или 

повеќе единствено јавно мислење за минатото. Тоа се постигнува веќе и со тоа 

што повеќето граѓани воопшто немаат можност да создадат сопствена слика за 

него. Повремено помеѓу различни создавачи на јавното мислење, но и помеѓу 

нив и државата, се разгоруваат жестоки спорови за тоа која слика на минатото 

треба да има општо важење. Во посебно проблематични случаи, сликите што 

силно отстапуваат од нормата стануваат предмет на сеопфатен презир, или 

дури со закон се забрануваат.

Во основа на овој процес на создавање мислење секогаш лежи не само 

човековата склоност да се спогоди за историјата, туку и убедувањето дека 

одредена согласност го држи општеството на куп, или дека дури е неопходна за 

тоа. Поради тоа тогаш на историчарите често им се припишува истакната улога. 

Со тоа тие доаѓаат во искушение, а некои и му подлегнуваат, своите продукти да 

ги прилагодат кон јавното мислење; но, исто така, добиваат можност да влијаат 

врз него и да го менуваат.

При тоа, во начело, нема спор околу тоа дека таа промена треба да придонесе 

кон поголемо приближување на стварноста. Спорно е единствено која слика е 

најблиску до стварноста, а при тоа често не се пресудни научните мерила, туку 

политичките интереси и мислења.

Бидејќи, правата на слобода го штитат од разноразни пречки, секако, и 

воспоставувањето на однос спрема минатото. Во начело секој има право себе 

да си создаде слика за минатото и слободно да ја манифестира и шири. Но, ни 

во слободните општества тој процес со тоа не станува чисто приватна работа. 

Односот спрема минатото премногу е сериозна работа, или пак му се припишува 

премногу големо значење, за државата и општеството туку-така да го препуштат 

на поединци.

Затоа околу него се водат жестоки спорови. Но, гордоста и достоинството 

на слободните општества лежат во вистинитиот однос спрема минатото. Во 

овие општества постои увереност дека тука станува збор за взаемно дејство. 

Слободата ја овозможува вистината, а вистината создава слобода. (1988)
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Жан Бодријар 

ВИРТУЕЛНО ВРЕМЕ

Во почетокот на осумдесеттите, во време кога металуршката индустрија во 

областа Лорен навлезе во финалната кризна состојба, на силите на јавноста 

им падна на ум да го “нашминкаат” наведениот колапс со тоа што ќе основаат 

“ев ропска зона за безделничење”,односно еден “интелигентно” осмислен 

темат ски (забавен) парк, кој би требало да претставува отскочна штица за 

економијата на односниот регион. Паркот беше наречен “Smurfland”. Се 

разбира, “главниот шеф” на свенатиот металуршки комплекс прерасна 

во “врховен главуч” на спомнатиот тематски парк, додека некогашните 

работници - металурзи, со статус на невработени, беа преквалификувани во 

таканаречени “smurfmen”, со што духот на “Smurfland” беше задоволен.

За жал, паркот (од неколку причини) набргу мораше да биде затворен, па 

некогашните маталурзи, со прекоманда на работните места на “smurfmen”-

ите, повторно се најдоа во позиција да плачат за милост наоколу. Горката 

судбина беше таа што - откако ги направи вистински жртви на пазарот на 

работни места, а потоа ги трансформираше во сенишни работници на 

бизнисот на забавата и безделништвото - конечно ги доведе во позиција во 

двата случаи да останат без работа. 

Меѓутоа, “Smurfland” беше само космос во мало. Фирмата”Дизни” е нешто 

многу пограндиозно. Како илустрација ќе забележиме дека “Дизни” презема 

една од најголемите американски ТВ мрежи, и дека не му гине успехот во 

настојувањето да ја купи њујоршката 42 улица - и тоа оној “жешкиот” дел од 

улицата - како би ја трансформирал во еротско тематски парк, со намера 

да направи жестоки промени на сè во таа улица. И сè со следнава идеја: на 

лице место еден од порнографските центри да се преобрази во огранок на 

“Disney World”, со трансформација на порнографите и проститутките (каков 

што беше случајот на фабричките работници во “Smurfland”) во некакви 

суштества, кои фигурираат во нивниот (Дизни) свет. Значи, претпоставена 
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е некаква метаморфоза на сите во идентични ликови - мумифицирани, 

дизнификувани.

Патем: познато ли ви е како генералот Шварцкоф, великиот стратег на 

војната во Заливот, ја прослави својата победа? Направи гооооолема журка 

во “Disney World”. Прославата / баханалиите во храмот на имагинарното 

претставуваше најадекватна завршница за една виртуелна војна.

Сепак, фирмата “Дизни” оди и отаде замисливото, отаде границите на 

фантазијата. Дизни - тој претходник и голем поттикнувач на фантазиите 

кои стануваат виртуелна реалност - сега е во екот на процесот со којшто 

би се опфатил стварниот свет, што треба да стане интегриран во неговата 

синтетичка вселена, во форма на семожни шоу-програми на “презентирање 

на стварноста”, во кои самата стварност добива форма на спектакл, и 

каде што стварното станува тематски парк. Трансфузијата на тоа стварно, 

е како трансфузија на крв, само што овде станува збор за трансфузија на 

стварното во бескрвната вселена на виртуелното. После проституирањето 

на имагинарното, еве сега и халуцинации на стварното во идеална и 

поедноставена верзија.

Во “Disney World” во Орландо на Флорида, направена е дури и идентична 

копија на лосангеловскиот “Дизниленд” како вид историска атракција од 

втор степен; некаков симулакрум на друга сила. Тоа е, всушност, идентично 

на она што CNN го правеше за време на војната во Заливот: прототипски 

настан, што не се одигрува (тука некаде), едноставно затоа што се одигрува 

(некаде) во некое вистинско време, во CNN-овото време за инстант потребите 

на фазонот.

Денеска, дизниевците со леснотија можат да направат “повторена 

посета” на војната во Заливот, што ќе има облик на шоу-програма за целиот 

свет. Конечно, хорот на Црвената армија веќе беше учесник на Божиќната 

прослава во тематскиот парк “Euro Disney”. Сè е возможно и сè е подложно 

на повторна обработка во полиморфниот свет на виртуелното. Сè може уште 

еднаш (повторно) да се создаде. Нема причини што би го спречиле Дизни да 

земе човечки гени - коишто, патем кажано, веќе беа обработувани - и нив да 
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ги пресврти, односно да ги вклучи во некакво “генетско шоу”. На крајот, тие 

ќе ја замрзнат и целата планета, како што и самиот Волт Дизни одреди да го 

замрзнат во нитрогенски раствор, исчекувајќи го своето воскреснување во 

реалниот свет; но стварниот свет веќе го нема, дури ни за Волт Дизни. Доколку 

еден ден се разбуди, несомнено ќе го доживее најголемото изненадување во 

својот живот. 

Во меѓувреме од дното на својот сад наполнет со нитрогенски раствор, 

тој продолжува со колонизацијата на светот (како на оној имагинарниот така 

и на оној стварниот) за потребите на призрачната вселена на виртуелната 

реалност - свет во кој сите ние се претворивме во сеништа и ликови. Поентата 

е во тоа што - кога ќе ги облечеме нашите дигитални алишта, ќе ги вклучиме 

нашите сензорски пипци, или ќе ги испритискаме копченцата на нашата 

аркада за виртуелна реалност - ние всушност влегуваме во живиот привид 

на светот низ кој Дизни, тој генијален претходник, влезе во виртуелната 

стварност на смртта.

Новиот светски поредок е по мера на Дизни. Се разбира, Дизни не е 

осамен во овој модел што содржи кабалистичка привлечност. Сведоци сме 

на “Бенетон” и на нивните рекламни кампањи, коишто настојуваат да понудат 

исце лу вање на човечката драма од вестите(сида, Босна, сиромаштија, 

апартхејд) со трнсфузија на реалноста во Ново Измирувачко Вообличување 

(место каде страдањето и сочувството завршуваат во облик на интерактивна 

резонанца). Се чини дека виртуелното ја презема надмоќта од стварното, 

а потоа се појавува како копија (и тоа без какви било измени), во склоп на 

модата “веднаш-можеш-да-ме -облечеш”.

Доколку оваа креација има успех во креирањето на универзалната 

фасцинираност - имајќи само дискретна боја на морално несогласување - тоа 

ќе биде само затоа што самата стварност (или самиот свет), со целата паника 

околу клонирањето, веќе се трансформирала во интерактивен перформанс, 

односно во некој вид на луна-парк за идеологии, технологии, труд, знаење, 

смрт, па дури и деструкција. Сето ова, би се рекло, е спремно за клонирање 

и обоготворување во незрелиот музеј на Имагинацијата, или во виртуелниот 



okno.mk146

музеј на Информацијата. Слично на ова, бескорисно е да се продолжува 

потрагата по компјутерските вируси, бидејки сите ние сме заробени во 

виртуелниот ланец на електронските мрежи. Информацијата и самата стана 

вирална; можеби сè уште не ги содржи флуидите на сексуалноста, но затоа 

пак поседува поголема моќ преку своето нумеричко простирање.

... И, така не му остана уште многу работа на Дизни, за да би ја натрупал 

стварноста на еден куп; како што е тоа во голема мера “Spectacular Inc.”, 

што би рекол Гиј Дебор. Меѓутоа, ние не сме веќе општествона спектаклот; 

самото општество стана спектакуларен концепт. Не станува збор веќе за 

заразеност со спектаклот - зараза што ја менува стварноста - туку станува 

збор за заразеност со виртуелноста; зараза што го уништува спектаклот. 

“Дизниленд” сè уште ѝ припаѓа на областа на спектаклот и фолклорот, со 

своите ефекти на забава (одвраќање на мислите) и дистанцирање (одвоеност). 

“Disney World” со распростирањето на своите пипци е општа метастаза - кло-

нирање на светот и на нашиот ментален космос и тоа не на имагинарен, туку 

на вирален и виртуелен начин. Веќе не сме отуѓени и пасивни набљудувачи, 

туку стануваме интерактивни ликови; ние сме кротко членство на оваа 

огромна “претстава на стварноста”.

Веќе не е спектакуларна логиката на отуѓеноста, туку страшната логика 

на дисинкарнација; не е веќе фантастична логиката на забавата, туку 

корпуску ларната логика на трансфузија и транссупституционирање на 

сите наши ќелии - смелост за радикално застрашување на светот од внатре, 

не од надвор, налик на квазиносталгичниот универзум на денешната 

капиталистичка реалност. Да се биде лик во виртуелната реалност не значи 

само да се биде актер или гледач. Тоа значи: да се биде надвор од сцената, 

да се биде опсцен.

Дизни победи на уште едно ниво. Тука интересот не е само во бри шењето 

на стварното со помош на преобразување на реалното во тридимензио-

нален виртуелен приказ (слика) без длабина, туку станува збор за потребата 

да се збрише времето со помош на синхронизација на сите периоди, сите 

кул тури, во едно патувачко движење; со прикачување на едно врз друго - во 
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едно сценарио. Затоа, ова го означува почетокот на едно стварно, точно и 

еднодимензионално време - време кое исто така не поседува длабина. Нема 

сегашност, нема минато, нема иднина, туку само миговна синхронија на сите 

периоди во една безвремена виртуелност. Паѓање или пропаѓање на времето: 

тоа е - доколку бараме адекватни зборови - тоа што ја претставува четвртата 

димензија. Тоа е димензија на виртуелното, тоа е димензија на стварното 

време, димензија која ги брише останатите.

Па, како што беше речено: дека за само еден век или еден милениум 

филмовите за гладијаторите ќе бидат посматрани као што беа посматрани 

автентичните “филмови” од времето на Римското царство - како вистински 

“документарци” за стариот Рим; дека клопчето со серија химни од вилата во 

Помпеја (а кое сега се наоѓа во музејот “Џон Пол Гети” во Малибу), на еден 

анахрон начин ќе биде помешано со вилата од 3 век п.н.е. (вклучувајќи ги и 

делата на ѕидовите: Рембрант, Фра Анџелико) - сè сматено во едно парче 

одронето време; дека прославата на француската Револуција во Лос Ангелес 

ќе биде ретроспективно помешана со вистинскиот односен револуционерен 

настан.

 Дизни de facto создава една безвремена утопија, произведувајќи ги сите 

настани - минати или идни - на симултани екрани и со помош на безмилосно 

мешање на сите секвенци, како тие да ќе се појават во некоја цивилизација 

различна од нашава. Меѓутоа, таа веќе станала наша. Се потешко и потешко 

си ја замислуваме стварноста, историјата,длабочината на времето, или 

тридимензионалниот космос, како што порано ни беше тешко - од нашата 

перспектива на стварниот свет - да ја замислиме виртуелната вселена или 

четвртата димензија. (март 1996)  
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Жан Бодријар

ПАТАФИЗИКАТА НА ГОДИНАТА 2000

“Мисла што прогонува: од одредена точка историјата веќе не е реална. 

Севкупното човештво одеднаш ја напуштило реалноста, без тоа да се 

забележи; сè што се случило по тоа веројатно не е точно; но ние тоа 

веројатно не сме го забележале. Сега наша задача би требало да биде да 

ја пронајдаме таа точка, а сè додека не ја пронајдеме присилени сме да 

живуркаме во нашата сегашна деструкција.”

Елиас Канети

Во врска со исчезнувањето односно загубата на историјата постојат 

различни плаузибилни хипотези. Исказот на Канети дека “целото човештво 

одеднаш ја напуштило реалноста” на впечатлив начин ја привикува брзината 

на ослободувањето што е потребна за некое тело да се извлече од гравитацис-

ката сила на ѕвездите или планетите. Според тоа може да се претпостави 

дека забрзувањето на модернитетот со коешто управуваат технологијата, 

случувањата и медиумите, потоа брзината на останатите економски, 

политички и полови размени, го разрешуваат темпото на ослободување, 

со што се поместуваме од сферата на референтноста кон онаа реалната, 

историска. “Ослободени” сме во секоја смисла на тој збор и тоа во таа мера 

што успеавме да стигнеме од онаа страна на она што е простор-време, да 

го напуштиме одредениот хоризонт каде што реалното би било возможно 

зашто гравитацијата и понатаму беше доволно силна за меѓусебните релации 

меѓу нештата, а тие така поседуваа, односно здобија, исходиште и некој вид 

траење.

Одреден вид на спорост односно неволност (всушност одредена брзина, 

но не преголема), одредена раздалеченост, но не преголема, одредено 
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ослобо ду вање (енергија на провали и мени), но не преголемо - сето тоа е 

нужно за таквата кондензација на настаните кои треба да се случат, и што ќе 

ги наречеме историја. Тој вид на кохерентно разгледување на причините и 

последиците го нарекуваме реалност.

Надвор од таа гравитациска сила која ги задржува телата во орбитата, 

сите атоми на смислата се губат или се раствораат во вселената. Секој 

атом ги следи своите сопствени патишта низ бесконечноста и исчезнува во 

космосот. И токму тоа го живееме во нашите сегашни општества зафатени со 

забрзувањето на сите тела, сите пораки, сите процеси со сите можни значења 

каде што, со помош на модерните медиуми, секој настан, секоја приказна, 

секоја слика ја надополнува симулацијата на бесконечните патишта. Секој 

политички, историски, културен факт е вклопен со кинетичката енергија 

што се шири во сопствениот простор расфрлајќи ги истите факти низ 

хиперпросторот во којшто тие губат секаква смисла зашто се немоќни да го 

одржат сопственото значење. Залудно е бегството од научната фантастика: 

од тој миг, од сега и овде, по пат на компјутерските науки, струјните кола 

и канали. Тој акцелератор на честички конечно успеа да го наруши и да го 

прекине референцијалното придвижување на нештата.

По однос на историјата, сторијата стана невозможна бидејќи по дефини-

ција е потенцијална ре-наративизација на некоја секвенца од значењето. 

Заради импулсот на тотална дифузија и кружење секој настан е ослободен 

само за себе - следејќи го својот пат низ празнината секој настан станува 

атомизиран и јадровит. За да се распрсне ad infinitum тој мора да се распадне 

како честичка. На тој начин ја одржува неповратната брзина оддалечувајќи 

се засекогаш од историјата. Секоја културна, можна група, треба да се 

фрагментира, разобличи, а со тоа таа ќе може да влезе во струјното коло. 

Секој јазик треба да исчезне во бинарен механизам односно во направа 

со која би можел да кружи - не во нашето сеќавање, туку во електронската, 

блескава меморија на компјутерот. Не постои таков јазик или говор кој што 

би можел да ѝ биде конкурент на светлосната брзина. Нема таков настан 

којшто би сведочел за сопствената дифузија со дел од планетите. Кога ќе 
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добие на забрзување секоја смисла е загубена. Нема таква историја што ќе 

се одбрани од центрифугалната сила на фактите односно од нивниот краток 

спој со вистинското време (по истиот ре до след на идеите: ниту една дарба 

не може да одолее на сопственото ослобо ду вање, ниту една култура нема 

да си го оневозможи сопствениот напредок, ниту една вистина нема да ѝ се 

спротивстави на сопствената верификација.)

Дури ни теоријата веќе не е во ситуација на “рефлектирање” за нешто. 

Таа може само да ги зграпчува концептите од нивните критични зони на 

референ тност и, во процесот со којшто и самата теорија преминува во 

хиперпросторот на симулакрумот,  да ги пренесе до точката од која нема 

враќање при што би ја изгубила секоја “објективна” вредност, а позначајните 

цели би ги остварувала со стекнување на вистински авторитет наспроти 

важечкиот систем.

Втората хипотеза по однос на исчезнувањето на историјата е спротив-

ставена на првата, односно таа не се однесува на забрзување туку на 

успорување на процесот. Тоа е изведено од физиката

Материјата го забавува одминувањето на времето. Поточно, по повр ши ната 

на многу згуснатото материјално тело времето како да одминува полека. Овој 

феномен се засилува пропорционално со порастот на густината. Резултат на 

тоа успорување е зголемената бранова должина на светлоста што го емитира 

тоа тело на начин што на набљудувачот ќе му овозможи да го забележи тој 

феномен. Од онаа страна на одредената граница времето стои, а брановата 

должина станува бесконечна. Бранот веќе не постои. Светлината згаснува. 

Аналогијата е очигледна во однос на тоа дека историјата се успорува 

кога ќе се допре до некое астрално тело на “тивкото величие”. Со нашите 

опш т е с тва управува процесот на масата, не само во социолошкото и демо-

граф ското значење на тој збор, туку исто така и во смисла на “критичка 

маса”, преминување на одредена точка после која нема враќање. Тука 

се наоѓа и клуч ното значенско определување на тие општества: подемот 

на рево лу ционерните процеси во склад со нивната мобилност (сите 

тие се револуцио нер ни во однос на изминатите столетија), со нивната 
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еквивалентна сила на инерцијата, неизмерна рамнодушност и тивката 

снага на таа рамнодушност. Таа инертна општествена материја не се јавува 

заради кусокот на размена, информација или комуникација; напротив, таа 

е резултат на мултипликација и заситена размена. Таа е родена од хипер 

згуснатоста на градовите, трговијата, пораките и струјните кола. Тоа е 

згаснатата ѕвезда на општеството, маса на периферијата врз која се лади 

историјата. Следствените случувања го одржуваат своето поништување во 

состојба на рамнодушност. Неутрализирана и молскавично распрсната од 

информации, масата го неутрализира прегледот на историјата и делува 

како екран на апсорпција. Таа не поседува историја, значење, свет, копнеж. 

Тука се потенцијалните остатоци на секоја историја, на секоја смисла, на 

секој копнеж. Вметнувајќи се во модернитетот сите овие прекрасни нешта 

се обидуваат да ја привикаат тајната противтежа, а неговото потценување ги 

отпушта сите тековни политички и општествени стратегии. 

Сега влегува во игра она спротивното: историјата, смислата, прогресот, 

повеќе не можат да ја пронајдат својата брзина или темпото на ослободување. 

Тие не можат да се истргнат од прегустото тело кое ги успорува нивните 

патишта, го успорува нивното време до точка од која ни бега перцепцијата 

и имагинацијата за иднината. Политичките настани веќе немаат доволно 

засебна енергија која би нè поттикнала па си го следат својот пат како 

нем филм пред кој сите сме колективно неодговорни. Така историјата се 

довршува, не заради кусокот на насилност (а насилството е во постојан 

пораст), ниту заради кусокот на случувања (а случувања секогаш ќе има 

доволно благодарение на улогата на медиумите и информациите!) - туку 

заради успорувањето односно деакцелерацијата, заради рамнодушноста 

и тапоста. Историјата не може веќе да се надваса, и не може да ја долови 

сопствената конечност, ниту пак може да сонува за својот крај. Таа се руши 

и се вкопува во својот миговен ефект, се самоистоштува во специјалните 

ефекти, имплодира во тековните случувања. 

Во суштина, веќе не може да се говори за крајот на историјата бидејќи 

таа веќе нема време да му пријде на сопствениот крај. Со забрзување на 
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нејзиниот учинок, нејзината смисла неминовно деакцелерира. Ќе заврши 

со запирање, ќе се заледи како светлината и времето на периферијата на 

бесконечно густата маса...

И човештвото има своја Голема експлозија: одредена критична густина, 

одредена концентрација на луѓе и размени што ја предизвикува таа 

експлозија којашто ја нарекуваме историја, а всушност тоа е дисперзија 

на згуснати, хиератски јадра на претходните цивилизации. Денес живееме 

еден спротивен ефект: го пречекоривме прагот на критичната маса во однос 

на популацијата, настаните, информациите, контролата на инверзивниот 

процес на инерција на историјата и политиката. На космичко рамниште 

веќе не знаеме дали сме ја допреле брзината на ослободување со која би 

учествувале во трајната односно конечната експанзија (тоа, несомнено, ќе 

остане засекогаш неизвесно). На човеч ко рамниште, каде што шансите се 

ограничени, можно е самата енергија вработена околу ослободувањето на 

видовите (акцелерација на размножувањето, техниките и размената во текот 

на столетијата) да придонесува кон разузданоста на масата и отпорот што 

носи почетна енергија додека нè влече низ немилосрд ното движење на 

противречности и инерција.

Дали вселената ќе се шири бесконечно, или ќе се собире во бесконечно 

мало јадро, ќе зависи од нејзината критична маса (со оглед на тоа која 

спекула ција е бесконечна во однос на откритијата на новите честички). 

По таа аналогија, историјата на човештвото ќе биде еволуциска односно 

инволуциска зависно од критичната маса на хуманитетот. Дали се гледаме 

како галаксии, на конечната орбита што меѓусебно нè разделува под влијание 

на големото забрзување, или можеби таа распрснатост во бесконечноста и 

самата е осудена на крај, а чо веч ките молекули сè повеќе се приближуваат 

на начин на спротивниот ефект на гравитацијата? Прашањето е: дали 

човечката маса којашто расте од ден на ден е во состојба да го контролира 

пулсирањето на тој жанр?

Трета хипотеза, трета аналогија. Уште се бавиме со точката на губење, 

со точката на исчезнување, но овој пат по линија на музиката. Ова ќе го на-
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ре чам ефект на стереофонија. Сите сме опседнати со високиот квалитет 

на репродукцијата, со квалитетот на музичката “трансмисија”. Конзолата 

на нашите канали е опремена со приемници, засилувачи и предзасилувачи, 

миксаме, приспособуваме и мултиплицираме ленти сè заради потрагата по 

безгрешна или прецизна музика.

Дали тоа сè уште е музика? Каде е прагот на вредноста после кој музиката 

како таква би исчезнала? Исчезнувањето нема да уследи заради кусокот на 

музика, туку заради пречекорувањето на границите, зашто таа ќе исчезне во 

совршенството на својата материјалност, во сопствените ефекти. После таа 

точка нема да постојат ниту проценувањето ниту естетското задоволство. 

Екстазата на музикалноста го произведува сопствениот крај.

Исчезнувањето на историјата е од ист вид: и тука ја преминуваме гра-

ни цата после која историјата како таква, подложна на фактографска 

и информациска софистикација, престанува да постои. Огромните 

дози на миговна дифузија, на специјални ефекти, секундарни ефекти, 

смирување - и оној прочуен Ларсенов ефект во акустиката предизвикан со 

прекумерното доближување на изворите и восприемачите, што значи ужасна 

интерференција на некој настан и негова дифузија - предизвикува краток 

спој меѓу причината и последицата, слично на она што во микрофизиката 

се случува меѓу објектот и експериментал ниот субјект (но во општествените 

науки!). Сè она што за нужна последица ја има неизвесноста на настаните, 

каква што е прекумерната силина на звукот, води, во склад со музиката, кон 

радикална неизвесност. Елиас Канети добро вели: “после одредена точка” 

ништо не è веќе вистинито. И токму заради тоа ни бега тивката музика на 

историјата, исчезнувајќи некаде под микроскопот односно во стереофонијата 

на информациите.

Во срцето на информацијата се наоѓа историјата што е прогонувана од 

сопственото исчезнување. На капакот на едно hi-fi музиката е прогонувана 

од нејзиното исчезнување. Во сржта на експериментот науката го прогонува 

исчезнувањето на објектот. Во порнографијата стожерна е половоста 

прогонета од сопственото исчезнување. Насекаде е присутен истиот ефект 
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на стереофонија и на апсолутно приближување на стварното: истиот ефект 

на симулација.

Оваа димензија на точката на исчезнување - каде што сè уште се наоѓаат 

историјата и музиката - е непоправлива. Каде треба да запреме во процесот 

на усовршување на стерео апаратите? Нивните граници без престан се 

поместуваат односно присилно се повлекуваат пред техничката опсесија. 

Каде треба да запре информацијата? Пред таквата фасцинација со”реалното 

време”, со високите вредности, може да се побегне со морални приговори, а 

тука нема многу смисла/тежина. 

Кога еднаш ќе се премине таа точка, процесот е неповратен, а тоа е 

спротивно на онаа надеж што ја негува Канети. Веќе нема да може да ја слу-

шаме музиката која што постоеше пред појавата на стереото (можеби само по 

ефектот што ги привикува суплементарните техники на симулацијата), нема 

да може да ја пронајдеме историјата којашто постоела пред информациите 

и медиумите. Изворниот бит на музиката, изворниот концепт на историјата 

исче знаа затоа што веќе не може да се издвојат од нивните модели за 

усовршување, кои се едновремено и нивни модели на симулација, насилна 

апсорпција во хипер реалноста што ги брише. Никогаш веќе нема да знаеме 

кое општество и која музика постоеле пред нивното трчање по денешната 

бесполезна перфекција. Нема да знаеме ни за тоа каква била историјата 

пред да се вовлече во техничката перфекција на информацијата - веќе 

никогаш нема да можеме да ги најдеме нештата онакви какви што биле пред 

нивното распрснување во приготвениот модел.

Одненадеж ситуацијата повторно стана оригинална. Можноста за исче-

кор од историјата заради навлегување во симулакрумот само е последица 

на фактот дека во основа самата историја е неизмерен модел на симулација. 

Не во смисла дека со тоа би се зголемило количеството приказни односно 

интер претации со кои ја обезбедивме, туку со обзир кон времето во кое се 

случува, она линеарно време кое што е време на крајот и тоа на одложениот 

крај. Ова е единственото време во кое историјата може да се случи. Со други 

зборови, таа единствено може да се случи во сукцесија на не-налудничави 
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факти што ги одредуваат причината и последицата, и без повикување на 

апсолутната нужност остануваат во нерамнотежа во однос на иднината. 

Сето ова има нагласена раз  личност во однос на ритуалните зедници во кои 

што сите нешта се одредени според потеклото и каде што церемонијата е 

повторување на совршеноста на изворниот настан. Наспроти тој поредок на 

исполнетото време на ослободување од “стварното” време на историјата, 

продукцијата на линеарното и диференци јално време се јавува како сосема 

вештачки процес. Од каде доаѓа таа напнатост, од каде е она “тоа што мора 

да се случи ќе се случи на крајот на времето” (Суд ниот ден, спасение или 

катастрофа), и наспроти кои согледувања се поста вува истекувањето на рокот, 

односно денот кој што не подлежи на пресметки па со тоа останува квази 

непресметлив? Тој праволиниски модел се чини совр шено функционален, 

а пред сè апсурден и нематеријален, во очите на оние култури кои немаат 

идеја за диференцијалниот “датум на созревање”. Тоа е сценарио што во 

други услови би сметале дека го привикува злото. Најраните христијански 

движења се окарактеризирани со жесток отпор кон секој обид да се спречи 

надоаѓањето на царството Господово. Прифаќањето на таквата исто риска 

перспектива на спасение, и на нејзината реализација во сегашноста, не може 

да помине без насилство, а сите ереси постојано го повторуваат лајт мо-

тивот за исполнувањето на ветувањата во сегашноста. Нешто во редосле дот 

го предизвикува времето. Цели заедници дошле до точката на загрозеност 

на животот заради забрзувањето и налетот на Кралството. А бидејќи тоа им 

е ветено на крајот од времето, сè што треба да се направи е да се заврши 

времето, веднаш (и лично).

Целата историја ја следи предизвикот на илјадавековноста упатен 

кон темпоралноста на историјата. Историската перспектива која што 

ја изместува играта на рамниште на хипотетичен крај секогаш била во 

опозиција спрема судбоносното барање односно партикуларитет, спрема 

судбоносната стратегија на времето кое сака да го запали заоѓајќи од онаа 

страна на крајот. Не би можеле да кажеме дали некоја од тие тенденции 

во голема мера влијаела на некоја друга. А во текот на историјата и натаму 
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останува акутното (горештото) прашање: треба или не треба да чекаме? 

Од месијанското преобразување на првите христијани, преку ересите и 

буните секогаш постоела антиципација на крајот; во чувството на конечност 

низ смртта, низ заводливото самоубиство за Бог да би се оддалечил од 

историјата и соочил со сопствената одговорност. Што е тероризмот ако 

не сопствен начин на приготвување на историјата? Тој со непосреден и 

тотален чин ја намамува моќта во стапица. Наместо да го чека конечниот рок 

тој се поставува наспроти екстатичниот крај во надеж дека ќе ги поттикне 

условите за Судниот ден. Илузорен предизвик, се разбира, па сепак секогаш 

фасцинантен, бидејќи, во подлабока смисла, ниту времето ниту историјата 

никогаш не биле прифатени. Секој е свесен за арбитрарноста, односно за 

вештачката природа на времето и историјата. Ние никогаш не им наседнуваме 

на оние што би можеле да нè спасат.

Постои ли, вон ограничувањето на тероризмот во глобалната фантазија 

што леб дее над денешниот свет, барем ронка барање за парусиа? Барање за 

некаква насилно утврдена реалност кога веќе таа бесконечно нè измамува 

во хиперреал носта? Достигнувањето на хиперреалноста е поништување на 

пресметките, на Судниот ден, на Апокалипсата односно Револуцијата. Сите 

расправи за крајот ни се откраднуваат, а историјата нема никаква можност 

да ги усвои бидејќИ во меѓувреме тие и онака ќе бидат завршени (тоа сè уште 

е приказната за Месијата на Кафка: тој доаѓа предоцна, еден ден предоцна, 

а тој временски интервал, таа дискрепанција станала неподнослива). За да 

го пресретнеме Месијата ние ќе го наместиме крајот. Таква отсекогаш била 

ќудта на демонското искушение: да се кривотвори крајот и сите пресметки 

во врска со завршетокот, да се кривотвори времето, со што ја поттикнуваме 

нашата склоност кон нетрпеливоста.  Односно, скришно да се приспомне 

дека самото ветување за исполнетост е лажно и диаболично.

Соодветната тајна за столетието се јавува низ нашата опсесија со 

реалното време, со моментната информација: да се ослободиме од 

трајноста, диференци јалното време, да се поништи она некаде-другде на 

настанот, да се предвиди неговиот крај изземајќи го од линеарното време, 
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да се приграбат работите пред да се случат. Во таа смисла реалното време е 

повеќе вештачко од дифе рен цијалното време бидејќи тоа го вклучува своето 

порекнување - ако од наста ните сакаме непосредно уживање, ако сакаме да 

ги живееме во моментот како веќе да сме таму, тоа е затоа што веќе немаме 

никаква доверба во смислата или целта на настаните. Истото порекнување 

може да се согледа и во спротивставените стојалишта - во историзирањето, 

во архивирањето, во помне њето на сè што се однесува на нашето минато 

како и она што им припаѓа на другите култури. Не ли е тоа симптом на 

колективното претчувство на крајот, т.е. дека со тоа ќе мораме да дојдеме до 

крајот на настаните и на живото исто риско време, па треба да се наоружаме 

со сите форми на вештачката мемо рија, со сите знаци на минатото да се 

спротивстават на отсутноста на идни ната и на претстоечкото ледено доба? 

Не ли се менталните и интелектуал ните структури среде процесот на 

вкопување и сосредоточување во мемории, во архиви? Сите мисли, сите идеи 

ќе проблеснат со мудрост во Годината 2000. Тие веќе го надушкале здивот 

на терор на Годината 2000. ТИе нагонски го усвојуваат решението на оние 

криогенетичари според кои треба да се нурне во тековниот кислород за да 

се најде начин за преживување.

Општествата коишто веќе ништо не чувствуваат од идната сукцесија 

на настаните и коишто сè помалку веруваат во историјата, општествата 

што се губат на позадината на футуролошките технологии, зад купиштата 

информации, во целуларната комуникациска мрежа каде што времето е 

конечно избришано во чисто кружење - тие генерации можеби никогаш нема 

да се разбудат, без за тоа да бидат свесни. Годината 2000 не мора ни да се 

случи - за тоа тие не знаат ништо.

превод на четирите текста: 

Драган Јакимовски, Г.Н.Ом и Искра Гешовска
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Едуард Лимонов

THE NIGHT SOUPER

Целиот тој ден беше жешко. Но навечер залади и по паѓањето на мракот 

стана уште посвежо. Ветрот ги оддува топлите облаци од небесата над 

Њујорк - се појави голема месечина - и целата природа се сложи во нешто 

налик на есен. Ваквото студенило не беше сезонско, обично почетокот на 

септември во Њујорк е влажно-тежок и топол, затоа ми беше чудно. Околу 

полноќ се најдов на Бродвеј, во мидл-таун, во бар. Џез пејачката пееше 

седејќи зад пијаното.

Јас испив едно по друго неколку Гиниси во полумракот и се обидов да 

започнам разговор со пејачката. Пејачката ме одби. Овој настан нема да 

истрела како пушката на Чехов во последниот чин, но тој и’ зададе тон на 

вечерта и ноќта. Откако се почувствував симболички отфрлен од пејачката 

и од Њујорк, јас пламнав со желбата повторно да бидам прифатен во 

недрата на родниот град и таа желба ме доведе, ќе видите каде. Причината 

на откажувањето беше формулирана во толку искрена форма, што јас ќе си 

дозволам да го наведам нашиот краток разговор. На моите прашања: кога 

таа завршува со пеењето и можам ли да и’ понудам дринк во некој друг бар, 

високата девојка ги извади од чантата очилата со црвени рамки (имаше 

пауза), ги облече и сериозно, без насмевка, со очила, ми рече: “Сори, не. 

Имам доволно мажи во животот. Еден постојан бојфренд и тројца нередовни. 

Да беше ти од шоубизнисот, би можел да ми помогнеш да излезам од оваа 

влажна дупка - таа покажа на подот посипан со струготина, - но ти дури не 

си ни Американец. Јас сум убедена дека си добар маж, но јас сум заморена 

од мажи”.

Таа ги симна очилата и ги сокри во чантата. Јас и’ реков дека имав намера 

само да ја поканам на дринк, затоа што ми се допадна како таа, бела девојка, 

блескаво го пее репертоарот на Били Холидеј. Па да, целиот репертоар 
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завршува в кревет, ми рече таа заморено. “Некој и’ сторил нешто многу лошо 

во креветот, - си помислив јас, - затоа таа сега е непријател на сите кревети”. 

Излегов од барот и не мислејќи свртив нагоре по Бродвеј. Работата е 

што во 1977 година живеев над Бродвеј. Нозете сами ме носеа кон хотелот 

“Ембаси”. Јас веќе бев таму во ова мое доаѓање. Знаев дека од прекрасно-

урнатиот смрдлив хотел, населен со неколку стотици сиромаси (сите беа црни 

освен Лимонов), Јапонците кои ја купија зградата, направија од неа глупав и 

скап апартман комплекс “Ембаси Тауер”. Кога дојдов до 27 стрит, запрев на 

нејзиниот Ист агол. Подразмислив дека нема смисла да чекорам и натаму по 

Бродвеј, дека ми треба како минимум пиво и можеби полукруг полски колбас. 

Гинис во пијано барот воопшто не ми следува според ресурсите, камоли три 

Гиниса... Ако купам колбас и пиво трошоците нема да се избалансираат, 

но барем ќе го запрам процесот на погубното расфрлање. Можам да се 

вратам по Бродвеј неколку улици подолу - таму кај Анзониа Пост Офис има 

супермаркет “Ај енд Пи”, кој е отворен цела ноќ. Но сосема е можно веќе и 

да го нема.

Супермаркетот беше на место и беше отворен - весело се жолтеа неговите 

матнонепробојни стакла. Трогнат, јас влегов во мојот стар пријател. Во 

лицето ми удрија старите нечисти мириси... Безброј пати го купував во него 

по ноќите “моето мени” - кобасици, пиво, гадно евтино мелено месо за 

хамбургери, леб што наликува на памук... Истиот Мексиканец гард со стап 

(тој ли е или не е тој?) сплеткареше со црната касиерка, истиот (сиво-зелен 

во лицето) менаџер шеташе исправајќи ги штандовите, нискиот стомак ги 

надувуваше истите пантолони. Истото испотено под пластиката мелено месо 

се нудеше себеси за хамбургер. Суперизобилство на евтина, нездрава храна 

- грубо спакувана. Рај за сиромаштијата. Заледени во парчиња мраз кокошки, 

од витрината со месо тече валкана вода.

Не пронаоѓајќи го колбасот, купив конзервирана шунка и пластична вреќа 

со шишиња. Кај нив сега се продаваше хард ликер! Во посебен оддел, со 

речиси непробојни стакла. Во мое време на посетителите им се нудеа само 

пиво и убиствени малт ликери. Патем размислив за причината за непробојните 
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стакла (дечките од Харлем ограбуваат алкохол од супермаркетот кој работи 

цела ноќ? Речиси неверојатно), купив шише вино и расејано сложувајќи го 

купеното во браун бег, го напуштив супермаркетот.

Ноќта беше уште поноќна. Помислив на долгите четириесет блокови 

што ме делат од хотелот “Лајтем”, решително ја отфрлив како непривлечна 

хипотезата за патување во сабвеј, го опипав шишето вино во браун бег, го 

стуткав пакетот заедно со лебот и решив дека ќе си дозволам ноќен сапер 

во природа. Пикник. Каде? Ако не ме мрзи и свртам од Бродвеј кон Централ 

Парк, ќе можам прекрасно да се сместам на тревата и да имам сапер под 

поетичната њујоршка месечина. Да се присетиме на младоста...

Потсетувајќи се на моите бивши подвизи, насмевнувајќи и’ се на својата 

непромисленост, му пријдов на паркот во реонот на 70-тата стрит. Браун 

бег во рацете, бели фармерки, чизми, светло сако. Не обѕирајќи се, не 

исчекувајќи го моментот дојдов до клупата, застанав на седиштето, потоа врз 

наслонот и од него врз оградата на Централ Парк. И решително скокнав доле. 

Релативно ниска од страна на улицата ограда, стануваше пар метри подолга 

од страната на паркот. Земјата беше подалеку отколку што очекував. За моја 

среќа, слојот трева врз кој се приземјив, беше дебеличок како стомакот на 

просечен Американец.

Таму беше добро. Месечина. Остри, без оглед на мирисот на градската 

прашина што покрива се’ друго, мириси на растенијата што започнале да 

гнијат. Маскарада на дрвја, чијашто сенка е длабока и непрониклива. 

Шушкајќи со тревата, зачекорив.

Но сепак, не се задлабочував. Останав на позната територија. Од страна на 

72-та стрит во мое време седеа локалните сопственици на кучиња и локалните 

атлети, си дофрлуваа шеги и пцости. Ние, луѓето од “Ембаси”, исто така 

доаѓавме наваму. Имено нашите луѓе доаѓаа со тапани и правеа африканска 

музичка ноќ. Кој тропа сега? Преселените некаде на 150-тите улици бившите 

“наши” доаѓаат со тапани на родното место? Ми се причини неопходно да 

имам музичка подлога од родни звуци на родните тамтами. “Можеби ти се 

плашиш, Едвард? - се запрашав себеси влегувајќи под необично широк во 
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крошната бор. - Си преминал во повисока социјална класа и се плашиш од 

забавите на бившата социјална класа, се стискаш што поблиску до излезот?”

Стеблото на борот се наоѓаше на падината на мало ритче, а дел од 

крошната, неговите моќни гранки како одделно дрво се спушташе долу и 

ја допираше тревата, бранејќи ме фронтално од... да речеме, непожел ните 

погледи. Вдишувајќи ја боровоста, о спуштив браун бегот во трева. Сакајќи 

подлабоко да ја почувствувам боровоста, скинав гранка и набодувајќи се, 

истривајќи неколку иглички, ги мирисав. О, како е добро! Се почувствував 

како излетник на одмор и се насмевнав.

Со првата голтка на виното ми стана уште подобро...

Се сплеткав со отварањето на конзервата. Со непотребна сила го повлеков 

прстенот и како резултат, само дел од металната кожа беше симнат, само мал 

отвор го ослободуваше пристапот кон содржината. Морав, очистувајќи ја од 

иглички гранката, да ја извлекувам шунката во лепливи парчиња. Шунката 

беше слатка. Без да бидам гурман, секогаш јадев со апетит.

Заморен од работата по извлекување шунка, раздвојување на лебот и 

џвакање, јас ја одложив конзервата врз браун бег, отпив цел рафал голтки 

од виното и се навалив врз стеблото. Во далечината мукаа стада автомобили, 

омекнати од растојанието помалку раздразливо звучеа полициските сирени, 

селски мир и спокој царуваа во колективот на растреперените растенија. Низ 

игличките на борот, врз мојот браун бег, врз осакатената конзерва и лебот 

паѓаа капки месечева светлина. Ако ветрот ја поместуваше крошната, тогаш 

капките паѓаа настрана, во тревата.

Природно, ме посетија спомени. Тие секогаш се појавуваат кога се 

сместувам удобно и ја узурпираат сегашноста. Спомените се спуштија 

врз мене како розови облаци, само невидливи, како радијацијата. Јас во 

мислите прошетав до барабаните, а од нив од Централ Парк Вест до 71-

та стрит. Таму работев со стариот Лења Косогор неколку дена, монтирај ќи 

му рентген апарат на доктор... презимето на докторот е изџвакано од вре-

мето. По монтажата, ние започнавме да ги обложуваме ѕидовите на рентген 

комората со дебели оловни плочи. Што ќе ми го овој спомен? Се покажа дека 
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меморијата, зафатена од металите, ги бара оловните плочи. Низ годините 

се појавија оловните плочи, нивната структура, гребнатин ките на нив... Се 

сетив на пештерата на Косогор во бејсментот во “Асто ри ја”, на неговите 

инструменти... Би требало да му поѕвонам, тој е добар човек... Пивнав од 

виното. И, зацврстувајќи го шишето во тревата, видов дека сокриен од мене 

со гранки, стои човек, затскривајќи ја месечевата светлина.

Ужасот не е највисок степен на страв - тоа е особена состојба. Не е 

можно да се доживее ужас во кафеаната на Плас Републик во Париз, кога 

во постепено распламтената кавга противникот вади нож и ви се зака нува со 

него. Нормално е да се доживее страв. Типот со нож може да биде сериозен 

тип и на крајот на краиштата да ве боцне во стомакот. Или да го сокрие 

ножот. Но околу вас има човечки суштества, па ќе се вмеша и патронот, вие 

не верувате дека тој ќе го употреби ножот, освен тоа, можеби ќе ви успее 

да му фрлите кригла, да го удрите со стол по нога. Не сакате да го загубите 

вашето машко достоинство, викате по него, тој ве навредува... Ако ви е 

страв, сепак, нема никаков ужас. Втора ситуација: војна е, лежите со другите 

војници очекувајќи го сигналот за јуриш, во раката држите автомат, неговата 

цврстина ве ободрува. Дури ако во наредната секунда во вашата регимента 

падне бомба и сите ве разнесе - нема да стигнете ниту да се уплашите... Трета 

ситуација: вие се најдовте заробен од некоја организација, организацијата 

ве држи во некој подрум закован со железни пранги - вие чувствувате 

страв (ретко, но заложниците сепак ги убиваат), физички неудобности, 

понижување... Но вашите грабнувачи во маски ви носат храна, вие дури 

можете да разго варате со нив и ужасот во такви услови, кога се’ или барем 

многу нешта се јасни, не може да се роди. За да се доживее ужас, потребни 

се следните услови: прво, речиси потполно отсуство на информација за 

Опасноста, второ, ситуација што го попречува добивањето на информација 

за Опасноста, трето, мистички момент - непредвидливо, нелогично поведе-

ние на Опасноста (Ѕверот, Змајот, Монструмот, Франкенштејн, Заболе ниот 

Ум...) кој ја следи нечовечката цел...
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Јас доживеав токму ужас. Тој (Опасноста) стоеше молкум, во светли 

пантолони, бела кошула... и со нож. (Што ќе му го голиот нож во раката, 

која е неговата цел?) Голем, некаков си театрален, особено изразлив како 

косата на Смртта на гравурите, ножот блескаше кога ќе се најдеше во зракот 

на месечината или ѕвездата или далечниот фенер, и темнееше, речиси 

исчезнувајќи. Тој го држеше својот нож во левата рака, покрај бедрото, со 

другата рака ја тргна гранката. И гледаше во мене. 

Тој можеше да биде храбар бизнисмен-шегаџија, кој излетал во ноќта 

опасно да се позабавува во едниот од скапите апартмент билдинзи на 

Централ Парк Вест (малку веројатно), но што тоа менуваше. Јас замрев 

како парализиран, шишето со вино едвај е одвоено од устата, во висина на 

градите...

Тој молчеше, придржувајќи ја гранката со раце... И ножот... Тоа беше 

белец и судејќи по се’ дури русокос. Сосема е, исто така, веројатно дека 

него го русеше зелената светлина што зрачеше од тревата и дрвјата. Цртите 

на лицето му беа неразбирливи за мене бидејќи месечината му беше зад 

грбот. Средна висина, дебел или изгледаше дебел поради широ ките кошула 

и пантолони. Јас, како зајак пред зинат удав, гледав хипнотизирано во него. 

Само затоа што не му ги гледав очите, изнајдов сили и реков гласно: “Вуд ју 

лајк то хев а дринк со мене?” И ја исправив раката со шишето во негов правец. 

Штом му понудив да се напие,  веднаш се сетив дека ќе сторам глупост ако 

му го дадам шишето - моето един ствено оружје против неговиот голем нож. 

Тој ја пушти гранката, се сврте и замина од мене во длабочината на паркот, 

тивко шушкајќи со тревата. Тој не сакаше алкохол, не ми побара мани, тој 

беше од највисоката, најстрашна категорија - идеалист на месечевата 

светлина. Типови кои не ги сакаат вашите пари и кои не сакаат да ве силуваат, 

најверојатно сакаат да ве изедат. Инаку, што ќе му го ножот? Таков нож. Само 

да колеш и јадеш. Како што јас штотуку ја јадев шунката. Под истиот бор. Се 

почуватвував како зајак во кафез, кого што, кој знае зошто, домаќинот по 

подолго набљудување не го одбрал за  ручек. 
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Од 72-та стрит замириса на чад. И со истиот бран на воздух ми дојдоа 

поблиску барабаните. Ја кренав конзервата и ги нурнав прстите во шун-

ката. Лепливото желе ми ја отежнуваше работата. Камо да имав вилу шка... 

Го изџвакав залакот и ја избришав раката од тревата. Прстите ми мирисаа 

- ги помирисав - неочекувано, на риба. Очигледно септемврис ка та трева, 

споена со нешто (бикарбонати, хлорхидрати или што?), даде мирис на риба. 

Централ Парк трепереше со сите свои длабо чини и тем ните и светли петна, 

со сите нијанси на зеленилото - од нежната боја на свежата салата до темно-

елкината боја, со сите дистанци, со сите геомет риски форми, или поточно, 

со бесформностите. Дуваше долу, по тревата, мене во нозете. Како некаде да 

имаше отворена врата, како што има провев во голем стан, станот се протега 

педесетина улици од север на југ и десеттина од запад на исток. Провев на 

продорен ветер... Ветер на смрт та? Тој тип е очигледно безумен. Зашто тој 

се шета со... несраз мерен нож, кој наликува на театарски или кујнски? Зашто 

го прикажува, а не го сокрива ножот? Да речеме, црните или порторикан-

ските хулигани са каат тенки ножеви скокачи, сечилото да искокнува од 

дршката. Ножевите на Порториканците наликуваат на самите Портори канци 

- подеднакво се тенки и брзи. И самиот не многу крупен, јас имам симпатии 

кон Порториканците. Можеби? Не, типот не е Порториканец, силуетата не 

му е таква. Мрднат белец, кому сите жички во главата му се испомешале. 

Случајно, неприродно се соединиле во краток спој и затворен во себе, тој 

шета по ноќниот парк без цел, како копитар минотаур. Некои жици во мозокот 

му се соединиле со спротивните жици. Само тоа. Но сепак...

Зад грбот слушнав шум. Некој нагазил на гранка во тревата, на пра зен 

пакет од, на... Мојот грб самиот се одлепи од борот. Без да стану вам, се’ уште 

на коленици, се свртев како Принцот во “Заспаната убави ца” и го видов него. 

Тој сега стоеше над мене, во истата поза, едната рака ја држи гранката пред 

лицето, во другата е театарскиот нож. Стопалата ми смрзнаа, се испотија и 

- почувствував - листовите на нозете. Да се испотат листовите? Ја доживеав 

таа чудна биолошка појава како послед но предупредување на организмот, 

зафатен со зачувувањето себеси, се зами слив себе како машина која секој 
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момент ќе експлодира: сите стрелки на сите манометри се на црвената 

линија и треперат. Треба веднаш да се спасува кожата. Станав и, кревајќи го 

шишето, без брзање излегов од под борот. Знаев дека ако побрзам (мојот грб 

го чувствуваше притисокот на неговиот поглед) кон излезот, кон 72-та улица, 

типот со преплетените жички во главата ќе ми се нафрли затоа што неговите 

зеници (или кој и да е дел од окото што му служи за регистрирање на нештата) 

ќе зафиксира страв во мојот грб. А неговите реакции се наведени од стравот. 

Определе на топлина, определено количество на страв “го вклучува” и тогаш 

тој сече, чкрипи со забите, го вади дробот и го јаде, го вади срцето и го јаде... 

По ми слив дека осудената жртва во пештерата на минотаурот чувствува нешто 

слично на она што го чувствувам сега: очи в очи со зол (туѓ) мозок во околина 

составена од камења, карпи и дрвја... Идејата на човекот е злосторничка во 

однос на зајакот, кокошката, овцата и кравата. За нив Човекот е Злобен Дух. 

Минотаурот е злосторнички во однос на човекот...

Нишајќи со шишето без брзање се упатив во длабочината на паркот. 

Онаму, каде што беше потемно и каде што долгите асфалтни алеи споро ќе 

го доведат патникот преку должината еднаква на должината на тринаесет 

блокови, во Централ Парк јужна стрит. На улицата со скапи хотели и долги 

лимузини. Татко ми во детството цврсто ми всади дека од кучиња не смее 

да се бега. Типовите со погрешно споени нерви-жички во главата треба да 

му се потчинуваат на законот на инстинктот, сличен со законот на големите 

пцишта. Законот на ловот.

Првите неколку минути ми беа тешки. Кога неговиот поглед веќе не можеше 

да го достигне мојот грб, ослабна со растојанието, мојот грб се затскри 

зад гранките, џбуновите, дури и карпите, и ми стана полесно. Тој не тргна 

по мене затоа што во неговата програма Целта, Пленот имааат поинакви 

карактеристики. Таа, Целта или Пленот, нервозно се рита, вика, бега. Моите 

звуци и движења не го засегнаа неговиот апарат за окинување. Јас сум 

убеден во тоа. Јас сум исто убеден дека да се однесував поинаку, мојот 

страв да беше фатен од неговите средства, имаше да лежам под тој бор со 

прстите во желето од шунка, птички скокаат колвајќи го лебот, шишето вино 
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се истркалало на асфалтната патека, мојата крв со добар состав  впиена во 

земјата и би ја залепила тревата, како што чоколадото ја слепува детската 

коса.

Приоѓајќи кон се’ уште бучната и светла во ноќта Централ Парк Јужна, 

почувствував гадење. Потпрен на оградата, ги истурив отровната шунка, 

виното и лебот, озрачени со погледот на Болниот Ум...

*Едуард Лимонов (вистинско презиме: Савенко), роден во 1943 година во семејство на 

офицер на НКВД. Детството и младоста ги минал во околината на Харков, а од 1965 година 

е активен член на литературно-уметничките кругови. Издавал збирки песни во самиздат, 

заработувал за живот со шиење. Од 1971 година член на неформалната група “Конкрет”, од 

1974 година во емиграција. Живеел во САД и Франција, а во 1991 година вратено му е руското 

државјанство. Објаавен е на повеќе од четириесет јазици во светот. Моментно се занимава со 

политичка дејност.
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Игор Јаркевич

СОЛЖЕНИЦИН
или Гласот од подземјето

Да бев јас Александар Исајевич, Галина Вишневска и Мстислав Ростропович 

ќе ми дадеа можност да живеам во нивните викендички, а покрај ќе си 

минуваа луѓето и секој ќе велеше:

- Страдалник!

Некојпат кај мене, божем патем, ќе доаѓаа делегации на срдечни Евреи и 

ќе ми нудеа да емигрирам во Израел, а јас ќе им одговарав дека местото на 

писателот е до креветот на неговиот народ, додека наоколу ќе се ширеше 

мирисот на скомина. Во ноќите ќе ги сонував портокалите во Јафа и 

горчливиот мирис на пустината, но наутро не би жалел за ништо. 

Да бев Солж, кај мене во Рјазан ќе допатуваше Твардовски и ќе ми го 

однесеше ракописот во Москва - таму ме објавуваат и ме примаат во Друш-

тво на писатели, а вака, мене, обичниот онанист, ме бркаат отсекаде и 

десните и левите, макар што сочувствувам со народот ништо помалку од 

Солж. Многумина од познатите луѓе - не само Гаља и Слава - би се гор дееле 

со познанството со мене, а така, сите што поскоро сакаат да ме заборават, 

кутриот онанист. На крајот од краиштата, да бев Солж, мојот глас внимателно 

би го слушала цела Русија, и кога мене (то-ест Солж) би се обидувале да ме 

наклеветат гадни неврастеници, ним би им одго варале:

- Не пипај, тоа е свето. Тој е првиот кој ги стави точките над i.

Мене никој не ме сака - а во случај да бев Солж - девојки, уште сосема 

млади, градите се’ уште им се неоформени, газињата им штрчат на разни 

страни - заспивааат со моите книги под перницата, ним им ѕвонат, а тие 

одговарат:
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- Не можам, зафатена сум, кај мене е... - и таинствено дишат во слушалката, 

кутрите козички. 

Да бев Солж, ќе пријателував со Бел и заедно со него презриво ќе се 

муртев пред кратенката КГБ, би го мразеле тоталитаризмот во секоја негова 

пројава, макар и латентна. Илјадници дисиденти - а секој од нив е сложена 

појава за себе - би го барале Патот во моите книги, многупати напивајќи се, 

и би ме нарекувале Лав Толстој на нашата епоха.

Да бев Солж, мене ќе ми се родеше син и јас ќе го крстев во црквата на 

Кропоткинска улица, а многумина, минувајќи покрај неа, би шепотеле:

- Овде! - и би покажувале со прстот. Подоцна би влегувале во метрото, би 

заборавале на тоа - но тоа сепак би значело нешто. 

Да бев Солж, мене би ме кандидирале за награда, и без оглед дали би ја 

добил или не, тоа безусловно би бил настан. А вака - во детството победив 

на натпревар во пинг-понг и никој не се израдува, мене дури и ме навредија 

подоцна, ми рекоа:

- Онанистите пак ги прејдоа чесните.

Ете, да бев Солж, кај мене ќе доаѓаше мноштво писатели, уште свежи, со 

своите први дела. Па и воопшто, многу луѓе би доаѓале, и жени и мажи, и за 

секого ќе имав што да му речам, и на секого ќе имав што да му одговорам. 

Потоа тие би си заминувале, полетни. А наоколу би стоел синџир од агенти 

на КГБ...

А вака, јас некојпат по цела седмица жив збор не слушам.

Еден збор вистина цела кола ќе превагне.

Да бев јас навистина Солж, ќе напишев писмо до Собранието на руските 

писатели, по што власта ќе ме навредеше дека сум гомно. Но гом но ќе беше 

таа, власта, бидејќи цела Русија стенкаше, никаква демократија немаше, цврст 

чекор на тиранинот, секој слободен збор се задушуваше - и да не беше вечното 

трпение, се’ ќе заборавевме и ќе ги загубевме сите чувства... И јас ненадејно 

ќе дознавав дека некои никулци се јавуваат овде-онде, народот се затворил 

во себе и таму, внатре, огнот ќе се разгоруваше, а подоцна, кога тиранијата 

ќе исчезнеше, ќе излегоа надвор нивните ситни работи и работички, нивни, 
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на сите кои мислат зад привремено сигурните грбови, кои никогаш ништо не 

учат ниту од своето ниту од туѓото горчливо искуство, готови на се’ заради 

сопствената добробит, и баш многу валкан смрад ќе се проширеше наоколу 

затоа што би се зафатиле тие, без оглед на сите ветувања, само со решавање 

на сопствените работи и никогаш не би ги зафатиле вековечните проблеми 

на преплетувањето. И веќе тогаш не ќе можеше да се запре пожарот, кој не 

беше вчера запален.

Седум пати измери, а еднаш тоа.

Да бев јас навистина Солж, историските и другите паралели би се сплеле 

околу мене - столипин ленин павлик морозов дедо мраз црвен нос - сите тие 

ќе беа заедно со мене - масони, лејб-масони, друга нечист која си направи 

крма од нашето поле - и да не беше светлиот Христов празник... колку тогаш 

би верувал јас во Бога и во Божјите љубимци!

Да бев јас Солж, би можел да се свртам околу себе и да погледам со свеж 

поглед, поглед што многу однесе, многу нешта што виде, поглед кој веќе не 

е ниту свој туку на роднини и пријатели поглед - и наједностав ните нешта, 

од искон на времето внатре сплетени, со крв полеани, крв што носат и кои 

самите веќе крв станале, би ми се откриле мене - о, тогаш ќе ги сфатев нив, 

кои велат благодарам за секое парче леб џабе добиено. И дури не знаат 

кутрите штениња на петербуршката кучка дека нив ќе ги засегне неволјата во 

облик на загуба на бесплатната чорбичка, ќе ги затрогне и нивните деца, а 

веќе ќе биде доцна... Ех, каде ме одведе мене, кутриот онанист! Веќе одамна 

не сум се распалувал вака, а се’ е тоа затоа што во август ноќите се жешки, 

не се спие, а Петја Бљудски, мојот пријател, во соседната соба се превртува 

и својата женска ја превртува, а таа спие и на ништо не реагира...

Петја утре наутро ќе ми рече:

- Стоко, на кого раката си ја кренал? На светиња, на Солж!

Ама Петењка, ангелче мое, не е тоа што ја кренав раката, главното е што 

само потфатив и затоа што сето тоа заврши.

Дебели мрсни прсти, Петењка, да бев јас Солж, немаше да се пла шам од 

нив и немаше да се плашам од оладениот чај. Вечер е, тажно е дома, само 
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скршениот часовник и изгорените кибритчиња на наткрше ната тацна - ниту 

од оваа мртва природа немаше да се плашам бидејќи нешто објаснувачко 

и просветлувачко ќе ми се откриеше мене, не како сега. Боже мој, не ме 

оставај мене, остави некој друг, мене не ме оставај! Од сите дупки се слуша 

ѓаволска музика - рок и џез, итра сметка... Зошто Ти, Господе, си не’ оставил 

нас, кутрите онанисти?

Да знаев дека сум Солж, а не гнасна лебарка, ќе си пуштев брада, инаку се 

сечам секој ден со лоша бритва и со тапо сечило, а немам пари да си купам 

пристојна - од каде му пари на беден онанист? На сите им е лошо, не само на 

мене, одамна можев да се пропијам, да пропушам, да почнам жени да дупам 

- со еден збор, да се спуштам на дното. Но нешто поголемо од мене влезе во 

мене (што ако тоа е љубов?), ме врза со силно јаженце и ме поведе зад себе 

без да ме праша. 

Слепото страшило бавча нема.

Кога би станал Солж, би напишал мноштво големи по форма и по 

содржина дела, а меѓу нив “Еден ден на Иван Денисович”, првата ласто вичка 

на почетокот на наближувањето на очекувањето на крајот. Тогаш би гледал 

сосема поинакви нешта од многумината во светот што не’ опкружува, би 

знаел каде е што - каде има правдина, каде нема правдина, и зошто ја нема, 

и што треба да се стори за да ја има, и воопшто, како да се живее натаму - а 

вака јас, кутриот онанист, ништо не знам и одамна во се’ самиот се заплеткав.

Да бев јас навистина Солж, Петењка Бљудски немаше да ми дојде со 

женската, туку ќе ми донесеше интересна книга и ние долго ќе разго варавме 

за спасението и за возродувањето на Русија, а вака - тие таму се валкаат. Или 

ние би се валкале заедно. 

А вака - ми нема спас, немам ни син, и никој не ме сака - ни маж, ни жена - и 

никаква надеж не ми остана - а сето тоа само затоа што не сум Солж. Ех, да 

бев тој - сите томови на мои дела би ги ставил под задникот на онаа девојка 

што сега е со Петењка, и би ја повалил за сите мои познати и непознати, 

загубени и измачени! А подоцна на сите би им простил...
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Да бев Солж, не ќе морав ништо да кријам од луѓето. А вака, морам се’ да 

сокривам, апсолутно се’ затоа што сум кутар онанист.

Да бев Солж... Ме интересира, можам ли да бидам Солж и кутар онанист 

воедно?

Игор Јаркевич, роден 1962 во Москва. Во 1985 дипломирал на Историско-архиварскиот 

факултет. Објавува од 1991 година, првин во печатот на рускиот андерграунд. Денес е широко 

познат, како во Русија, така и во странство.
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Јевгениј Попов

КАКО ГО  
ИЗЕДОА ПЕТЕЛОТ

Николај Јефимович долго време живееше со жена му кај мојата вујна Ира, 

во дрвената куќа на улица Засухин. Тој беше потстанар, кој за станот плаќаше 

двапати месечно во готови пари.

Тажен, немирен и нејасен е животот на луѓето, кои немаат од квадратните 

метри сопствен или општествен стан. Тие се гризени од нејасни стремежи 

и сомневања, им се присакува да се селат од место во место, менувајќи ги 

занимањето и дејноста. Тие посакуваат среќа, а одат на кино и потоа пак 

посакуваат среќа. 

Ете го, на пример, Николај Јефимович. Извонреден мајстор во својата 

професија. Работи со метал. Цел живот нешто клепа, заварува и леми. Струга.

Но сепак, тој не стругаше целиот живот. Прво се најде во Сибир заради 

незначителни повоени престапи, а во 1954 година го амнестираа.

Тие години, по улиците на нашиот град шетаа илјадници амнести рани. 

Скитаа, јадеа, спиеја по поткровјата и подрумите. Заради бившите логораши 

животот на граѓаните стана мошне сложен. Редок мирен храбрец излегуваше 

зиме доцна навечер од дома, затоа што сите знаеја: еднаш една дама излегла 

од дома на пет минути во девет навечер, а нејзе и’ пришле некои луѓе и и’ ја 

симнале целата облека и часовникот. Тоа било на Таракановка, кај кланицата. 

Таа тогаш отрчала кај Суриковски мост, забележала светлина од фенерите и 

видела како стојат некои луѓе. Таа, кон нив.

- Граѓани! - вика, - Ме соблекоа! Ене! Ене ги, избегаа. Јас ги запомнив.

- Ги запомни? - ја прашале.

- Ги видов! Ги видов! Тие капутот ми го однесле и зимската шапка. 

- И ако ги видиш, ќе ги познаеш?
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- Ќе ги познаам, секако! - одговорила жената не насетувајќи ја неволјата.

И тогаш ја ѕвекнале со ракакавица по лицето и нејзиното лице станало 

со боја на крв, затоа што во ракавицата имало жилети. Жената, во крв, со 

пипање излегла на Сталински проспект, паднала и таму наводно некој ја 

пронашол. Жената останала слепа, а бандата се сокрила. Бандата Црна 

мачка. Сибир-54.

Или раскажуваа уште: како фатиле некои деца, ги обесиле во шумата и ги 

испосекле со ножеви, ја собирале крвта.

- Зошто?

- За да ја продадат во станица за трансфузија и тоа за големи пари.

- Какви глупости!

- Ете ти сега, глупости. Ти кажувам, фатиле деца, ги обесиле во шума, ги 

испосекле со ножеви и ја собирале крвта.

Но Николај Јефимович не се занимаваше со такви работи, не се 

интересираше и не земаше учество. Боже мој! Тој, напротив, да видел 

или слушнал нешто слично, веднаш ќе кренел глас и лично би ја повикал 

милицијата.

Тој воопшто за ништо не се интересираше. Според Николај Јефимо вич, 

тој и во логорите се најде сосема случајно, бидејќи не бил виновен. Не знам. 

Вината - тоа е толку лизгав и нејасен за мојот ум поим, што јас во прашањето 

на виновноста или невиновноста на Николај Јефимович ни како не можам да 

се искажам, бидејќи не знам и со факти не распола гам. Не знам. Па и не е 

толку важен, на крајот од краиштата, фактот на виновноста или невиновноста 

во опишуваниот случај. Важно е дека по амнестијата, тој стана мошне мирен 

човек, сакаше да доживее среќа и се вработи во производството, барајќи 

примена на своите златни раце. 

Тој имаше жена, која тргуваше во продавницата на пазарот. Елена 

Демјановна. Со прекар Демјан.

Таа беше глува, то-ест, слушаше сосема малку и тоа само она, што се 

говореше гласно право во нејзиното уво. Ја сокриваше својата глувотија, 
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правејќи се дека слуша се’ - и она што се кажува гласно, и она што се кажува 

тивко.

Тоа откритие некако го веселеше Николај Јефимович. Тој на шега ја 

пцуеше. На шега. А бидејќи таа ионака ништо не слушаше, се’ одеше како 

подмачкано: Николај Јефимович ја пцуе, а Демјан не слуша, си зборува за 

ова-она, и тој си зборува, а штом Демјан се сврти, тој неа ја пцуе.

За да се опише надворешноста на сопрузите не е потребно ни мај стор-

ство, ниту вдохновение. Ниту голема умешност не треба. Треба да се рече 

дека парот и по изглед и по содржина беше доста просечен. И јас ги гледам 

сосема јасно, дури и по толкуте многу изминати години.

Тој е со среден раст. Човек како другите. И облеката е незабележли ва, 

сива. Во што сите одеа, во тоа одеше и Николај Јефимович. Како што сите 

одеа - чизми, палто, а пантолоните се во чизмите - така одеше и Николај 

Јефимович. Кога почнаа да се продаваат широки пантолони и многумина 

ги купија, тогаш и Николај Јефимович се снабди со такви. Обична облека - 

незабележлива, сива. Обичен човек - сив, незабележлив.

И за Демјан може да се рече сосема едноставно: дека таа, бидејќи беше 

глува, не се истакнуваше премногу. Носеше дома од најдоброто од она што се 

продаваше во нејзината продавница и не веруваше во постоењето на апарат 

за слух. Го сметаше апаратот за лага, измислица на весниците и списанијата.

Тие и’ носеа корист на мојата вујна Ира. Како прво, како потстанари кои 

плаќаат за наем на станот, а како второ, како луѓе кои имаат врски. Мене, на 

пример, Елена ми најде во нејзината продавница чизми број триесет и пет. 

Јас во тоа време носев чизми број триесет и пет и одев во второ одделение 

во основното училиште Суриков.

Тие не живееја сложно, но секогаш спиеја заедно. Ем свикнаа, ем немаше 

што да прават, затоа што нивниот стан претставуваше ограден со шпер-

плоча простор со размер два на три, што е еднакво на шест квадратни метри. 

Вистина, шпер-плочата беше висока до таванот. Тука нема што да се рече.

Но тие не живееја сложно. Изгледа, затоа што нив ги навредуваа постојните 

различни лоши навики.
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Николај Јефимович многу сакаше да клечи, потпирајќи го ѕидот и пушејќи. 

Исто така и се пијанчеше со сите, кои се согласуваа да пијат со него. Затоа 

обично и ги испиваше сите заработени пари.

Демјан затоа не го хранеше, а кога го хранеше, тогаш со каша што се 

правеше од брашно, компири, вода и жито. И се’ запржуваше со смрдли-

ва жолта маст. Маста ја добиваше Николај Јефимович, кој знае од каде, 

редовно, но со лош квалитет.

Аромата пловеше по кујната во процесот на подготовката на хра ната 

и после тоа, и предизвикуваше гадење. Јасно е дека тоа го навреду ваше 

Николај Јефимович.

Него го нервираше и тоа, дека глувата, откако ќе испиеше вотка, сакаше да 

танцува на музика од грамофон, ги креваше нозете и ги покажуваше краевите 

од виолетовите гаќи. Го нервираше, но помалку од смрдливата храна. Освен 

тоа, нему му беше криво дека жена му со продавницата има пари настрана и 

ги сокрива на непозната книшка, а нему не му ги покажува. Се прави дека тие 

пари воопшто ги нема. 

Така и си живееја. Но повремено, во односите меѓу сопрузите се 

забележуваа страшни изливи на нетрпеливост.

За новата 1956 година Николај Јефимович вели:

- Ајде, - вели, - да го свариме петелот.

А таа не слуша.

- Петелот да го свариме?! - вика Николај Јефимович.

Не слуша.

- Свари ми го петелот, стоко! Да се најадеме барем за Нова година! - и’ се 

дере тој на уво.

А таа, ни да трепне.

Си молчеше, а потоа изјавува:

- Не давам. Ќе дојде новата година, и во новата година треба да се јаде.

Од такви зборови Николај Јефимович целиот се прекри во муцката со 

црвени пеги и замавна по Елена со стол.
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А разговорот се водеше во кујната. Итрата и мала Демјан вешто отскокна 

до шпоретот, го фати чајникот и силно го тресна Николај Јефимович по 

главата.

Попарениот скокна, пцуеше. Го кршеше мебелот во кујната и се дереше. 

Се удираше во ѕидовите и ги клоцаше.

- Ќе ја убијам! - рикаше Николај Јефимович.

Но Демјан тивко се измолкна и вујна ми ја сокри во подрумот. Врз капакот 

на подрумот беше ставена комода. Новата 1956 година Демјан ја дочека меѓу 

компири и буриња со зелка. А Николај Јефимович се’ уште се маткаше по 

станот, жално повторувајќи дека ќе ја убие штом само ја најде.

Неговата муцка беше преврзана со памук и со газа. Тој се маткаше и низ 

тесните отвори на очите ја бараше Елена.

Демјан си седеше во подрумот. Но колку може таму да се седи? И таа го 

дочека 2 јануари 1956 година, кога Николај Јефимович тргна на работа. И се 

реши таа, ѓавол да го носи, да го свари петелот. Во продав ницата не отиде.

А тие имаа петел. Поточно, прво имаа петел и кокошка. Демјан ми сле ше 

дека кокошката ќе добие пилиња од петелот. Пилињата ќе пораснат, ќе носат 

јајца. Демјан ќе биде стопанка на кокошкини јајца. Ако сака - ќе ги јаде. Ако 

сака - ќе ги продаде на пазарот како вишок.

Таа добро мислеше. Но, за жал, ништо не се случи. Затоа што, како прво, 

петелот беше некој чуден. Тој не ги газеше кокошките, туку цел ден седеше на 

плотот. Па и кокошката, во ноември месец си умре, кој знае зошто. Се шеташе 

по кокошарникот и потоа - нозете горе. Се затре се, се вкочани и помодре. 

Дури е чудно колку бргу умре кокошката!

Демјан, јасно, имаше некои сомневања. Имено, дали вујна ми или јас. Но 

не го кажуваше тоа. А не го кажуваше, затоа што ниту самата не сфаќаше: 

кому му треба да ја отруе нејзината кокошка. Така остана петелот, а Николај 

Јефимович честопати бараше да го изеде, но Елена не го даваше. 

Така, на 2 јануари 1956 година таа сепак реши да го свари петелот и 

започна да го вари. А Николај Јефимович во тоа време беше на работа, во 

производството, каде што работеше со метали.



Маргина 41 199

Тој зеде лежиште, го исече, го исправи, го исчука со чекан. Потоа, цел ден 

стругаше по бившото лежиште со турпија.

- Николај Јефимович, ноже да не си правиш во работно време? Ајде 

подобро да се освежиме после празникот, - му велеа пријателите.

Но Николај Јефимович, натмурен, ништо не им одговараше и продолжуваше 

да струга со турпијата.

- Остави го тоа, Николај Јефимовичу. Не стругај. Тоа ноже, Николај 

Јефимовичу, за себе го остриш, - го наговараше еден разбран човек, кој 

толку добро знаеше се’ однапред така што секоја минута се плашеше некој 

да не му ја светне една по муцката.

Но Николај Јефимович, за жал, не слушаше никого. Тој цврсто реши да 

земе крајни мерки во своето ослободување од жената.

Николај Јефимович со чудна насмевка си замина дома. Околу влезот, 

заметен со снег, тој застана и се огледна наоколу.

- Век слобода нема да видам, - рече Николај Јефимович и влезе во куќата. 

И забележа дека дома, зад преградата од шпер-плоча, не смрди на пржена 

жолта маст, дека таму, зад шпер-плочата, е многу чисто. Зад шпер-плочата е 

осветлено. Зад шпер-плочата на маса стои шише вотка, парче риба, колбаси 

и краставици. И лонец, а од лонецот - пареа од петелот.

И од пареата сфати Николај Јефимович дека тој ја однел целосната и 

конечна победа над жената. Дека, можеби, и книшката ќе биде негова, ако 

само таа постои. А попарената муцка - тоа е ситница и дребулија.

Натмурен, тој седна на маса и викна: 

- Демјан!

Таа веднаш, како од под земја, изникна:

- Овде сум. Јас сум овде.

Тивката и кротка Елена.

- Седни! Да пиеме!

И точно - седнаа, и точно - дрмнаа. Се напија. И точно - седнаа, пиеја, 

јадеа. Испија пола литро и го почнаа второто. И веќе стигнаа до петелот. Тој 

беше изваден од лонецот и беше прекрасен.
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Тогаш Николај Јефимович го извади ножот од џеб, и’ го покажа на жената 

и и’ објасни што и’ се заканувало. Жената го прифати злокобниот предмет со 

оној степен на искреност и почитување, кој му годеше на Николај Јефимович. 

И тој и’ го даде ножот на жената и таа почна да го сече батакот и батакот, 

крилцето и крилцето, вратчето и газето.

И тие го ждереа петелот до полноќ, а кога стана дванаесет, сопру зите беа 

конечно пијани и паднаа да спијат без да се соблечат.

Сега тие се стари и едвај одат. Веќе и не живеат кај вујна ми. Куќата на 

вујна ми ја урнаа и нив сите ги раселија во нови станови. Демјан и Николај 

Јефимович добија еднособен стан во петтиот реон. Понекогаш ги сретнувам. 

Тие едвај одат и се држат еден за друг.

Па и сега, јасно, животот не е ист: старите куќи се урнати, наоколу само 

многукатници, наоколу плин, струја, боја, лифтови, поплочени бањи, лоѓии и 

топла вода. Подрумите исчезнаа, кокошки и петли никој во градот не држи, 

во продавниците се’ се продава слободно, наоколу има асфалт. Слободно 

одиш навечер по улица, сретнуваш познаници и пријатели.

Ете, така и јас некојпат ги сретнувам. Тие едвај се движат. Тие едвај се 

движат и се држат еден за друг.

Ете како го изедоа петелот.

Јевгениј Попов, роден 1946 година во Краснојарск. Дипломирал геологија во 1968 година, 

работел како геолог во Сибир. Во периодиката објавува од 1962 година, но успех постигнува со 

изборот раскази во 1976 година. Уредник и автор на самиздатскиот алманах “Метропол” во 1979 

и од тоа време исклучен е од членството на Сојузот на писатели. До распаѓањето на СССР не 

објавувал. Преведен е на повеќе јазици, а неговата драма “Лошо наштиман клавир” е поставена 

во Амстердам. Објавува најмногу во периодиката.
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Дмитриј Пригов 

СМЕТКИ СО ЖИВОТОТ

Предупредување

Колку е непрецизно, мачно, а некојпат и едноставно трагично сведувањето 

на нашите сметки со животот. Сето тоа е затоа што не е правилен 

пронајдениот и непрецизно приложуван еквивалент. Имено, денешниот свет 

на пазарни односи роди, ни даде право в раце апсолутен и чист еквивалент 

на проѕирниот превод на сето во се’, со помали затемнувања на краевите 

во маргиналните зони, кои можат и да не се земаат предвид. Јасно е, под 

тој еквивалент ги подразбирам парите. Ако ги третираме како генерален 

светски медијатор мошне сличен со философскиот камен на Средниот 

век, животот за нас ќе стане потполно конвертиран, сосема во инакви, 

вредносно-ценовни категории.

Животот ќе застане врз цврста основа. Се’ ќе застане на свое место.

Во кафетеријата на Британскиот музеј

Се напив кафе со некој мал колач

Што вредеше до две и пол фунти

Во вкусот не стигаше ниту за фунта и пол

Но бидејќи според степенот на несомненото задоволство изгледаше како 

две фунти триесет пени

Резултатот беше само дваесет пени - 

Мала загуба. 

*

Во Стеделик музејот во Амстердам

Во напола кафеана напола менза

Јадев супа од зеленчук, некое главно јадење, кафе и кола

Целокупната сума беше околу 15 гулдени

Според вкусот толку и беше - 15 гулдени
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Но имаше цел куп впечатоци, најмалку за 60 гулдени

Уште повеќе што не го плаќав јас сето тоа

Така што добивката може да се пресмета во некои 100-150 гулдени.

*

Во Келн, во музејот на Лудвиг

Во кафеаната пиев црно кафе

Со студена кола

Ми излезе точно 5 марки 70 фенинзи

А беше доста вкусно, околу 5 марки

Но сепак, општиот поволен впечаток ја надминуваше границата на 6 марки

Така што салдото е позитивна нула со едвај забележлив приход.

*

Покрај музејот во Будимпешта

Во ловџиски ресторан

Јадев чорба од печурки со парчиња од некого

Потоа зајак во сос

Пиво и други напивки

За тројцата вредеше на 3 и половина илјади форинти

Јас платив две илјади

Но беше вкусно, многу вкусно - за некои 5 илјади

Освен тоа, добри соговорници, шеги, национален ресторан - 10 илјади

Значи, ако поделиме на тројца добиваме по 3 со ситнина илјади

Добивката не е помала од илјада форинти.

*

Во Тејт галеријата во Лондон 

Со жена ми земавме малку, за 5 фунти

Но вкусно барем за 4 фунти 60 пенса

Впечатоците се прекрасни, свежината и присуството на високи гости 

вредат барем 7 фунти
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Кога дојде заменик директорот и почести за уште некои 9 фунти

Со сето тоа вредноста на разговорот со интонации на почитување на моја 

сметка

Така што сумата тешко се сумира, но добив некои 20-25 фунти.

*

Во Москва, во близината на галеријата Гелман

Каснав за некои 50 илјади

Треба да речам, и кај нас знаат

Чувствата се дури до 70-75 илјади

И воопшто е пријатно - Москва, центар, умилност и речиси солзи - веќе 

вреди над 90 илјади

Како резултат, позитивен биланс од 60-65 илјади

Па нека! Сепак, роден крај

На вернисажот не’ честеа сосема бесплатно

Со се’ интересот, оживеаноста и мошне пристојната храна вреди над 40 

илјади

Да речеме, во Келн тоа ќе вредеше 30 марки

Во Лондон би честеле за некои 7 фунти

Така што добивката практички може да се пресмета.

*

Во Данска, во Рекенбринк

Во привремениот уметнички центар

Зедов нешто за 30 круни

Не ми се допадна воопшто

Освен тоа, подоцна дознав дека како учесник во проектот

Можев да јадам и пијам апсолутно бесплатно

Ама ете, се избрзав
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Ужасно се натажив

Значи - материјална и морална загуба од некои 300 круни.

*

Одев по улица во Стокхолм

Покрај Кунстхусет

Никаде не влегов

И воопшто заштедив

Но немав можност да добијам профит

Иако ни од своите ништо не загубив.

*

Гледав како еден познат московски сликар 

Во Пинакотеката во Минхен

Гнете со полна уста храна за некои 100-150 марки

Од задоволството напишано на неговото лице

Се гледа дека тоа вреди 150 марки

Освен тоа, него го забележаа, го препознаваа

Освен тоа, музејот

Освен тоа, празнична атмосфера

Може само да се претпоставува дека општата сума е некои 400 марки

Значи, тој ќе си донесе дома добивка од 280-300 марки.

*

Во Метрополитен музејот во Њујорк

Во лесната и освежувачка есен

Седев во кафеана со девојка

Тоа чинеше некои 15 долари

Што беше соодветно со квалитетот и вкусот

Но пријатноста на соседството, разговорот, стисокот на рацете, убавината 

на окружението ја накачуваа вредноста до 50 долари

А мене ми претстоеше и нешто што тешко може да се вреднува
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Но сепак, ризикувам да споменам сума од 200-300 долари

Значи, по завршетокот на сето, со одбивањето на почетните 15 долари 

остануваше добивка од 235 или 325 долари.

*

Ете старичка во галеријата Уфици

Јаде буквално на грош, за 5 илјади лири

Но во нејзиниот брз и кос поглед

Се гледа дека таа се обидува да се наведе себеси да ја вреднува храната 

со некои 50 илјади лири

А значењето на околината, во која влегува силно нараснатото ниво на 

самосвест вреди многу повеќе - за 500 илјади лири

Старичката погрешно ја пресмета веќе и својата вратена младост во 

едниот милион лири

Ништо не се добива, стара!

Нема да ме излажеш!

Јас се’ гледам и оценувам непристрасно, според непосредниот факт на 

твоето јадење на конкретната храна

Така и ќе биде - 5 илјади лири - ниту помалку ниту повеќе.

*

Не секогаш завршната сметка, која се чинела позитивна, се покажува како 

таква

По истекот на времето и по трезвеното разгледување

Квалитетот на храната се снижуваше во својот првобитен погрешен 

паричен еквивалент

Па и корисноста или пријатноста на разговорот силно паѓаа во цената

Така што добивката се свртуваше во своја спротивност

То ест, во страшна, страшна загуба

Иако јас имав и случаи на непосредна корист

Кога без никакви ручеци

И без никакви дополнителни пресметки
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На раце добивав суви пари

Кои не беа измиени со културните односи

И со редоследот на квази-пазарните операции

Тие не поседуваа очарување и величина

Но сепак, ми доаѓаа до умот и срцето

Тие си беа - пари

Јас ги пресметував оптималните варијанти за секој ден

Во повеќе или помалку стабилен доларски еквивалент

Ручекот е 5-6 долари

По можност да е многу вкусен, кој би ја надминал номиналната вредност 

за 10 долари

Во друштво на интересни, значајни и корисни луѓе, што додава уште некои 

50 долари

Значи, дневно имаш некои 55-60 долари

Месечно се околу 1800

Во годишната сметка се 21.600

Не е Бог знае што, но може да се живее.
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Дмитриј Пригов 

ОПИС НА ПРЕДМЕТИТЕ

Јајце

Другари! Јајцето е еден од најраспространетите предмети во социјално-

работната и битовата практика на човекот. 

Тоа претставува крива затворена површина со сложено органско 

наполнување, со размер од 20 милиметри до бесконечност во должина.

Се прикажува со посредство на двете раце, секоја сложена како 

полусфера.

Во секојдневниот живот се користи како храна за сите видови до маш-

ни животни и човекот, во сиров облик, во облик на кајгана, омлет, во варен 

облик итн. Историскиот настанок на јајцето се сврзува со појавата на Земјата 

на видот јајценосци, што не е точно бидејќи се пронајдени далеку постари 

јајца од природно потекло.

Образот на јајцето честопати се користи како духовно-мистичен симбол 

на почетната космолошка супстанца, што е апсолутно погрешно од научна 

гледна точка, бидејќи е поправилно да се смета претставата за настанокот 

на светот како акт на творештвото на демиург во текот на седумте денови.

Некојпат образот на јајце се асоцира со социјалната класа како не каква 

супстанца и жестока форма на класова идеологија, што е погрешно од 

марксистичка гледна точка, бидејќи механизмот на взаем ното дејство меѓу 

класите и идеологијата е принципиелно различен.

Поради сложеноста на кривата затворена површина и тенката обвивка, 

предметот практички не може да се репродуцира. Неговото реално постоење 

заради погоре наведените причини се смета за малку веројатно. 
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Крст

Другари! Крстот е еден од најраспространетите предмети во социјално-

трудовата и битовата практика на човекот. 

Тој претставува апсолутно напречен пресек на две тесни површини, 

со размер од 20 милиметри до бесконечност во должина. Се прикажува 

со посредство на напречно наложување еден врз друг на прстите од две 

различни раце.

Во секојдневниот живот се користи за распнување, носење на врат, 

зацврстување врз зградите на култот, сушење алишта, прикажување на 

координатни системи итн. 

Историскиот настанок на крстот се сврзува со настанокот на инсти ту-

цијата правна држава во стариот Рим и со практиката на пресечување на 

криминалот, што не е точно затоа што се пронајдени далеку постари крстови 

од природно потекло. Образот на крстот често се користи како духовно-

мистички симбол на светското дрво, што е апсолутно погрешно од научна 

гледна точка, бидејќи поправилно е да се земе столбот како симбол на 

светското дрво.

Некојпат образот на крст се асоцира со пресечувањето на индивиду ал-

ната волја со волјата на државата, што е погрешно од марксистичка гледна 

точка, бидејќи механизмот на взаемното дејство меѓу личноста и државата е 

принципиелно различен.

Поради сложеноста во постигнувањето на апсолутната напречност 

во пресекот на двете површини, предметот практички не може да се 

репродуцира. Неговото реално постоење заради погоре наведените причини 

се смета за малку веројатно. 
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Перница

Другари! Перницата е еден од најраспространетите предмети во 

социјално-работната и битовата практика на човекот. 

Таа претставува две сошиени парчиња платно со внатрешно напол ну вање 

со запазување на точната мерка во еластичноста, со размер од 20 милиметри 

до бесконечност во должина.

Се прикажува со посредство на двете раце сложени со дланките една со 

друга.

Во секојдневниот живот се користи за подметнување под глава, под лакт, 

под бок, под грб, под задник и т.н. 

Историскиот настанок на перницата се сврзува со моментот на кла со-

вото раслојување на првобитното општество, што не е точно бидејќи се 

пронајдени далеку постари перници од природно потекло.

Образот на перницата честопати се користи како духовно-мистичен 

симбол на женската сексуална енергија, на женскиот полов орган или скут, 

што е апсолутно погрешно од научна гледна точка, бидејќи е попра вилно да 

се смета претставата за земјата како женски скут.

Некојпат образот на перница се асоцира со гниењето на опште ст во-

то во границите на застарените производни односи, што е погрешно од 

марксистичка гледна точка, бидејќи механизмот на взаемното дејство меѓу 

производните односи и гниењето на општеството е принципиелно различен.

Поради сложеноста на постигнувањето на точната мера на еластич ност, 

предметот практички не може да се репродуцира. Неговото реално постоење 

заради погоре наведените причини се смета за малку веројатно. 

Столб

Другари! Столбот е еден од најраспространетите предмети во социјално-

работната и битовата практика на човекот. 
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Тој претставува чиста цилиндрична форма поставена напречно во однос 

на површината на земјата, со размер од 20 милиметри до беско нечност во 

должина.

Се прикажува со посредство на еден прст насочен нагоре со слободниот 

крај.

Во секојдневниот живот се користи за пренос на електрична енер гија, во 

огради, порти, насред некое место итн. Историскиот настанок на столбот 

се сврзува со појавата на општинско-родовската заедница, што не е точно 

бидејќи се пронајдени далеку постари столбови од природно потекло.

Образот на столбот честопати се користи како духовно-мистичен симбол 

на машката сексуална енергија со фалички аспект, што е апсолут но погрешно 

од научна гледна точка, бидејќи е поточна претставата за андрогината 

механика на половата енергија.

Некојпат образот на столб се асоцира со улогата на личноста во исто-

ријата, што е погрешно од марксистичка гледна точка, бидејќи механизмот 

на улогата на личноста во историјата е принципиелно различен.

Поради сложеноста на постигнувањето на чисто цилиндричката форма 

и апсолутната напречност во однос на земјината површина, пред метот 

практички не може да се репродуцира. Неговото реално постоење заради 

погоре наведените причини се смета за малку веројатно. 

Тркало

Другари! Тркалото е еден од најраспространетите предмети во социјално-

работната и битовата практика на човекот. 

Тоа претставува парче дрво, железо или друг материјал во облик на чист 

круг, со размер од 20 милиметри до бесконечност во должина.

Се прикажува со посредство на соединување на палецот со попказалецот 

на една рака.
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Во секојдневниот живот се користи во коли, автомобили, локомо тиви, 

паробродови, авиони итн. Историскиот настанок на тркалото се сврзува 

со почетокот на трудовата дејност на човекот, што не е точно бидеј ќи се 

пронајдени далеку постари тркала од природно потекло.

Образот на тркалото честопати се користи како духовно-мистичен сим-

бол на функционирањето на животот на Земјата, што е апсолутно погрешно 

од научна гледна точка, бидејќи е поправилно да се смета претставата за 

животот како светлина што свети и во мрак.

Некојпат образот на тркало се асоцира со постојаниот процес стока-

пари-стока-пари, што е погрешно од марксистичка гледна точка, бидејќи 

механизмот стока-пари-стока е принципиелно различен.

Поради сложеноста на постигнувањето на апсолутниот круг, пред метот 

практички не може да се репродуцира. Неговото реално постоење заради 

погоре наведените причини се смета за малку веројатно. 

Мајмун

Другари! Мајмунот е еден од најраспространетите предмети во социјално-

работната и битовата практика на човекот. 

Тој претставува апсолутно последен стадиум на еволуцијата на останатиот 

животински мир кон човекот, со размер од 20 милиметри до бесконечност во 

должина.

Се прикажува со посредство на стискање на раката во тупаница со 

истакнување на средниот прст.

Во секојдневниот живот се користи за зоолошки градини, за експе ри менти, 

за нарекување со погрдни зборови итн. Историскиот настанок на мајмунот 

се сврзува со еволуцијата на последниот пред неа биолошки вид, што не е 

точно бидејќи се пронајдени далеку постари мајмуни од природно потекло.

Образот на мајмун честопати се користи како духовно-мистичен симбол 
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на случајноста и лажливоста на животот, на гримаса на животот, што е 

апсолутно погрешно од научна гледна точка, бидејќи е поправилно да се 

смета претставата за непостојаноста на животот во облик на маја - миражност 

на реалниот свет.

Некојпат образот на мајмун се асоцира со преминот на секоја, про гресивна 

во свое време, социјална класа во реаккционерна, што е погреш но од 

марксистичка гледна точка, бидејќи механизмот на регресот на социјалната 

класа е принципиелно различен.

Поради сложеноста на определбата на апсолутно последната етапа во 

еволуцијата, предметот практички не може да се репродуцира. Неговото 

реално постоење заради погоре наведените причини се смета за малку 

веројатно. 

Жена

Другари! Жената е еден од најраспространетите предмети во социјално-

работната и битовата практика на човекот. 

Таа претставува збир на идеални особини на женственоста, со размер од 

20 милиметри до бесконечност во должина.

Се прикажува со посредство на два прста што ги означуваат нозете, 

поставени на било која површина.

Во секојдневниот живот се користи за љубов, раѓање деца, домаќин ство, 

игранки итн. Историскиот настанок на жената се сврзува со пери одот на 

појавата на човекот, што не е точно бидејќи се пронајдени далеку постари 

жени од природно потекло.

Образот на жената честопати се користи како духовно-мистичен симбол 

на љубовта, што е апсолутно погрешно од научна гледна точка, бидејќи е 

поправилно да се смета претставата за љубовта како безлична енергија или 

поле кое проникнува насекаде.
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Некојпат образот на жената се асоцира со аморфноста на народната 

маса, што е погрешно од марксистичка гледна точка, бидејќи механизмот на 

аморфноста на народната маса е принципиелно различен.

Поради сложеноста на постигнувањето на апсолутната женстве ност, 

предметот практички не може да се репродуцира. Неговото реално постоење 

заради погоре наведените причини се смета за малку веројатно. 

Срп и чекан

Другари! Српот и чеканот е еден од најраспространетите предмети во 

социјално-работната и битовата практика на човекот. 

Тој претставува апсолутно неразделлива целина на срп и чекан, со размер 

од 20 милиметри до бесконечност во должина.

Се прикажува со посредство на две вкрстени раце едната од кои е со 

стисната тупаница, а втората со отворена дланка.

Во секојдневниот живот се користи како срп и чекан. 

Историскиот настанок на српот и чеканот се сврзува со појавата на 

осознавањето на единството меѓу работниците и селаните, што не е точно 

бидејќи се пронајдени далеку постари српови и чекани од природно потекло.

Образот на српот и чеканот честопати се користи како духовно-мистичен 

симбол на вечните промени, што е апсолутно погрешно од научна гледна 

точка, бидејќи е поправилно да се смета претставата за вечната промена во 

образот на бог кој се раѓа и умира.

Некојпат образот на срп и чекан се асоцира со механичкото сое дину вање 

на интересите на работниците и селаните, што е погрешно од марксистичка 

гледна точка, бидејќи механизмот на соединувањето на интересите на 

работниците и селаните е принципиелно различен.

Поради сложеноста на постигнувањето на апсолутната нераздел ност, 

предметот практички не може да се репродуцира. Неговото реално постоење 

заради погоре наведените причини се смета за малку веројатно. 
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Дмитриј Александрович Пригов, псевдоним на Дмитриј Пригов, роден во 

1940 година во Москва. Завршил Виша уметничка школа, вајарски оддел. На 

крајот од 1970-тите години се зближил со московската авангарда, настапувал 

како поет, прозаист, сликар, дизајнер. Примен за член во Сојузот на ликовните 

уметници, но нема ниту една организирана изложба. Во СССР не е објавуван 

до 1986 година, иако веќе имал неколку изданија во странство. Чест учесник 

на многубројните изложби во Русија и странство, настапува во перфоманси 

заедно со џез и класични музичари.
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Roy Lichenstein
1923-1997

Рој Лихтенштајн почина на триесетти септември 1997 во Њујорк. Со 

своите 73 години беше слика со вечно младешки изглед. Со моќта на својата 

креација ги убеди њујорчани да веруваат дека витал носта што ја поседува 

е нешто што треба да се прифати безрезервно. Едновремено со веста за 

неговата смрт се појавија и првите бележења за отворањето на изложбата 

на неговите најнови дела во Лондон и Цирих. Пред да почине, немаше знаци 

на снеможеност и залез, ниту пак навестување дека неговата бескрајно 

стимулативна кариера е пред одредена да го види својот крај наскоро.

Лихтенштајн, откако беше јавно признат, во своето триест и петгодишно 

творештво, создаде корпус на дела со грандиозно влијание. Како една од 

клучните фигури на Поп артот, тој не само што ја детерминираше промената 

во визуелниот јазик на уметноста, туку влијаеше и врз социјалните рамки на 

кои таа упатува. Играше невообичаена двојна игра - од една страна, го разви 

стилот на аван гар дата што беше интелектуален предизвик и субверзивен (ра-

зорувачки,турбулентен) агенс за културата. Од друга страна, него вото дело 

беше достапно за широката публика. Истиот стил, непо читуван во својот 

зародиш, се чинеше дека се распространува и се модифицира со потенцијал 

за развој во неочекувани правци.
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Рој Лихтенштајн е роден на Менхетн. Рано се интересира за уметноста, и 

веќе на четиринаесетгодишна возраст го посетува Пар со новото училиште за 

дизајн; кратко студира со Региналд Марш. Во 1940 се запишува на Државниот 

универзитет во Охајо, а во 1943 за време на Втората Светска војна, е регрутиран 

во Европа. По војната се враќа во Охајо, каде што го дооформува своето 

образование и почнува да работи како предавач. Потоа се сели во Кливленд, 

периодично па тувајќи во Њујорк, каде што почнува да учествува на групни 

изложби од 1949. Неговата прва самостојна изложба беше во Галеријата 

Cal rebach на Менхетн во 1951. Иако без многу врева и фанфари, другите 

изложби го следеа регуларниот тек на случување. За време на педе сеттите 

неговото сликарство се претопуваше низ различни модуси препознавајќи 

најразлични изрази; некогаш апстрактни некогаш фигу ративни. Оваа 

декада бележи вредна и богата продукција што, за жал, никогаш не беше 

вклопена во музејските прегледи на неговата кариера. Како и многумина 

други уметници од неговата генерација, Лихтен штајн беше привлечен од 

популарниот израз. Ваквата негова фасци на ција беше транспарентна и тој 

понекогаш се обидуваше овие сег менти да ги инкорпорира во своите дела; 

откако ја започна потрагата по сопствен стил и израз, резултатите се чини 

беа привремени. 

Во 1957-та го напушта Кливленд, за да го заземе предавачкото место во 

Oswego; во 1960 го запознава Ален Капроу, кој веќе беше добро познат и 

влијателен со креирањето на перформансите. Вака Рој, роден њујорчанец, 

после заобиколниот пат низ средна Америка, стигна до главната точка на 

њујоршкиот уметнички свет. Тој го одбра оној на чин на којшто новиот и 

посебен сензибилитет секогаш се обидува да го обезбеди своето припаѓање 

и соединување. Ваквиот пат обезбеди слободен простор за неговите дарби.

Личноста на Рој Лихтенштајн направи вистинска експлозија во 1962 

година, со добро познатата изложба на слики што всушност прет ставуваа 

зголемени реплики на реклами и стрипови. Можеби на чинот на кој платната 

беа исликани беше најболниот удар за нави кнатите и посветените на високата 
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уметничка сериозност, ти пична за неговите претходници од њујоршката 

школа: тие буквално ги пов торуваа цврстите контури, ги засенуваа точките 

и ги симплифицираа боите. Дури и за публиката која беше свесна за раните 

навлегувања во популарната култура од страна на уметниците како Риверс, 

Рау шен берг, и Џонс, сликите на Лихтенштајн оддаваа впечаток на нешто 

со насилничка моќ и претенциозност: се чини дека тој го отфрлаше нај-

големиот дел од она што се мислеше дека уметноста ја прави умет ност. 

Дури и Ворхол, кој почна да се појавува во исто време, го фавори зираше 

квази уметничкиот пристап, додека делото на Олденберг и Џим Дин беше 

позитивен кич. Бескомпромисните слики на Лихтен штајн едновремено беа 

соочени со егзалтација на публиката, но и со нејзин жесток отпор; освен тоа, 

со нив се востанови нов уметнички поглед на светот.

И покрај одличното влијание на Поп естетиката, Лихтен ш тајн ја стопираше 

ваквата насока во своето творештво кон средина та на шеесеттите. Во 1965 ги 

започна своите огромни симболички слики во апстрактно - експресионистички 

манир. Далеку од  транспа рентниот прикажувачки манир нивните разработени 

барокни форми беа статични, фиксирани. И покрај тоа што бликаа впечатливо 

зацр тан став, што не подразбира никакви отстапки и варијации на фор ма та, 

овие творби сепак беа продукт на обемно преработување и рафинирање во 
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студиото. Несомнено сфатени како отфрлање на сè што беше востановено 

од њујоршката школа како свето, тие исто така беа израз и на една формална 

и концептуална амбиција. 

Во 1963 Лихтенштајн-колекционерот почнува да ја проширува својата 

збирка со репрезентативни примери на она што се нарекува конвенционална, 

етаблирана ергела во историјата на уметноста, па колку и да се има предвид 

авангардноста во моментот кога тие дела се создавале. Во таа збирка се 

наоѓаат грижливо одбрани дела од Пикасо, Мондријан, Моне, Ван Гог, 

Матис, а и некои дела кои припаѓаат на старата египетска култура. Може 

да се забележи дека она што во збирката на Линхештајн припаѓа на високо 

уметничките дострели во историски след, во голема мера го надминува по 

својата бројност она што им припаѓа на поп артистичките теми. Гледано во 

една ретроспективна варијанта, неговите ангажираност, аналитичност и 

селективност околу проучувањето на историјата на уметноста можат да се 

сметаат како акт на еден опсесивен консумент.

Една друга трага во творештвото на Лихтенштајн ги потенцира апстрактните 

квалитети и играта со предметот на едно поинтелектулно и спекулативно 

ниво. Огледалата, Експлозиите, Пеј са жите се суштествено апстрактни 

дела во кои што формите се из мислени од речиси ништо и претставуваат 



okno.mk220

почеток за себе, во кон траст со директните надоврзувања на кич темите од 

шеесеттите. Измислените форми допуштаат - инсистираат на - елаборирање 

и рафинман на ограничените пикторални средства. Неговите дела од овој 

период, во некоја смисла со иронична конотација, брзо прераснаа во 

досетлив, флексибилен и елоквентен формален јазик.

Во деведесеттите, Рој Лихтенштајн создава серија на Ентери ери со 

огромни размери при што, во огромните, комплицирани кон стр ук ции, 

спектакуларно се инкорпорираат повеќето од неговите рани сликовни 

изрази. Започнува така што без пардон ни ги фрла под нос деградираните 

продукти на мас-културата, и тоа речиси нетран сфор мирани; завршува 

поканувајќи нè во халуциногените простори коишто се толку комплицирани 

во нивното претставување што мо раат буквално да бидат дешифрирани. Со 

Ентериерите, тој го ревитализира концептот на величествена пикторална 

машина.

Лихтенштајн се истакнува во периодот кога Америка започ ну ва да се 

ослободува од својот провинцијализам движејќи се кон посо фи сти цираните 

аспекти на самосвеста. Неговата уметност е во дослух со шеесеттите, 

и тој самиот е на сопствен терен со новите перспективи што почнаа да 

ги наметнуваат некои од уметниците што доаѓаат. Во текот на својата 
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кариера, Лихтенштајн работи и на документарни филмови, а има придонес 

и во изработката на пос тери за политички кампањи (вклучувајќи ја и онаа 

на Клинтон). Може да се каже дека тој љубезно се изнајмува себе си на 

различни настани од јавен карактер. Како старееше се чини дека чувствуваше 

некаква одговорност кон институционалната страна на уметноста; тоа нема 

никакви допирни точки со неговиот социјален живот, којшто, патем, главно 

се обидуваше да го одбегне или барем да го заобиколи. 

Неговата уметничка продукција беше обемна. Неколку клучни мурали 

се наоѓаат во Диселдорф, Тел Авив, Њујорк. Голема таписерија се наоѓа 

на ѕидовите на Националната библиотека на Франција. Непо сред но пред 

смртта, го заврши комплексот на скулптури за обновени от центар на градот 

во Сингапур. Неговите дела се изложувани на огромен број изложби во САД 

и во странство, вклучувајќи ја онаа во Музејот на модерната уметност во 1987 

и изложбата на различни печатени медиуми во Националната галерија во 

1994. 

Иако во своите први објави покажува знаци на отпадник и провокатор, 

Рој Лихтенштајн од денешна перспектива се препознава како уметник кој 

во голема мера е дел од она што е mainstream на дваесеттиот век и кој е 

поврзан во еден широк радиус со многу од придобивките на веков. Како завет 

за генерациите што следат, тој оплоди пространа територија што младите 
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уметници треба да ја разработуваат, расцепуваат, оградуваат и оплодуваат 

со сопствени микро-култури. Од почетокот иконографски занимавајќи 

се со теми што “заслужуваат презир”, Лихтенштајн создаде фасцинантен 

модернистички стил, сосема посебен во рамките на современата уметност.

Elizabeth C. Baker

(Art in America, 3/98)     

Lihten{tajn, vo ovaa Margina

1 - J can see..., 1961 (122x122)

4 - Sock, 1961 (122x91)

27 - Plus and MInus, 1988 (Yellow) (102x81)

99 - The Melody Haunts My Reverie, 1965 (70x51)

111 - Trompe-l’oeil with Leger-Head and Paint-brush, 1973 (117x91)

173 - Two Paintings: Dagwood, 1983 (229x163)

217 - The Kiss, 1962 (203x173)

240 - Torpedo... los!, 1963 (173x293)
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ГЛОБАЛНА СЦЕНА
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И КУЛТУРНАТА 
ПОЛИТИКА НА 

ПОЛОТ
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Глен Џордан и Крис Ведон

ФЕМИНИЗМОТ И КУЛТУРНАТА 
ПОЛИТИКА НА ПОЛОТ

Феминизмот како политичко движење има долга и променлива историја. Имало 

моменти кога феминистичкиот активизам бил цврст и масовно видлив - во деведесеттите 

години од осумнаесеттиот век и во четириесеттите од деветнаесеттиот, на преминот 

во дваесеттиот век и после 1968. Во меѓувреме главно минувал незабележливо иако 

многу жени и натаму се заложувале за промени на општествените услови што ги 

детерминирале нивните животи. Феминистичката политика отсекогаш била само еден 

одговор на реалната положба на жените во општеството. Во текот на последните 

двесте години жените имале многу кампањи против исклученоста од образованието, 

професиите, имотните права и така натаму. Се бореле против проституцијата, ниските 

плати и насилството дома. Се заложувале за контрацепцијата и абортусот.

Сексизмот како културна политика

Полот: природа или култура

Положбата на жените во општеството е интегрално поврзана со културните 

претпоставки во врска и околу половите. Во 1904 година Стенли Хол, основачот и 

првиот претседател на Американската Психолошка Асоцијација вака го сумирал 

поголемиот дел од тогашното размислување за жените: 

“Нашето модерно познавање жената ја претставува со карактеристични разлики 

од мажите во секој орган и ткиво... Целата нејзина душа, свесното и несвесното, 

најдобро се восприема како еден величенствен орган на наследување и кон тоа 
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се насочени сите нејзини психички активности, доколку не се извитоперени... Таа 

функционира низ интуицијата и чувствата; стравот, лутината, сожалувањето, љубовта 

и повеќето други емоции имаат поширок опсег и поголем интензитет. Ако таа ја 

отфрли својата природна наивност и го преземе товарот на свесно раководење 

со својот живот многу поверојатно е дека повеќе ќе загуби отколку што ќе добие. 

...Секундарните, терцијарните и квартерните полови квалитети се развиени многу 

повеќе и подалеку од нејзиниот дофат или од дофатот на науката на начин што оваа 

само што започнала да го назира. ...Никогаш нема да го дознаеме вистинскиот клуч 

за нејзината природа ако не разбереме дека нејзината прегратка и лулката всушност 

се поголеми матки; домот поголема лулка; племето, државата, црквата и училиштето, 

поголеми домови.”

Стенли Хол гледа дека жената во суштина се разликува од мажот. Самата нејзина 

“душа” е насочена кон размножување. И нејзината биолошка и нејзината психолошка 

градба ја прилагодуваат само кон улогите на сопруга и мајка. Таа е насочувана од 

емоциите а не од разумот. Премногу разум би ѝ штетел, а нејзината сексуалност е 

една голема непозната којашто науката едвај започнала да ја разбира.

Таквите определби на жената и на “женската природа” можат да се најдат во еден 

цел интервал на општествената пракса, од религијата и правото до филозофијата и 

науката. Тие посебно изобилуваат во социобиологијата и психологијата. Во секој од 

тие случаи “природата на мажот” е таа неизговорена норма во однос на која жената 

се означува како различна.

Со векови конзервативните идеи за “природата на жените” беа упо тре бувани за 

исклучување на жените од многу области на општествениот живот. Иако типот на 

идеите што, кон крајот на деветнаесеттиот век, ги за го варал Стенли Хол донекаде 

биле успешно сменети во текот на последните стотина години, влијателните релации 

на доминација и субординација, легитими рани со таквите идеи, во многу случаи 

останале такви какви што биле. Токму тие релации феминизмот ги означува како 

патријархалност. 

Особините што им се припишуваат на поединечни групи жени често пати се 

класно и расно специфични. На пример, белите жени на робосопствени ците во текот 

на робовладетелството во Северна Америка биле гледани од белците како суштества 
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што се природно сексуално пасивни и имаат потреба од заштита од агресивната 

сексуалност на црните мажи. Во меѓувреме црните робинки биле силувани, сексуално 

малтретирани и обвинувани за “про ми скуитет”. Во Британија во деветнаесеттиот и 

дваесеттиот век, жените при паднички на работничката класа често биле оценувани 

како природно попро мискуитетни од нивните сестри припаднички на средната класа. 

Нивната сексуалност станала предмет на јавен интерес и државна политика.

Со векови се претпоставувало дека жените се инстинктивно склони кон домот и 

мајчинството. Кон крајот на осумнаесеттиот век Мери Волстоункрафт ја започнала 

феминистичката традиција на спорење со биолошките теории за женската природа. 

Феминистките кои пишуваат во рамките на оваа традиција инсистираат на ставот 

дека жените и мажите имаат една заедничка човечка природа. Тие тврдат дека 

домаќинството и мајчинството се научени улоги и дека женственоста и машкоста се 

ефекти на културата а не на природата. Освен тоа значењата што ѝ се припишуваат 

на природата секогаш се создадени во рамките и од културата. Повикувањето на 

природата - во овој случај на “женската природа” - како на нешто фиксно и неменливо 

најчесто се употребува за оправдување на нееднаквите односи меѓу половите. Таму 

каде што се работи за моќ, како во сексуалната политика, дефинициите на “природата” 

на мажите и жените се постојан извор на борба.

Разделени полови

“Пожелно е да ги прошириме нашите концепти за сексуалните улоги и со тоа 

да направиме место за повеќе видови жени и повеќе ви дови мажи. ...Де војките 

со конзервативен став кон местото на жените во светот се донекаде посреќни и 

поприлагодени од оние со либерални ставови. Напредокот на науката и отстранувањето 

од дома на многу ви дови работа што некогаш биле неопходни сè повеќе, како што 

укажуваат многу автори, го направиле несоод ветно ограничувањето на активностите 

на жените само на домот и на семеј ство то. Големиот опсег на способности кај обата 

пола довел до тоа да стане несоодветна и поделбата на занимањата според полот. 

Но ставовите со кои израс нале и мажите и жените подобро се вклопуваат во оваа 

актуелна пракса отколку реалните економски и психолошки факти па преголемото 
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отстапување од прифатените ставови доведува до неприлагоденост. Тука лежи 

нашиот проблем.”

- Леона Тајлер (Tyler, 1947)

“Природната” или “нормална” женственост и машкост се дефинирани во сите 

сфери на општествениот живот. Нашите идентитети како девојчиња и мом чиња, жени 

и мажи се формираат во и преку нашата вклученост во оп ште ствената пракса, од 

семејството и училиштето до културата, спортот и индустриите за одмор и забава. 

Културните пракси како медиумите, мар ке тингот, филмот, спортот, литературата, 

уметноста и популарната култура градат форми на субјективитет коишто во најголем 

степен се полово структу рирани. Ваквите структури покажуваат дека одредени 

квалитети се соодветни за жените а некои други за мажите. Здравиот разум ни 

вели дека жените се интуитивни, емоционални, зависни, ирационални, пасивни и 

слаби. Нивната судбина е да им се покоруваат на улогите. Мажите се рационални, 

агресивни, независни и цврсти. Тие се родени да бидат водачи. Цврстите жени како 

госпоѓа Тачер - или слабите мажи - не се сосем нормални. Идеите за жените, според 

здравиот разум, “науката” и популарната култура често опфаќаат противречни 

својства. Жените истовремено се сексуално пасивни романтични девици и сексуално 

порочни вамп-жени од порнографијата и проституцијата. Претпоставките во поглед 

на полот овозможуваат да се одреди видот на улогата што жените и мажите ја играат 

во општеството. Ефектот на таквото стереотипизирање на половите се состоел во 

ограничување на жените на области во кои тие имаат помалку материјални ресурси 

и помала моќ за определба и на сопствените животи и на обликот што треба да го 

поприми општеството.

Феминистичката реакција

Современото женско движење во Британија започнало кон крајот на шеесеттите 

години од овој век. Неговото формално постоење било обележано со формирањето 

на Лондонската Работилница за Ослободување на Жените како мрежа од мали групи 

со информативна служба. Движењето ги дефинирало своите приоритети во почетокот 
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на седумдесеттите години во форма на една низа барања кои што станале фокус на 

политичките и културните кампањи. Меѓу нив посебно место зазеле: еднаквата плата, 

еднаквиот пристап до образо ванието, бесплатната контрацепција и абортусот, 

соодветни установи за грижа и нега на децата, правото на жените самите да си ја 

дефинираат својата сексуалност и ставање крај на дискриминацијата кон лезбејките 

и крај на сексуалното и домашното насилство.

Во осумдесеттите години феминистичката политика доживеа натамошна 

диверзификација. Мировните движења на жените и движењата за заштита на 

човековата околина доведоа до нови форми на политички акции а класната, расната 

и етничката основа на феминистичките културни работници и активисти започнала 

да се проширува и сè повеќе да вклучува обоени жени и жени што ѝ припаѓаат на 

работничката класа.

После 1968 година феминистичката културна политика попримила многу нови 

форми. Некои од нив се појавиле и на насловните страници на весниците како на 

пример демонстрациите на натпреварите за избор на Мис на Светот, нападите врз 

“секс-шоповите”, кампањите за легализација на абортусот и така натаму. Некои 

други активности многу помалку го привлекле вниманието на медиумите но затоа 

сигурно навлегле во сферите на издаваштвото, образованието, визуелните уметности 

и перформансите. После цела една деценија на извонредно видлив феминистички 

активизам, Мишел Бара, во 1982 година го дава следниот коментар: 

“Важноста на културните политики е клучна за феминизмот затоа што во себе ги 

вклучува борбите околу значењата. Современото движење за ослободување на жените 

во најголема мера ја отфрлило можноста нашата угнетеност да биде резултат било 

само на природно дадените сексуални раз лики било само на економските фактори. 

Ја истакнавме важноста на свеста, идеологијата, имагинацијата и симболизмот за 

нашите битки. Дефи ни циите на женственоста и на машкоста, како и општествените 

значења на се меј ниот живот и сексуалната поделба на трудот, се изградени врз 

оваа основа. Феминизмот го политизирал секојдневниот живот - културата во антро-

по лошка смисла на реалните општествени пракси - до дотогаш невиден сте пен. 

Феминизмот ги политизирал и разните форми на уметничкиот и имаги нативниот израз 
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што многу подобро е познат како култура, преосмислувајќи ги и трансформирајќи ги 

филмот, литературата, театарот и така натаму.”

Важна особина на феминистичката културна политика бил и развојот на новите 

форми на протест. Женските мировни кампови во воздушната база Гринхам, на 

пример, ја привлекле подршката на жените од сите возрасти и од целата земја. Многу 

од нив претставувале новост за политичкиот протест. Мировните групи создале 

стотици убави рачно напишани транспаренти и организирано марширале во име 

на мирот, во традицијата на антинуклеарните движења. Масовните демонстрации 

од почетокот на осумдесеттите години ги опфатиле и симболичките акции како на 

пример декорирањето на заштитната ограда на воздушната база со цвеќе, шарени 

ленти, играчки, детски цртежи и песни.

Феминизми: теорија и културна политика на едно плурално движење

Феминизмот е плурално движење. Во почетокот на седумдесеттите години едно 

движење што потекнало главно од белечката средна класа започнало да ги оспорува 

носителите на либерализмот и Марксизмот. Во исто време лезбејките започнале да го 

оспоруваат хетеросексуализмот. Во поново време, посебно во текот на осумдесеттите 

години, феминизмите што се развиле меѓу црнкињите и во “Третиот свет” ги поставиле 

прашањата за расизмот и колонијализмот и со тоа ги проблематизирале тесните 

европоцентрични перспективи на западњачките женски движења.

Феминистичките проекти се разликуваат. Некои настојуваат да ги изложат, 

предизвикаат и да ги трансформираат патријархалните, расистичките и 

хетеросексистичките аспекти на постојните општествени пракси. Други пак 

настојуваат да развијат алтернативни теории како основа за општествениот живот. 

Овие теории нудат нови форми на идентитет како на пример некои облици на 

радикален феминизам, еколошки феминизам и дел од афроцентричните црнечки 

феминистички текстови.

Феминистичката културна политика може да се подели на пет опсежни 

перспективи: либерална, перспектива што е свртена кон жените, марксистичка, 

постмодерна, црнечка и феминизмот од “третиот свет”. Иако овие категории 
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воопшто не се тешки и наметливи - многу феминистки бараат форми на културна 

политика што ќе ги приклони на различни начини кон повеќе од една перспектива - 

тие сепак се полезни аналитички средства. Политичките и теориските претпоставки 

дејствуваат и врз начинот на кој жените ја гледаат хегемонската култура и врз целите 

на феминистичката културна политика.

Либералната феминистичка културна политика ја истакнува важноста на 

еднаквоста на шансите. Тие ги нагласуваат жените како индивидуални ав тори, 

уметници или критичари чии дела треба да се вреднуваат независно од полот или 

расата. Либералниот феминизам е склон да не ги зема предвид разликите меѓу жените 

и мажите. Сосредоточувањето врз разликите во култур ната анализа го поставува 

прашањето за статусот на овие разлики: треба ли тие да се разберат како природни 

разлики или како разлики што се конструираат преку општеството. Либерализмот, со 

неговото коцентрирање врз индивидуал носта претпочита да ја прифати еднаквоста 

меѓу мажите и жените.

За разлика од либералниот феминизам културната политика што е сосредоточена 

врз жените се фокусира врз нивните дела од перспектива што ќе ги привилегира 

женските специфичности. Нејзините цели се воспоставување на алтернативни 

традиции на женско културно творештво и повторно испишување на историјата на 

жените и од црнечка и од белечка феминистичка перспектива. Меѓу влијателните 

примери на критички текстови од овој аспект се делата на Елен Шоувалтер и Алис 

Вокер. Шоувалтер го воведе изразот гинокритика како соодветен опис на сопствениот 

пристап. Вокер пак го употребува терминот воманист за да направи разлика меѓу 

пристапот што се сосредоточува врз жените и пристапот на останатите феминистки 

кои ги игнорирале и прашањето за расизмот и делата на црните жени.

Овој облик на феминистичка културна политика најде најцврст израз во 

радикалниот феминизам. Радикалниот феминизам развил тенденција женската 

креативност да ја гледа како нешто различно од машката култура до таа мера што 

смета дека меѓу тие две култури нема никакво преклопување. Со други зборови го 

избрал патот по кој во почетокот се избегнувала патријархијата со тоа што не се 

одржувала никаква врска со мажите - овој облик постепено, посебно во Соединетите 
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Американски Држави, се развил во социјално движење што се темели врз величење 

на разликите и наметнување на женската природна супериорност.

Разликите во културните пракси на жените не мора да се разберат како знаци на 

некои клучни разлики меѓу половите. Марксистичките, постмодерните, црнечките 

феминистички културни политики функционираат врз основа на ставот дека полот е 

производ на културата.

Според марксистичките феминистички анализи економските општествени односи 

се централни за разбирањето на историјата на половите идентитети и односите 

меѓу нив. Марксистичките феминистки ги објаснуваат половите разлики преку 

нивната полезност за капитализмот. Така, на пример, овие теоретичари тврделе 

дека капитализмот има интерес да ги одржува половите идентитети и односи како 

гаранција за ниско-платената, лесно менлива женска работна сила во производните 

и сервисните индустрии, главно феминизиран и ниско платен јавен сектор и 

неплатена работна сила што ќе се грижи за децата, старите и немоќните во нивните 

сопствени домови. Сето тоа, според нив, им оди во прилог на мажите затоа што им 

дава привилегиран пристап кон подобро платените работни места, јавниот живот и 

одморот надвор од работата.

Постмодерните форми на феминизмот, од кои повеќето се потпираат на 

постструктуралистичката теорија тврдат дека не можат да бидат разбрани само 

преку нивната полезност за капитализмот. Во постструктуралистичката анализа 

културата ни нуди широк спектар на можни форми на женственост и машкост. 

Ние, како индивидуи, ги комбинираме разните елементи на достапните форми на 

субјективност. Тие се структурирани од односите на моќ - најизразено од тие што 

им припаѓаат на класата, полот и расата. Елементите кои што го прават половиот 

идентитет на индивидуата можат да бидат противречни самите по себе но сепак на 

место во различни контексти. Ниту еден од овие елементи, самиот по себе, не е ниту 

женски ниту машки. И женственоста и машкоста се резултат на културата.

Отфрлајќи каква и да било непроменлива идеја за женственоста и женскоста 

за кои се борат феминистките, постмодерните феминистки пројаву ваат сложени 

врски со културната политика. Женственоста и машкоста станале постојани места 
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на политичка борба околу значењата кои што покажуваат реални ефекти врз 

индивидуите. Тие ги одредуваат облиците на субјективноста и на општествените 

односи што се отворени пред нас како жени и мажи. За зе мањето на позиции станува 

тема на стратегијата. Така постмодерните форми на феминистичката културна пракса 

не се однесуваат толку многу на создавањето на различни, “автентични” форми на 

женскиот израз колку на тоа да се покаже како сите општествени пракси и облици на 

репрезентација ги создавале полово ориентираните позиции на субјектите и таквите 

форми на субјективност во кои биле вклучени и односите на моќ и разните други 

материјални ефекти.

Културните политики на феминистките од црната раса и од третиот свет инсистираат 

на централноста на расизмот и на колонијализмот за разбирањето на половите 

односи. Како такви тие ја нагласуваат културната и историската специфичност, ја 

проблематизираат европоцентричката тенденција на голем дел од феминизмот 

да ги привилегира западњачките норми како универзални норми. Повикуваат на 

признавање на разликите со кои се признаваат и оспоруваат угнетувачките односи 

на моќ од кои се изградени разликите во расистичкиот и (пост)колонијалниот свет.

Клучните теми во феминистичката културна политика

Невидливоста на жените

Почетно место за поголемиот дел од феминистичката културна политика после 

1968 година беше невидливоста на жените. Нивните животи и искуства отсуствувале 

од најголемиот дел на историски дела, социолошки студии и од литерарните и 

уметничките канони. Уметничките-жени ретко учествувале на изложби без оглед 

дали биле историски или современи; женските автори и критичари биле или 

маргинализирани или биле читани како почесни мажи.
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Потребата да се преиспитаат таквите отсуства ги обединила фемини ст ките од 

сите политички убедувања. Жените кои работеле во образованието и во културата 

укажале на недоволната претставеност на женските творби во главната културна 

матица. Многу машки критичари и историчари го оправ ду вале ваквото отсуство со 

изјавите дека тие дела се инфериорни. Како од говор на тоа феминистките укажале на 

исклученоста на жените од институ циите што ја дефинираат културната вредност и ги 

конструираат литературните и уметничките традиции. Го оспориле “универзалниот” 

статус на вредносните концепти на критичарите-мажи, тврдејќи дека западњачките 

литературни и умет нички традиции го привилегираат културното производство на 

белите мажи.

Практичниот одговор на феминистките се состоел во барање на политики што ќе 

им дадат на жените еднаква претставеност и шанса во сите културни институции. И 

поставиле алтернативи на главната струја: истражувачки проекти, предметни студии 

за жените и изложби што се сосредоточуваат врз нивната работа. Се заложиле за 

поголемо вклучување на жените во образованието, на изложбите и во академиите. 

Посебно внимание ѝ посветиле на борбата за поголем пристап на жените до 

средствата за културно производство и до поголем дел од фондациите за помагање 

на уметноста.

Потребата од “Нејзини Истории”

Да се биде без историја значи да се биде заробен во сегашноста во која 

угнетувачките општествени односи се наметнуваат како нешто природно и 

неизбежно. Познавањето на историјата е сознание дека нештата се менувале и сè 

уште се менуваат. Ништо не е неизбежно. Историјата е една клучна област во која 

жените, сè до неодамна, биле буквално невидливи. Нашите лични истории на борба 

против угентувачките односи меѓу половите едноставно биле загубени.

Историјата главно се сосредоточувала врз јавната сфера и врз дејствата на 

“големите бели мажи”. Дури и развојот на работничката историја и на социјалната 

историја не успеал да им посвети доволно внимание на животите на жените и на 

нивните разновидни општествени улоги. Жените биле гледани како сопруги и мајки, 
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а семејството ѝ припаѓало на приватната сфера која што, некако, била надвор од 

историјата или патемна и безначајна за неа.

Феминистичките историски дела во последниве дваесет и пет години се обиделе 

да ја променат смислата на историјата. За таа цел биле потребни обемни примарни 

истражувања во кои ќе се разоткријат загубените истории, често пати попречени со 

недостаток на изворен материјал. Книгата Скриено од Историјата на Шејла Роуботам 

(Sheila Rowbotham, Hidden from History), напишана во 1973 година беше пионерско 

дело во оваа област. Од тогаш наваму историјата на жените стана сериозна сфера 

на историски истражувања. Феминистичките историски дела ја оспорија поделбата 

меѓу јавното и приватното и одново ја нагласија важноста на оние области што 

обично се гледаат како “приватни” - семејството и односите меѓу половите. Ваквото 

возобновување и трансформација помогнало да се денатурализираат современите 

идеи за полот и да се покаже дека тие отсекогаш биле спорна сфера.

ГЛАС: “Започнавме од премисата дека жените отсекогаш биле вклучени во 

создавањето на уметноста но дека историчарите на нашата кул тура се колебале 

тоа да го признаат. Нашите истражувања покажаа дека само во дваесеттиот век, со 

воспоставувањето на историјата на уметноста како дисциплина што е академски 

институционализирана, же ните-уметници биле систематски отстранувани од 

архивите. Пред овој век има значителна литература за уметничките, а и одредено 

количество референци за жените во сферата во критиката на модерната уметност. 

Но оваа литература конзистентно употребувала една одредена група на изрази и 

вредности што ние денес ги означува со зборовите “женски стереотип”. Несомнено 

се покажа дека сето она што жените го создале сведочи за еден единствен атрибут, 

извлечен од полот - женскоста. Ваквото придавање на својства на една трајна и 

непотисната женственост ги оправдала подоцнежните ставови за вродената женска 

инфериорност во уметностите.”

- Гризелда Полок (Pollock), 1987
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Обновата на загубените материјали и традиции и трансформацијата на 

втемелувачките претпоставки во дисциплини се централни за феминистичките 

дела не само во историјата туку и во сите општествени и хуманистички науки. Еден 

од главните одговори на невидливоста на жените како творци во културата биле 

обидите одново да се напишат историите од кои биле исклучени. Феминистичките 

истражувачи и жените во филмот и во уметничките групи започнале да ги обновуваат 

загубените текстови напишани од жени. Женските издавачки куќи ги препечатувале 

делата на женските автори и уметнички. Ваквата обнова е претпоставка за пошироките 

феминистички барања на авторките, уметничките и критичарките да им биде дадена 

централна улога во образованието и да бидат соодветно признаени во академиите и 

меѓу донаторите во уметноста.

Од крајот на шеесеттите години феминистките започнале да ги рекон стру ираат 

новите женски традиции, посебно во литературата, филмот и во визу елните уметности. 

Сторено е многу во примарното разоткривање на загубе ните и заборавени текстови и 

нивно доближување до поширокиот аудиториум. Тоа никаде не е така јасно колку во 

сферата на женската литература. Пи шу вањето отсекогаш било област во која жените 

биле активни. И додека долго време биле исклучени од уметноста и од музичките 

школи, жените од горниот и средниот општествен слој имале пристап до писменоста, 

книгите, пенкалата и хартијата. Можеле да употребат машки псевдоними секогаш 

кога тоа било неопходно, а главно успевале да најдат голема и наклонета (често 

женска) читателска публика.

Еден важен пример на ваква обнова е серијата “модерни класици” на Virago во 

која се печатат современи дела на жени а се препечатуваат и одам на распродадени 

текстови. Новите изданија се придружени со уводи во кои се дава информација за 

авторите а текстовите се сместуваат во историски контекст. Слична обнова има и во 

едицијата “Мајки на Романот” на Дејл Шпендер (Spender). Во оваа серија од книги 

е направен значителен историски напор да се претстават заборавени автори-жени 

во достапен стил за поширокиот аудито-риум. Во сферата на црнечката женска 

литература, Шомбурговиот (Schomburg) Центар за истражување на Црнечката 

Култура, инаку дел од Њујоршката Јавна библиотека, во соработка со Издавачот 
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од Оксфордскиот Универзитет, моментално ги препечатува делата на црните жени-

автори од деветнаесеттиот век.

Во осумдесеттите и деведесеттите години од овој век се зголеми бро јот на 

академските студии на женската литература и литературна историја заедно со цела 

низа референтни книги како на пример Феминистичкиот прирачник за англиска 

литература (1990). Голем дел од ова истражување и издаваштво се сосредоточува 

врз делата на белкињите. Оваа поента не останала незабележана од црните жени 

кои постојано го истакнуваа имплицитниот расизам на многу белечки феминистички 

проекти.

Црните феминистки ги разоткриваат делата на црнкињите. Двата тома есеи на 

Алис Вокер (Walker) под наслов Во потрага по Градината на нашите мајки: Женска 

проза (1984) и Живеејќи според Зборот (1988) се типичен пример за тоа. Овие текстови 

ги комбинираат политичките есеи за црнечкото американско искуство, есеите за 

црнечката култура и есеи што се посветени на обновата на црнечката литература 

што е напишана од жени. Тие се дел од се поголемиот број на дела за црните жени 

од Америка.

Црнечките феминистички критички и историски дела исто така се живи и разновидни. 

Антологијата на Џоан Бракстон (Braxton) и Андреа МекЛафлин (McLaughlin), Дивите 

жени на ветрометина: афро-американската култура и современата литерарна 

ренесанса (1990) илустрира некои од главните теми и пристапи. Без оглед на тоа дали 

авторите ги обновуваат загубените дела или ги интерпре-тираат, нагласката е врз 

традицијата. Во уводот кон книгата, Џоан Бракстон тврди дека црнечките авторки 

се потпираат на нивните женски предци и на усната традиција и дека “сегашниот 

процут на женското творештво меѓу цркињите мора да се гледа како дел од еден 

културален континуум и свест што се развива”. Антологијата ги претставува делата 

на низа писатели и музичари и се обидува да го открие она што е специфично во 

употребата на јазикот во усните и писмените традиции и во автобиографиите. Таа 

се фокусира врз клучните теми во делата на современите американски црни жени 

земајќи ги, како пример, “разгневената мајка”, историјата и спиритуалноста, теми што 

веќе се лоцирани во долгата традиција на афро-американската култура. Историјата 

и традицијата се клучни за развојот на позитивно чувство за културата и традицијата.
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Улогата на женските студии

Отсуството на жени од доминантните културни традиции и од повеќето академски 

дисциплини бил клучниот мотивирачки фактор во развојот на женските студии. 

Барајќи од традиционалното образование поголемо разбирање за нивните животи, 

жените откриле дека не можат да имаат голема полза од него. Без оглед на тоа 

дали ќе погледнеме во општествените науки, во исто ријата или во хуманистичките 

дисциплини соочени сме со отсуство на материјал што би се занимавал со животите 

или со културното творештво на жените. За жените со различна боја на кожата тоа 

отсуство е двојно.

Од самиот почеток на женските студии во Британија тие беа тесно поврзани со 

Женското ослободително движење и најдоа почетна поткрепа надвор од формалното 

образование. Се развија во контекстот на женските групи и образованието за 

возрасни и беа иновативни и според својата содржина и според наставните методи.

Овие студии го нагласуваа колективното учење, трансформирањето на 

хиерархиските релации во традиционалната училница како и централноста на личното 

искуство на жените во процесот на учење. Овие цели проблемати зираат голем број од 

претпоставките и праксите на традиционалното образова ние и станаа контроверзни 

откако женските студии преминаа во сферата на формалното високо образование. 

Овој чекор во Британија беше дочекан со жестоки битки. Иако либералното 

образование понуди простор што жените можат да го заземат тие открија дека имаат 

потреба од моќни машки сојузници кои би сакале да посведочат за академскиот 

квалитет на женските студии. Освен тоа политичкиот импетус зад женските студии и 

нивната приврзаност кон централноста на феминистичката перспектива понекогаш 

наидуваше на напади од страна на либералите кои тврдеа дека сè во врска со жените 

може да се вклучи во тие таканаречени женски студии без оглед на перспективата. Во 

еден конкретен случај машкиот дел од наставниците и соработниците на еден Велшки 

универзитет кој сакал да воведе такви студии тврдел дека курсот под наслов “Жените 

и психологијата” треба да се сосредоточи само на традиционалната психологија. 

Наставните теми би требало да ги привилегираат психолошките теории со кои се 

потврдувале традиционалните претпоставки за женската природа а за домашното 

насилство и сексуалното малтретирање се обвинувала жртвата. Инсистирањето на 
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организаторите на курсевите да се задржат феминистичките перспективи во поглед 

на овие прашања повлече обвинување за нелиберална идеолошка политика. Ако се 

има предвид ограни чениот простор за овие наставни теми, изборот на материјал што 

треба да се вклучи морал да има политичка димензија. А кога започнала неговата 

реализација студентите - некои од нив биле реално соочувани со теориите од типот 

“виновна е жртвата” во својата професионална пракса - често пати биле и несреќни 

и разочарани. Тие очекувале нешто друго од овие женски студии.

Улогата на мажите, и како наставници и како студенти, е тешко прашање за 

феминистичките заговорници на женските студии. Ваквите курсеви главно содржат 

изразена компонента “за развивање на свеста”. Тоа пак, во женското движење, секогаш 

се врши во интимни групи составени само од жени. Развојот на свеста во образовната 

содржина бара присуство на група за поддршка на која може да ѝ се верува и на која 

може да ѝ се открива личната природа. Практичното искуство во мешаните групи им 

покажа на многу жени дека општествените односи на групата радикално се менуваат 

кога во неа се вклучуваат и мажи. Прашањето дали да се вклучат мажи или не за многу 

жени се претвори во прашање за приоритетите и целите. Таму каде што нагласката е 

врз повторното стекнување на моќ мажите главно биле исклучувани.

Тензијата меѓу либерализмот и сепаратизмот се провлекува низ сржта на женските 

студии и е поврзана со прашањата за субјективноста, реално проживеаното искуство, 

знаењето и моќта. Каква и да е природата на индивидуалните мажи, нивната позиција 

во патријархалните општества покажува структурални разлики од позицијата на 

жените. Освен тоа развиеноста на само-понижувачките и мазохистичките аспекти на 

современата женственост е во непосредна врска со односите машко-женско. Заради 

тоа многу феминистки се заложуваат за постоењето на женските студии, како некој 

посебен простор во кој жените ќе можат да развијат и ново разбирање на општеството 

и ново чувство за самите себе. Но против тоа се аргументите дека прашањето за 

половите се однесува и на жените и на мажите и дека женските студии би требало да 

помогнат и жените да добијат моќ и мажите да се променат. Можеби токму тука треба 

да влезат “Истражувањата на половите” со кои ќе се обезбеди простор во кој мажите 

и машкоста нужно ќе фигурираат и самостојно и во однос на жените и женственоста.
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Мажите и машкоста

Чија е одговорноста за промената на мажите? Дали за тоа треба да се грижат 

мажите, жените или пак одговорноста е заедничка? Повеќето фемини стки би 

се сложиле дека не може да има фундаментална трансформација на половите 

односи без фундаментални промени кај мажите и машкоста. Мажите мораат да се 

променат и таквите промени би требало во себе да ги вклучат и трансформацијата и 

редистрибуцијата на моќта. Прашањето за промената на мажите е поврзано со едно 

друго контроверзно прашање а тоа е: Дали мажите можат да бидат феминисти?

Односот на мажите кон феминизмот отсекогаш бил контроверзен. И сè повеќе 

станувал таков како што феминизмот ја стекнувал академската респектибилност. И 

додека повеќето феминистки со задоволство ја поздравиле машката поддршка тие 

сепак мажите и машкоста ги гледале како област кон која самите мажи а не жените 

и феминизмот треба критички да се свртат. Освен тоа тие инсистираат на тоа дека 

реалната подршка мора да ја вклучи и прераспределбата на моќта.

Сегашниот интерес за машкоста создал сè поголем број книги за таа тема како и 

машки групи и терапевтски викенди во кои мажите се охрабруваат, меѓу другото, да 

ги обноват потиснатите чувства. Во Соединетите Американски Држави ваквиот тек на 

настаните довел и до појава на Машки студии. Ваквите промени се, делумно, одговор 

на темите што ги наметнал феминизмот. Многу мажи согледале дека традиционалните 

форми на машкост можат да бидат угнетувачки и за мажите а не само за жените. 

Вниманието што ѝ било по све тено на машкоста, попримило разни форми, од обиди да 

се разбере и да се смени општествената конструкција на машкоста па сè до желбата 

мажите да ги повратат правата на таканаречените “женски” квалитети. Но промените 

во концепциите на машкоста ретко биле придружени од реални поместувања во 

релациите на моќ меѓу жените и мажите.
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Расизам, Мажи и Машкост

Многу посилна е критиката што некои црнечки автори и уметници ја упа туваат 

кон начинот на кој расизмот, после ропството, ги колонизирал црнеч ките тела, и 

машки и женски. Машката сексуалност и натаму останува еден од клучните фактори 

во расистичкиот дискурс. Црнечкиот британски уметник Кеит Пипер создал една 

впечатлива, моќна низа од шест панели со наслов Оди на Запад, момче во која 

успешно ја документирал експлоатацијата на црнечките тела после ропството. Оваа 

фотомонтажа го следи различниот третман на црните жени и мажи и покажува како 

црните машки тела станале “објект на страв и фантазија”. Тука се илустрира како 

расистичката дефиниција на црните машки тела: “невкус на секс и дивјаштво” - “најлош 

страв и најдобра фантазија” на белците, опстанала сè до денес. Таа дефиниција 

ги обликува со вре мените ставови за пожелната машка сексуалност: “Започнав да 

прерасну вам во улогата, во персонификација на нивната слика за мене. Започнав 

да го делкам моето тело во објект на стравопочит. Да ја култивирам мојата фи зичка 

конституција со неприродна селекција во приказна од нивните фантазии.” Убавото 

тело станало брутално.

Не е чудно што една така радикална критика на култот на машкото тело - култ 

што ги пронижува холивудските филмови и бројните популарни машки магазини - 

потекнува од црнците. Расизмот не допушта непроблематична идентификација со 

сликите на црнечката машкост која што најчесто има корени во белечкото општество.

Оспорување на доминантните слики

Почнувајќи од крајот на шеесеттите години прашањето за репрезентаци јата 

станало клучна тема во феминистичката политика. Сликите на женственоста на 

кои наидуваме насекаде околу нас жените често ги чувствуваат како угнетување и 

ограничување. Легендарните демонстрации на натпреварот за Мис на светот во 

Њујорк кои влегоа во јавната имагинација преку митот за “палење на градниците”, 

ја симболизираа масовната фрустрација од стапиците на конвенционалната 

женственост. Освен тоа сликите на сексуализираната жена на кои се наидува во 
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еден широк спектар на дејствија, од рекламите до порнографијата, беа оценети 

како деградирачки и поврзани со сексуалното насилство. Феминистичките реакции 

се состоеа во каменување на “секс-продавниците”, реакции против насилните и 

мизогинистички филмови и кампањи против сексистичкото рекламирање.

Како пример земете го претставувањето на жените во матицата на западното 

сликарство. Без оглед дали е девица или гола, тема на семеен портрет или на сцени 

од домашниот живот, женатаа најчесто е дефинирана со погледот на мажите. Тие 

се насликани како објекти што треба да бидат конзумирани од машкиот гледач. Тука 

жените не се само сексуализирани објекти на мажите туку некаде само што чекаат 

на брачната аукција. Алтернативни претстави, посебно во дела од женски уметници, 

едноставно нема во западните традиции.

Слични аргументи можат да се изнесат и за претставите на жените во популарната 

култура. Насловните страници на женските списанија се типичен пример на модната 

фотографија насочена против жените од сите бои - посебно со истакнувањето на 

женската сексуалност и нејзината наводно мазохистичка особеност. Која е жената 

и што сè друго може да стори освен да го привлекува мажот станува безначајно. 

Доминантните слики сè уште царуваат - феминистичкото движење работи на тоа тие 

да се променат.

превод: Драган Јакимовски

извор: Glen Jordan/Chris Weedon, Cultural Politics (Class, Gender, Race and the 

Postmodern World), 1995.
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