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„Заедницата која се заснова врз 
политичка култура на критичко 
дејствување и соочување преку 
конфронтација, е заедница на слободата, 
на взаемноста, на храбрата пловидба 
кон новите хоризонти на општеството 
со едра придвижени од ветриштата на 
креативната уметничка конфронтација 
и на политичката имагинација.“ 

Ален Бадју

Публикацијата Архиви на насилство произлезе од 

програмите што Контрапункт ги реализираше во 

периодот 2015 – 2017 година, во рамки на платформата   

 Проширено естетичко образование,  која 

се градеше заедно со Мултимедијалниот институт 

од Загреб, kuda.org од Нови Сад, Берлинер Газете од 

Берлин и Културтрегер од Загреб.

Програмата организирана од Контрапункт во склоп 

на ваквите теориски, уметнички и социо-културни 

цели, првично наречена  „Лаборатории на 
пара-естетичкото – ревоспоставување на 
политичкото“  имаше цел да понуди модел на 

лабораторија, на експеримент, кој ќе ги истражува 

парадигмите на моќта, еманципаторските крстопати 

на политичкото и на естетското во патеката 

што комуницира со сите репресивни облици врз 

 ВОВЕД 
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граѓанството поврзани со образовните, социјалните, 

културните, политичките, медиумските права и 

слободи. Стануваше збор за резиденцијален концепт 

од интердисциплинарен карактер. Параестетичкото 

подразбира форматирање на мисловни/дискурзивни 

и активистички експерименти во сферата на 

хибридното уметничко и политичко дејствување. Со 

параестетичкиот концепт се обезбедува критика на 

границите и ограничувањата на затворените политички 

нормативи во дискурзивното поле. Од таа појдовна 

точка политичкото се деелитизира и деконструира 

преку уметничката продукција. Овој концепт ги 

поставува следните прашања: Како одредени социјални 

и политички категории да се мислат во термините на 

културата и уметничката продукција и како културната 

продукција да се мисли во термините на политичкото.

Параестетиката ги исцртува филозофските, политичките 

и историските врамувања со кои социо-културните 

практики се поврзани. Не е доволна авторефлексивна 

критичка теорија или естетичка практика, туку 

постојано конфронтирање на политичкото и 

естетското, конфронтирачка општествена анализа 

на продукциските односи. Постои нужна потреба од 

синергија на дискурсите на културата и на политичкото. 

Крајниот резултат на ваквиот лабораториски концепт 

е формирање платформа за употреба на уметничките 

практики во критичко преиспитување на идеолошките, 

социјалните, политичките дискурси.

Македонија станува сѐ поизолирана и поретроградна 

на социо-културен, образовен, медиумски план, и во 

однос на источно-западниот регион и во однос на 

земјите од ЕУ. Особено загрижувачка е состојбата 

во однос на практикување на критичко мислење, 

критичка теорија, дијалошки концепт во читањето 

на политичките и уметничките практики, како и во 

однос на пошироката социо-културна динамика. 

Во социо-културниот контекст во кој се случува 

целосна девастација на политичката култура и 

недостиг на дијалог во културните формации и во 

различните културни идентитети и практики, нужно e 

формирањето на јадро кое критички ќе ги преиспитува 

можностите и границите за формирање на оние 

формати на комуникациски алатки и вредности кои 

ќе бидат база за понатамошни дискурзивни, но и 

оперативни, активистички, социо-културни и политички 

артикулации на и во јавната сфера.

Развивајќи ги овие програми Контрапункт во 2016 

година го артикулираше КРИК – фестивал за критичка 

култура, како отворена платформа која има цел да ги 

промовира уметничките и културните практики како 

општествено релевантни алатки кои ќе придонесат за 

еманципација и демократизација на социо-културниот 

контекст.

Целиот работен процес кој го започнавме од 2015 

година, а кој е конзистентен на работата на Контрапункт 

уште од 2001 година, се фундираше на концептот на 

„лаборатории на параестетското“, а се застапува за 

афирмација на уметничките и културните практики, 

нивните критички капацитети и нивната применливост 

во анимирањето и критичкото мобилизирање на 

општествените процеси. КРИК, како и сите останати 

програми на Контрапункт, застанува во одбрана на 
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правото на критичка култура, која постојано ќе ги 

поместува границите на еманципаторските политики во 

социо-културниот простор. Станува збор за платформа 

низ која ќе се истражуваат и изучуваат можностите 

за проникнување помеѓу естетското и политичкото, 

помеѓу уметничките практики и нивното влијание врз 

пошироката демократизација на општеството, помеѓу 

граѓанските заедници и медиумските облици на борба. 

Со КРИК сакаме да ѝ се спротивставиме на „културата на 

тишината“ промовирајќи критички дијалог, нови форми 

на пласирање и примена на знаењето, на современата 

меморија и актуелната политичка историја, отворајќи 

можност за постојани општествени трансформации.

КРИК преку своите програми придонесува за 

поттикнување на критичка рефлексија во однос на 

современите културни и уметнички практики, како и 

во однос на социо-културните движења. Преку КРИК ја 

промовираме важноста од користењето на критичките 

алатки и методологии на уметност и културата со цел 

да укажеме на одговорноста на културните работници, 

уметниците како и пошироката заедница во однос на 

општествените и политичките развојни процеси и 

промени.

КРИК има хибриден програмски концепт кој ги 

истражува различните можности за јакнење на 

заедниците и активната размена на знаења, искуства 

и практики кои промовираат критички дијалог, нови 

формати на дистрибуција и примена на знаењето 

поврзано со современата меморија и со актуелната 

историја, и постојано преиспитување на општеството 

преку критички и уметнички практики. Програмите 

се конципирани како последователни мултимедијални 

формати кои ќе ги поврзат уметниците, културните 

работници, теоретичарите, активистите и локалната 

заедница на национално, регионално и меѓународно 

рамниште со цел да се произведе критичко 

промислување и дијалог во општеството. 

Преку КРИК упатуваме на нужноста од понатамошно 

истражување на можностите за проникнување/

интерферирање помеѓу естетското и политичкото, 

помеѓу уметничките практики и нивното влијание на 

процесите за демократизација на општеството, како и 

помеѓу граѓанските формални и неформални заедници 

и потребата за нивна вклученост во општествените 

процеси.

За да одговори на поставените цели, но и благодарение 

на соработката со нашите партнери, од планираните 

четири модули на почетокот на проектот, програмата 

прерасна во КРИК – фестивал за критичка култура. 

Програмата се состоеше од лабораториски дел од 

затворен тип и отворен дел за пошироката јавност. 

Лабораторискиот дел од програмата, преку семинари 

и работилници, се фокусираше на продлабочена 

анализа, учење и промислување на разновидни теми 

и проблематики што се обидуваат да го разберат и 

преиспитаат современото живеење, турбулентното 

менувањето на нашето социо-политичко опкружување 

и неговото влијание врз уметничките пракси, како и 

барање можни начини за дејствување. Јавниот дел, 

кој се состоеше од предавања, дискусии, филмски 

фестивал, изложба и перформанси, преку хибридната 

програма се обиде овие теми да ги доближи и сподели 

со пошироката публика.
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Тематскиот интерес што преовладуваше во 

програмирањето на овој циклус беше истражување 

на насилството со кое секојдневно се соочуваме 

во локалниот контекст, како и на глобално ниво. 

Следствено на тоа, темата зададена во првиот модул, 

Архиви на насилство, стана една обединувачка тема, 

своевидна призма преку која оваа програма понатаму 

се формираше. Преку оваа тема се обидовме да ги 

обединиме разновидните погледи што предизвикаа 

многу богати дискусии. Хронолошки, програмата 

се состоеше од два циклуси во текот на две години. 

Предавањата и семинарите Машинистичкиот 

капитализам, поделеност и насилство на Гералд 

Рауниг, Насилството по историјата на Борис Буден, 

како и Предизвиците на моќта и отпорот на Петар 

Милат, се случија во првиот циклус, кој послужи за да 

се опипа потенцијалот и да се исцрта една рамка за 

понатамошно продлабочување на темата. Поголемиот 

дел од активностите се случуваа во вториот циклус, во 

рамките на КРИК – фестивалот за критичка култура. 

Оваа публикација е резултат на двогодишната 

лабораториско-истражувачка програма на Контрапункт 

и партнерите, а нејзина цел е да ги документира 

проблематиките што нашите гости-предавачи ги 

претставија како нивна теориска рефлексија на 

темата. Дел од учесниците на фестивалот придонесоа 

и со свои текстови: Светлана Слапшак, Рената Салецл, 

Гералд Рауниг, Борис Буден, Бранимир Јовановиќ, 

Бранислав Димитријевиќ, Томислав Медак, Марсел 

Марс и Ана Вујановиќ. Широчината на тематиките 

со кои тие се занимаваат се протега од анализи за 

машинистичкиот капитализам и новата дигиталната 

реалност, проблемите на толкување на насилството 

како историска/темпорална категорија, проблематиката 

на економското насилство, естетичките категории 

и политичкото читање на уметничката пракса, како 

и промените на центрите на моќ во електронското 

издаваштво. Дополнително во публикацијата се 

поместени и информации за Филмскиот фестивал за 

човекови права, како и уметничките дела од изложбата 

и перформансите, кои се случија во рамките на 

фестивалот и понудија дополнително читање, како 

и директно учество во дискусиите. Учесници на 

изложбата беа Мишел Теран, Ѓорѓе Јовановиќ, Томислав 

Медак и Марсел Марс, Зејно Пекунлу, Христина Иваноска 

и Соња Шонеберг.

Ние сме секојдневно подложни на различни типови 

насилство и злоупотреба. Понекогаш сме свесни, но 

многупати исто така сме несвесни дека тоа нам ни 

се случува. Со објавувањето на оваа публикација ни 

оддалеку не сметаме дека сме ги исцрпеле можностите 

за дискусија, туку таа е едноставно обид да се 

диференцираат различните типови на насилство во XX 

и XXI век, со цел да се сензибилизираме во иднина. Се 

надеваме дека оваа публикација ќе понуди еден широк 

пресек на темите што денес преовладуваат и критички 

ги исчитуваат насилните тактики во нашето општество, 

и со тоа ни овозможуваат да добиеме малку појасна 

слика за состојбите околу нас. 

   Од уредничките   

 на публикацијата 
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Tекстовите во овој дел од публикацијата 

се предавања одржани во рамки 

на фестивалот КРИК – фестивал за 

критичка култура, како и во рамки 

на лабораторискиот дел наречен 

Архиви на насилство, кој се одвиваше 

во периодот 2015 – 2017 година во 

програмско уредништво на Контрапункт 

– асоцијација за критичка теорија, 

социо-културен активизам и современи 

критички практики 

Критикувај и
 ОДНОВО-КРИТИКУВАJ  
 ГО ОПШТЕСТВОТО 

 ФОРУМ ЗА  
 ИСКУСТВАТА НА  
 НАСИЛСТВОТО 
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 МАРШАЛОТ ТИТО – КАРАТЕ: 
 ПОЕТИКА НА АНЖАМБАНОТ  
 (ENJAMBEMENT), ИЛИ  
 МЕШАЊЕТО НА СЕЌАВАЊЕТО  
И ЖЕЛБАТА 

Светлана Слапшак

Насловот се состои од два цитати. Првиот е од грчкиот 

(Stratigos Tito – Karate), и се однесува на најавата и 

плакатот за филмската програма во ходникот на киното 

„Идеал“ , во Атина, од 1974 година, а вториот е стих 

од Пуста земја на Т. С. Елиот. Киното, поврзано со 

истиот ходник и со ресторанот со истото име, во кој 

често јадевме во паузата помеѓу предавањата по грчки 

јазик во Клубот на студентите на улицата „Ипократус“, 

имаше специфична програма. Се состоеше од 24 часа 

непрекинато наизменично проектирање, на карате и 

на порно филмови. Карате филмовите беа од поново 

хонконшко производство, порно филмовите во најголем 

дел, беа скандинавски или германски, голем дел црно-

бели. Публиката исклучиво се состоеше од мажи од 

работничката класа, со извежбан посебен однос со 

кинооператорот, кој некои делови ги повторуваше 

на нејзино барање; исто така, публиката одредени 

делови од филмовите ги поздравуваше со хорски 

восклици – некои доаѓаа директно од православната 

литургија, како на пример „Достоен е...“. Филмот, 

чиј наслов го споменувам, ми падна во очи при 

посетата на ресторанот, по што морав да ги видам и 

случувањата во филмската сала: бев единствената жена 

во публиката. Карате филмот со маршалот Тито беше 

Битката на Неретва (1969), голема југословенска 

продукција со светски филмски ѕвезди, која доби многу 

меѓународни награди. Тешко можам да замислам филм, 

кој во времето на неговото настанување и премиера 

повеќе би го мразела – тоа беше најлош пример 

за државна уметноста, со целиот лажен гламур и 

патетика, која успешно ја покриваше идеологијата, со 

извозна либералност, додека оние што имаа да кажат 

нешто критичко во југословенската кинематографија 

ризикуваа забрани и дури затвор, а за творците и 

за филмот Битката на Неретва не смееше да се 

каже ништо лошо, зашто тоа веднаш беше навреда за 

државата... Во „Идеал“, значи, првпат го видов филмот 

кој од протест одбивав да го видам. Грчката работничка 

машка публика во овој „карате“ филм виде нешто сосем 

поинакво: тоа за нив беше комунистички, посакуван 

филм, кој доаѓаше од земја во која социјализмот 

победи, за разлика од Грција, која на крајот на Втората 

светска војна имаше иста победничка, комунистичка 

политичка диспозиција и надмоќ, но не можеше против 

компромисите постигнати на Јалта: мораше да остане 

во западниот свет, тука обележана со постојаната 

сенка (и повремено реалноста) на антикомунистичката 

диктатура. За публиката во „Идеал“, „карате“ филмот 

беше успешно избегнување на цензурата, меур од 

слобода и сатисфакција, вистинска солидарност со 

југословенските партизани и нивните водачи, миг на 

културна интимност. Следната проекција на порно филм 

(шведски, со јунак кој и без гаќи носи рачен часовник) 

беше одбележана со смеа и веселба: таков и треба да 

биде сексот по чувството на политичка победа, колку и 

да е виртуелно и ефемерно...

Секогаш, врз основа на доживеаното во секојдневието 

во Југославија и во Грција, ми се чинеше дека шокот на 
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доживеаната социјалистичка револуција е речиси исто 

толку општествено силен и културно продуктивен како 

и шокот на недоживеаната социјалистичка револуција: 

во последната четвртина од векот оваа споредба би 

можела да биде корисна за преобмислувањето на 

социјализмот (и во овој случај, на комунизмот) како 

поттикнувач на општествените движења. Во случајот 

на југословенскиот „карате“ филм кај мене одигра 

улога уште едно специфично искуство. На почетокот 

на седумдесеттите години, студентското движење по 

1968 година остана во живот главно на Филозофскиот 

факултет во Белград: тоа беше моето друштво. Речиси 

на сите ни ги одзедоа пасошите, тајната полиција нѐ 

следеше, имаше судења, некои веќе отидоа во затвор. 

Живеевме во полуилегала. Во некој миг се објави 

дека Микис Теодоракис, кого успеаја да го извлечат од 

затворот на хунтата по една голема меѓународна акција, 

ќе дојде во Белград за да се договори за компонирање 

музика за следниот мега-спектакл на југословенската 

кинематографија, филмот Сутјеска. За нас тоа беше 

вистински шок, зашто една цела сезона одевме да 

го гледаме З на Коста Гаврас со музиката на Микис 

Теодоракис, и тоа навистина беше еден од најважните 

филмови за мојата генерација. Значи, што беше тоа на 

кое ние толку многу се воодушевувавме? Политичко 

убиство на моќниот, влијателен и опасен противник 

за да се воспостави апсолутна власт, која таквите луѓе 

треба да ги обезмоќи, колку што е можно подолго: 

можниот одговор на тоа е револуција, која нема шанси, 

зашто нема оружје, а ни симпатиите на светот од надвор 

не ги надминуваат петициите, изразите на емпатија 

и острите зборови. Она што нам ни беше најблиско, 

воопшто не постои како можност во филмот. Наместо 

бунт и занес, се појавува 

мал бирократ, кој го слуша 

само зборот на законот и 

правилата – и ништо повеќе. 

Јасно е дека во текот на 

истрагата неговите симпатии 

кон жртвата растат, но 

никогаш така и толку за 

да ја загрозат неговата 

бирократска страст. Ние 

во Југославија одгледавме 

можеби претерана доза 

филмови за страста и 

за занесот на борбата, 

домашната и странската, 

и станавме блазирани. 

Потоа ги одгледавме новите 

американски филмови за 

отпорот кон Американците 

и американската политика, 

тоа донесе уште малку 

уживање. И никогаш не реагиравме – зборувам 

за групата што добро ја познавам – со толкаво 

воодушевување. Со други зборови, најмногу нѐ погоди 

општествениот модел во кој нештата се решаваат според 

постојните закони, без ексцеси – здодевно, тековно, нѐ 

импресионираше добро уредената држава! Паѓавме на 

типови што носат костуми, водат пристоен семеен живот 

со пресметани „излети“ – наводно Ламбракис беше 

познат по тоа – се радувавме што законот, таков каков 

што е, можеше да победи, тагувавме што не победил! 

Секако, сето останато е одвратност, тоа е мало огледало 

на она што се случуваше во Германија во триесеттите 

СО ДРУГИ ЗБОРОВИ, 
НАJМНОГУ НЕ ПОГОДИ 
ОПШТЕСТВЕНИОТ МОДЕЛ 
ВО КОJ НЕШТАТА СЕ 
РЕШАВААТ СПОРЕД 
ПОСТОJНИТЕ ЗАКОНИ, 
БЕЗ ЕКСЦЕСИ – 
ЗДОДЕВНО, ТЕКОВНО, НE 
ИМПРЕСИОНИРАШЕ ДОБРО 
УРЕДЕНАТА ДРЖАВА! 
ПАЃАВМЕ НА ТИПОВИ 
ШТО НОСАТ КОСТУМИ, 
ВОДАТ ПРИСТОЕН СЕМЕЕН 
ЖИВОТ СО ПРЕСМЕТАНИ 
„ИЗЛЕТИ“ – НАВОДНО 
ЛАМБРАКИС БЕШЕ ПОЗНАТ 
ПО ТОА – СЕ РАДУВАВМЕ 
ШТО ЗАКОНОТ, ТАКОВ 
КАКОВ ШТО Е, МОЖЕШЕ 
ДА ПОБЕДИ, ТАГУВАВМЕ 
ШТО НЕ ПОБЕДИЛ!
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Целата приказна за „карате“ филмот и контекстот на 

случувањата, за различните сеќавања и толкувања, 

кои се вкрстуваа синхрониски и дијахрониски на 

различните „платоа“ и ризоми, кусо би можело да 

се формулира со една стилска фигура од поезијата: 

enjambement, „пречекорување“, одложено создавање 

смисла, која, на пример, ја илустрира дел од Пуста земја 

на Т. С. Елиот: 

...mixing  

memory and desire... 

Имено, не станува збор само за формата, туку и за 

содржината што ја оправдува психолошката рамка/

потреба на поетската фигура: мешањето на сеќавањето 

и на желбата.

Програмата на киното „Идеал“ – како што кажува 

и самото име – беше составена од сеќавања 

и желби (карате + порно). Насилството што е 

вградено во секое сеќавање е основен наратив 

на секоја моќ што ги одредува општествените 

односи, кои потоа се реконструирани и понекогаш 

субверстирани (деконструирани) во пропишаните 

или забранетите сексуалности. Во овој случај, ме 

интересира општествено оправданото насилство 

со „гарантираното“ – во богато документираната 

историографија и преземеното европско наследство 

– сеќавање во примерот на атинската демократија: 

polemos (оправдана војна), apoikismos (колонизација) 

и stasis (граѓанска војна) се поврзани со три форми на 

патријархално дефинирани сексуалности – хиерархиска 

хомосексуалност, силување и бисексуална напнатост. 

Во „владеењето на фалусот“ како што овој општествен 

НАСИЛСТВОТО ШТО Е 
ВГРАДЕНО ВО СЕКОЕ 
СЕЌАВАЊЕ Е ОСНОВЕН 
НАРАТИВ НА СЕКОJА 
МОЌ ШТО ГИ ОДРЕДУВА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОДНОСИ, КОИ ПОТОА 
СЕ РЕКОНСТРУИРАНИ 
И ПОНЕКОГАШ 
СУБВЕРСТИРАНИ 
(ДЕКОНСТРУИРАНИ) 
ВО ПРОПИШАНИТЕ 
ИЛИ ЗАБРАНЕТИТЕ 
СЕКСУАЛНОСТИ.

години, поткупени лумпени, 

насилство во чист облик, 

лага, фалсификати, глупава 

но успешна пропаганда, 

општ страв... Дали е можно 

дека проголтавме таков 

минимализам, дека паднавме 

на она што Волтер го исмева во 

Кандид, и тоа два века подоцна? 

Дали нашата општествена цел 

беше држава на малограѓанинот 

со гарантирани права? Дали 

толку длабоко сме уверени во 

општествениот договор како 

основа на општеството? Некои 

од одговорите на овие прашања би можеле да бидат 

важни за разбирањето на она што потоа се случи.

Во мигот што го опишувам, студентскиот водач Влада 

Мијановиќ даде идеја да се изведе грабнување на Микис 

Теодоракис на аеродромот, само за да го одведеме на 

Филозофскиот факултет и таму да му објасниме дека не 

треба да пишува музика за Сутјеска. Требаше јас да му 

пријдам на композиторот и да му ги објаснам нашите 

цели – поради своето знаење на старогрчкиот, што со 

сигурност не би придонело за комуникацијата, но беше 

најблиску... Тоа навистина и го направивме, но пред да 

се доближам, Влада од галеријата на аеродромот даде 

знак дека акцијата се запира. Секако, моето сеќавање 

ова го квалификуваше како еден од најсмешните 

настани во кои учествував во својот студентски 

активизам. 



систем го дефинираше Ева Којлс во својата семинална 

книга, критичноста и отпорот се длабоко поврзани со 

родот и со сексуалностите (Аристофан, Еврипид, дури 

и Платон). Како трите антички форми на сексуалност 

можат да ни помогнам повторно да ја мислиме и да ја 

преобликуваме критиката/критичноста на насилството? 

Како да се конструираат нови мнемотехники што 

не служат на насилството и на патријархатот? Како 

повторно да го одредиме архивирањето со воведување 

на сексуалноста, еротиката и љубовта? Има ли 

начин сеќавањето да се оплоди со наративите на 

sexerlove наместо со наративите на насилството? Дали 

enjambement е соодветна семантичка техника за да се 

изведе тоа?

Дерида го поврза сеќавањето – архивот и желбата, 

и тоа мрачната, грозничава желба (француски 

mal de, англискиот превод fever) во расправата за 

импресијата на Фројд (притисок на хартија, печатење), 

обрежувањето (црти на телото) и психоанализата 

како еврејска наука. Материјалноста, топологијата, 

присуството на архивот е почетна точка од која беше 

можно да се поврзувааат писмото (знакот) и телото. 

Но, оваа расправа, во голема мера, го остава настрана 

помнењето/сеќавањето како физиолошка основа 

на архивот, а акцент става на опсесивноста која во 

целост ја испушта еротичноста на архивирањето, па 

со тоа и желбата која не е ни мрачна ни грозничава. 

За мене проблемот на таа расправа е во отсустноста 

на пречекорувањето – enjambement, во семантичкиот 

прескок кој не е извршен. И обрежувањето, кое е само 

еден од многуте познати начини сеќавањето, и тоа 

често репресивното, колективното сеќавање, буквално 

да се врежи во телото, никако не достигнува еротско 

впишување во сеќавањето, што би значело бунт и 

задоволство, туку служи исклучиво за зачувување 

на татковскиот/патријархален континуитет. Но, 

истовремено, фаличката сенка на оваа расправа 

предупредува на можноста за интерпретација 

на односот меѓу сеќавањето и желбата, како и за 

деконструкцијата на исклучиво фаличкиот пристап.

Сеќавањето и желбата, и различните облици 

на enjambement меѓу нив, се главна тема на 

Енциклопедијата на мртвите од Данило Киш. 

Формално збирка раскази, оваа книга всушност е 

поетска проза со разни примери за односот меѓу 

сеќавањето и желбата, од една страна, и смртта од 

друга страна. Внатрешно телесни записи на смртта, 

одложената смрт во сонот, подготовка/конструирање 

на сеќавањата пред смртта во спротивност на желбата, 

сеќавање на желбата како револуционерна одмазда 

за смртта, сеќавање на желбата како идентитетска 

конструкција... Во секој од примерите, enjambement 

е постапка со која облиците на сеќавањето, желбата и 

смртта се доведуваат во врска.

Но, мене, сепак, најмногу ме интересира постапката 

што би можела да се примени врз општеството со толку 

прецизно распоредени и изведени улоги на политиката 

и сексуалноста, налик на оние процеси во атинската 

демократија. Во веќе споменатата студија, Ева Којлс 

дава оригинално и сигурно не општоприфатено, но 

исклучително убедливо толкување на еден скандал 

што го потресло атинското општество. Тоа било 

симболичкото осакатување (кастрација) на градските 

херми, камени обележја со ликот, понекогаш на 

главата и на фалусот, понекогаш само на фалусот 
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на богот Хермес, кои помагале при снаоѓањето на 

раскрсниците на атинските улици, особено ноќе. 

Една ноќ во 415 година пред нашата ера, сите атински 

херми тоа утро биле „кастрирани“. Аферата обично 

се припишува на разузданата златна атинска (машка) 

младина и особено на еден од нејзините најпопуларни 

и најразуздани претставници, Алкибијад. Но, Ева Којлс, 

врз основа на внимателно интерпретиран огромен 

материјал, текстуален и ликовен, предлага поинаков 

заклучок: акцијата ја извеле атинските жени, кои во 

напнатата политичка ситуација сакале да го покажат 

својот став и својот протест против патријархатот и 

против целокупната атинска политика, особено воена. 

Контекстот во голема мера го создава Аристофан, кој 

во неколку комедии ги обработува можните акции 

на жените против машката демократска политика – 

сексуален штрајк, преземање на власта по убедување, 

а не со насилство. Овој втор метод во комедијата 

Жени во народното собрание (Ecclesiazousae), за 

разлика од Лисистрата, каде што жените го заземаат 

светиот простор на Акропол, целосно ги користи 

формите на однесување во непосредната атинска 

демократија. Имено, жените по ковањето на заверата 

за преземањето на власта, долго време меѓу себе го 

вежбаат својот јавен говор. Кога доволно се извежбани 

не само во говорот, туку и во новата навика да губат 

корисно време во расправии без дополнителна 

работа (на пример, плетење), тие се преоблекуваат 

во мажи, и лесно ги заземаат местата во собранието, 

зашто се навикнати на ранобудност. Земаат збор и 

успеваат да ги убедат мажите во собранието да ја 

предадат власта на жените, зашто тие се подобри во 

економијата, распределбата на општествените добра, 

правичноста, еднаквоста и надворешната политика. 

Шармот на настапот на преоблечените жени е секако 

во двосмислената телесна привлечност (млади, речиси 

женствени мажи), и во она што машките учесници 

во демократијата најмногу сакаат да го слушаат – 

конзервативниот дискурс искажан од млади усти... 

Мажите се враќаат во куќите, и ги известуваат своите 

жени дека тукушто им ја предале власта. Во поделбата 

polemos (оправдана војна), apoikismos (колонизација) 

и stasis (граѓанска војна) поврзана со три форми на 

патријархално дефинирани сексуалности – хиерархиска 

хомосексуалност, силување и бисексуална напнатост, 

жените се побуниле против силувањето како сексуален 

ред со помош на хиерархиската сексуалност, за да 

достигнат бисексуална напнатост. Во текстот, односно 

во подрачјето на дискурзивното, направиле, според 

Аристофан, enjambement, поврзувајќи ги сеќавањето 

и желбата. Имено, во комедијата се наоѓа и сцената 

на реализацијата на новите законски мерки, според 

кои жената има право на исполнување на желбата, 

односно на решавањето на бисексуалната напнатост 

ако е постара од првата избраничка на мажот: во 

урнебесната сцена стариците го спречуваат младичот 

да дојде до својата љубовница, зашто секоја има повеќе 

права од претходната кандидатка. Оваа сцена ги 

исфрли од рамнотежа практично сите стручњаци за 

антиката, античкиот театар, атинската демократија и 

античката книжевност, кои пишуваа за оваа комедија. 

Согласни се левите и десните мислители, американската 

и некогашната советска академија: нешто така 

невкусно и одвратно не можеа да прифатат. Инаку, во 

разбирливи идеолошки клучеви, советските толкувачи 

Аристофан го одредија како конзервативен поддржувач 
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на аристократите, а западните како комунист... За 

најизразен пример на комунизмот на Аристофан 

се зема токму оваа комедија. Во овие идеолошки 

разграничувања, елементот на родот, секако, дека не е 

земен предвид, освен што формулата „феминистички 

комунизам“ се употребува со изразено пејоративно 

значење. Значи не станува збор за површинска поделба 

меѓу „гвелфи и гибелини“ и за интегритетот на оној 

кој е напаѓан од две страни: тука станува збор за многу 

подлабок проблем на деконструкција на патријархатот 

и на сите регулативи на моќта во подрачјето на 

сексуалноста. 

Ќе се поместам чекор од постапката на Аристофан 

кон феминистичките утопии, значи утопиите од 

модерното време, почнувајќи од Кристина Пизан, па 

сѐ до Дорис Лесинг и Урсула Ле Гвин – ги исклучувам 

дистопиите, значи секако Маргарет Етвуд, но затоа 

го вклучувам Соларис на Лем, особено во филмската 

интерпретација на Андреј Тарковски (1972), во која 

сеќавањето и желбата, олицетворени во жената што 

веќе ја нема, го обликуваат фантастичниот enjambement 

на океанот кој манипулира со сеќавањето и желбата. 

Сите овие утопии ги истражуваат различните односи 

и можности на родовите, особено прокреацијата и 

општествените односи кои прокреацијата може да ги 

произведе: но, носечката тема на секоја феминистичка 

утопија е рушење на патријархатот, што задолжително 

подразбира воведување на еднаквост и правичност, 

односно права за сите членови на општеството – 

дури и во случаите кога машкиот род е исклучен од 

општеството. Феминистичката утопија во книжевноста, 

зашто најчесто не ја преминува границата на 

популарната култура, филмот, телевизијата и другите 

медиуми, по дефиниција е – комунистичка. Женското 

политичко самоорганизирање денес покажува јасни 

знаци на еднакви права и правичност: практично, нема 

лаичко женско движење кое би се поклонувало на 

хиерархијата или би го почитувало патријархатот.

Значи, Аристофан совршено ја разбирал природата на 

женскиот бунт и можноста 

за женско движење, иако во 

својот жанр – комедијата, 

оперирал со невозможното, 

незамисливото и 

фантастичното.   

Ева Којлс во својата книга 

се чини не е особено 

инспирирана со оваа комедија 

на Аристофан: ѝ замерува 

дека не е доволно духовита 

и дека причината за тоа 

е поврзаноста со реален 

настан, со ритуалот наречен 

Скира или Скирофорија: тоа 

бил календарски празник, 

кој го означувал крајот на 

годината, а се прославувал во 

мај и јуни, според модерните 

календарски одредници. Бил 

посветен на Деметра и на 

нејзината ќерка, се одигрувал 

на локацијата Скирон близу 

Елевсина, а за време на овој 

празник жените го одржувале 

своето собрание. За ритуалите 

ФЕМИНИСТИЧКАТА 
УТОПИJА ВО 
КНИЖЕВНОСТА, ЗАШТО 
НАJЧЕСТО НЕ JА 
ПРЕМИНУВА ГРАНИЦАТА 
НА ПОПУЛАРНАТА 
КУЛТУРА, ФИЛМОТ, 
ТЕЛЕВИЗИJАТА И 
ДРУГИТЕ МЕДИУМИ, 
ПО ДЕФИНИЦИJА Е 
– КОМУНИСТИЧКА. 
ЖЕНСКОТО ПОЛИТИЧКО 
САМООРГАНИЗИРАЊЕ 
ДЕНЕС ПОКАЖУВА 
JАСНИ ЗНАЦИ НА 
ЕДНАКВИ ПРАВА 
И ПРАВИЧНОСТ: 
ПРАКТИЧНО, НЕМА 
ЛАИЧКО ЖЕНСКО 
ДВИЖЕЊЕ КОЕ БИ СЕ 
ПОКЛОНУВАЛО НА 
ХИЕРАРХИJАТА ИЛИ 
БИ ГО ПОЧИТУВАЛО 
ПАТРИJАРХАТОТ.
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на „собранието“ не знаеме речиси ништо. Затоа ми се 

чини дека забелешката на Ева Којлс, како и нејзината 

незаинтересираност за оваа комедија е неоправдана. 

Аристофановата субверзија на политичкиот живот 

и слухот за барањата/потребите на жените, како и 

провокативниот приказ на староста и сексуалноста 

сигурно не се стереотипни. Ако за Којлс, Платон 

и неговиот имагинарен Сократ се „доктринирани 

феминисти“, Аристофан, а по него и Еврипид, сигурно 

мора да носат многу поголем квалификатив на 

феминисти, што еодреден од нивниот политички став, 

сочувството и солидарноста со жените.

Затоа, за основа на ова размислување за сексуалноста, 

за пречекорувањето и конечно за демократијата ја 

земам токму оваа комедија на Аристофан. На почетокот 

на комедијата водачот на побунетите жени, Праксагора 

(„онаа што дејствува на агората“) го споменува и 

тоа дека женското заземање на власта ќе значи и 

завршување на конкуренцијата на хетерите. Подоцна, 

кога на својот маж му го објаснува новиот систем, оваа 

оцена ја дополнува со нови правила на слободната 

љубов (уште една историско-комунистичка константа), 

кога веќе нема потреба за купување сексуални 

услуги. Трите старици што го опседнуваат и конечно 

го однесуваат младичот, зашто тоа им го овозможува 

новиот закон, обично се толкуваат како остарени 

проститутки. Тоа навистина би значело дека победата на 

новиот режим е целосна, и дека односите се променети, 

односно свртени на глава. Проститутките, порано 

предмет и експлоатиран дел од сексуалната трговија, 

сега ја покажуваат својата сексуална автономија во уште 

еден enjambement – старост/сеќавање и желба. Описот 

на нивните тела – и тука повторно се се разликувам од 

Ева Којлс – не е набројување на грозотии и, всушност, 

воопшто не е одбивен: тие се телесни архиви, докази 

за сеќавањето на телата, со сите промени и трикови за 

неуспешно подмладување.     

Положбата на проститутките, особено на проститутките 

од повисок ранг, хетерите, е клучна за досега 

незабележаниот однос на феминизмот и атинската 

демократија: феминизам, секако, во значење на 

заинтересираност на некои делови од општеството за 

вклучување на жените во политиката, демократските 

практики и, со самото тоа, за еднаквост и правичност 

на половите. Ева Којлс се обиде да докаже дека жените 

во Атина покажале дека знаеле да се организираат и 

да изведат политичка акција – симболичко кастрирање 

на хермите. Би обрнала внимание на поддршката 

и сојузништвото на малата, но влијателна група 

атински феминисти, кои во своите текстови – како 

што тоа е вообичаено во непосредната демократија 

– размислувале за промените и расправале за нив, 

особено во својот круг.. Театарот, како еден од еднакво 

важните простори на демократијата, бил главен канал 

за пренесување на таквите идеи до најшироката јавност 

на сите граѓани, преку драмските дела на Еврипид и 

на Аристофан, и веројатно на многу други автори, чии 

дела не се зачувани. За протокот на идеите сведочи 

Платон, прво конструирајќи го ликот на Сократ, а 

потоа и пренесувајќи расправи во кругот – двата 

драматичари, свештеничката Диотима, која е стручњак 

за филозофијата на љубовта, и особено поширокиот 

круг на ученици, на кој и самиот му припаѓал. Во своите 

замисли за државата Платон им дава права и политичка 
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позиција на жените. Во дијалогот Менексен Сократ 

раскажува како бил на час по реторика кај строгата 

учителка Аспасија, хетера и конкубина на Перикле, 

која според него и му ги пишува говорите на Перикле... 

Аристофан од своја страна во комедиите ги исмевал 

Аспасија, Еврипид и Сократ. Од целината на овие 

текстови добиваме впечаток за потребата од љубовно 

пријателство, што се развило меѓу интелектуалните 

граѓани на Атина со поголеми барања, и кои ги 

задоволувале писмено и интелектуално покомплексни 

жени, исклучиво туѓински – хетери, надвор од бракот 

одреден од патријархатот и од репродуктивните 

барања. Новата сексуалност на „кругот“ за кој зборувам 

била една од одликите на нивната социјализација во 

демократијата, која не била воопшто едноставна: меѓу 

тираните што ја узурпирале демократијата (тие 30, 

во 411 година пред нашата ера) имало и ученици на 

Сократ, и тоа сигурно влијаело врз неговата положба, 

можеби и при судењето што завршило со смртна осуда 

и самоубиство на Сократ. Самото судење, какво и да 

е претставувањето на Платон на тој настан, сведочи 

за положбата на групата што не била по волјата на 

многу граѓани. Во ставот на граѓаните кон групата на 

мислечките, препознаваме постојан страв од пучот 

на аристократите и граѓанската војна, а во групата 

„вчитуваме“ бисексуална напнатост, нова сексуалност. 

Колку и Платон јасно да ја формулира нетелесната 

љубов кон момчињата како единствена вистинска љубов 

(во дијалогот Федар), тој никаде не се искажува против 

бисексуалната љубов, љубовта-пријателство со хетерите 

и новите форми на сексуалност кои подразбираат 

поинаква положба на жените. 

Може ли врз основа на тие 

– признавам – флуидни 

назнаки да се размислува 

за некое толкување на 

ситуациите во атинската 

демократија, кое со 

пречекорување слично 

на она споменатото на 

почетокот на овој прилог, 

поврзувањето на сеќавањето 

и желбата да се остварило 

во дополнување на 

„владеењето на фалусот“ 

на Којлс? Што е тоа, како 

предмет на иманентна 

критика на мислечките 

во атинската демократија, 

што ја предизвикувало 

мислата за еднаквоста на 

половите и поинаквата 

положба на жените, односно 

на нивните права? Несомнено патријархатот, кој е 

главен ограничувачки механизам во демократијата, 

зашто се потпира на старите родови хиерархии, 

е опасен за социјалниот поредок и еднаквоста, 

воспоставените правила што се косат со новите 

знаења – а тие доаѓаат од Исток, од краевите 

загрозени од персиските напредувања и од Западот, 

од напредните грчки колонии, со туѓинци и особено 

туѓинки. Против патријархатот, како ограничувачки 

општествен модел, се бунат и Еврипид и Аристофан 

и Платон и Сократ и многу други. Телото на новиот 

мислечки граѓанин во демократијата е оптоварено од 

ТЕЛОТО НА НОВИОТ 
МИСЛЕЧКИ ГРАЃАНИН 
ВО ДЕМОКРАТИJАТА 
Е ОПТОВАРЕНО ОД 
ВЛАДЕЕЊЕТО НА 
ФАЛУСОТ, КОЕ 
ОСТАВИЛО ПРЕМНОГУ 
ДЛАБОКИ ТРАГИ, 
ОПТОВАРУВАЧКИ ПРЕЧКИ 
ЗА ЖЕЛБАТА, ЗНАЧИ ЗА 
САМАТА ДЕМОКРАТИJА 
И ЗА НЕJЗИНАТА 
ИДНИНА. ФАЛУСОТ НА 
МИСЛЕЧКИОТ ГРАЃАНИН 
ВО ДЕМОКРАТИJАТА 
Е ИЗМОРЕН ОД 
ПАТРИJАРХАТОТ, 
ОД НАДМОЌТА, ОД 
НАСИЛСТВОТО, ОД 
ГЛУПОСТА.
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владеењето на фалусот, кое оставило премногу длабоки 

траги, оптоварувачки пречки за желбата, значи за 

самата демократија и за нејзината иднина. Фалусот 

на мислечкиот граѓанин во демократијата е изморен 

од патријархатот, од надмоќта, од насилството, од 

глупоста. Во потребата да ја промисли својата положба, 

„уморниот фалус“ мора да си поставува прашања на 

себеси, на сексуалноста и на демократијата, и во тоа 

мора да биде малцинство кое е секогаш во опасност. 

Положбата на малцинството, која премногу потсетува 

на старата и секогаш опасна аристократија, не е нешто 

што граѓаните во демократијата лесно и весело би 

го поднесувале, како што, исто така, не поднесуваат 

постојано преиспитување. Затоа групата што открила 

дека патријархатот кобно ја уништува демократијата 

станува сомнителна како опасност за демократијата, со 

логичен крај во судењето на Сократ. Уморниот фалус 

не е нападен поради својата генијална критичност, 

туку поради својата сличност со препознатливите и ни 

малку поврзани форми на општествено однесување. 

Од оваа неправедна арбитрарност за нас се отвора 

огромно поле на асоцијации, паралели, предупредувања, 

дотолку повеќе што и денес живееме во патријархат. 

Идеологијата на патријархатот е толку едноставна, се 

сведува само на контрола на женската сексуалност, 

така што патријархатот можеме да го замислиме како 

неуништлив едноклеточен паразит. Да се размислува 

за него критички можеби се може... со уморен фалус, 

односно со освестување на групите во патријархатот на 

кои сексуалната надмоќ, со насилството и глупоста, им 

станала непотребна.

 

…

Затоа за мене поетиката на enjambement-от поставува 

некои барања што се оддалечуваат од „архивската 

грозница“ на Дерида и истовремено бараат авторитет 

на мислечко малцинство што проблематизира, уморен 

фалус: мешањето на сеќавањето и желбата ја одредува 

желбата како нешто историско и сеќавањето како нешто 

телесно и/или потсвесно. 
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 НЕЗНАЕЊЕТО ВО ДОБАТА  
 НА МАСИВНИТЕ ПОДАТОЦИ  
 (BIG DATA) 

Рената Салецл

Во денешното општество, не само што луѓето се 

контролирани од други (на пример, нивните движења 

се регистрирани од видео камери, а информациите 

поврзани со нивните животи се собираат во секој миг); 

сѐ повеќе, тие самите себеси се надгледуваат и знаејќи 

или без да знаат, дозволуваат разни претпријатија 

да ги собираат нивните податоци. Иако луѓето често 

„потпишуваат“ детални спогодбени договори кога 

користат апликации за себе-надгледувањето или кога 

го користат интернетот за контролирање на нивната 

животна средина оддалеку, тие често го игнорираат 

фактот дека дозволуваат корпорациите и државни 

надзорни апарати да ги користат нивните податоци 

на начини кои се спротивни на нивните интереси. Со 

огромното количество ново знаење со кое се справуваме 

во овие времиња на масивни податоци, постои 

истовремено зголемување на незнаењето поврзано со 

тоа.

Ова поглавје прво ќе ги анализира психолошките 

механизми, кои се во позадината на нашата страст за 

себе-надгледувањето. Потоа, ќе ги погледне начините 

со кои корпорациите ги експлоатираат овие страсти 

и, трето, ќе се осврне на прашањето зошто луѓето 

толку лесно го игнорираат фактот дека се собираат 

инфомации за нивните животи, кои можат да бидат 

искористени против нив.

Надгледувањето  
на себеси во ерата  
на големите податоци

Пазарот е поплавен од уреди што би требало да ни 

помогнат да управуваме со нашето секојдневие на 

начин кој ќе нѐ направи попродуктивни, подобро 

организирани, во подобра физичка состојба, 

поздрави, послаби, па и со намален стрес. Се очекува 

дека овие уреди ќе му помогнат на човекот да го 

промени својот живот и да се доближи до идеалите 

на успех и самодоволност. Многу од апликациите 

што ги инсталираме на нашите паметни телефони се 

потпираат на идејата дека овие цели ќе ги постигнеме 

со помош на одредени мерења. Така, може да ги мериме 

калориите, поминатите километри во одење, во трчање, 

срцебиењето, менструалниот циклус, па дури и срцевиот 

ритам на нашето неродено дете во текот на бременоста.

Ако размислуваме за претходните генерации, не 

можеме да кажеме дека постоела култура на броење 

колку чекори човек изодил во текот на денот, колку 

калории тој или таа консумирале, колку часови во 

текот на денот некој спиел, или колку често некој 

медитирал во текот на неделата. Социолозите кои 

истражуваат како пост-индустрискиот капитализам 

инсистира на зголемувањето на продуктивноста, 

сметаат дека опсесијата со мерењето е нова форма 

на социјална контрола. Субјектот е постојано под 

притисок да произведува повеќе, да биде побрз и 

особено е анксиозен во врска со своето вработување. 

Во последните децении, следењето на продуктивностa 

на работното место се прошири на следењето на 

приватниот живот. Идеите за достигнувања, успех и 
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среќа, кои се дел од доминантната идеологија на  

пост-индустрискиот капитализам, ја отвораат вратата 

на велнес (wellness) индустријата (Cederström и Spicer, 

2015) и на фирмите за само-помош (self-help), кои 

стануваат примарни промотори на идејата дека со 

помош на мерењето, следењето и само-контролата, 

субјектот ќе може да се доближи до постигнувањето на 

овие идеали.

Првиот проблем со плановите за само-подобрување е 

дека, најчесто, луѓето не ги следат долгорочно; вториот 

е дека овие планови често ја зголемуваат анксиозноста 

и чувството на вина; додека, пак, третиот проблем е дека 

новите технологии, кои сега ги користиме за следење на 

нашиот напредок, овозможуваат собирање податоци за 

нас, кои можат да бидат користени и злоупотребени на 

начини кои се незамисливи.

Инсистирањето да се оствари мисијата за промена на 

личните навики може да резултира и со константен 

неуспех во следењето и остварувањето на одреден план. 

Личното мерење и следење изгледаат како стратегии 

кои процесот на сопственото менување можат да го 

направат попредвидлив и полесен за управување. 

Броевите што ги забележуваме со нашите технолошки 

уреди, исто така треба да ни помогнат да не бидеме 

воведени во искушение. Тие дејствуваат како современи 

механизми за сопствено казнување.

Во далечното минато, Хомер бил свесен за потребата 

од ограничувањето на себеси – затоа и Одисеј се 

врзува себеси за јарболот за да не биде заведен од 

магичната песна на Сирената. Џон Елстер (Elster, 2016) 

ограничувањето на себеси го поврзува со различните 

стратегии преку кои луѓето се трудат да истраат во 

својата потрага за менување на одредено однесување. 

Ако ние, на пример, сакаме да престанеме да пушиме, 

можеме на сите околу нас да им ја кажеме својата 

намера и така во нивното присуство да имаме помала 

желба да запалиме цигара. Таквите стратегии на 

ограничувањето на себеси се темелат врз чувствата на 

вина и срам, кои луѓето ги искусуваат во присуство на 

други.

Парадоксално, интернетот дозволува создавање 

стратегии за сопствено ограничување, кои исто така 

се темелат врз ваквите чувства, иако луѓето секогаш 

немаат личен контакт со оние со кои комуницираат 

он-лајн. Луѓето кои се обидуваат да ослабнат и кои 

го бележат количеството изедена храна на он-лајн 

форумите на дневна основа, можат да се соочат со 

чувство на вина кога нема да го следат зададениот план 

на исхрана и, на пример, кога признаваат за нивните 

претерувања со храната на анонимни он-лајн странци.

Не може да се негира дека чувството на вина може да 

биде моќен мотиватор кога луѓето се обидуваат да ги 

променат своите навики. Ако он-лајн заедницата со 

анонимни соговорници може да придонесе за ваквите 

чувства, останува прашањето дали истото се случува 

кога луѓето се обидуваат да ги променат своите животи 

со помош на различни уреди за надгледување.
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Неуспехот на  
надгледувањето  
на себеси

Иако луѓето посветено симнуваат апликации кои треба 

да го следат нивниот напредок, најголемиот број набрзо 

забораваат за нив и од различни причини престануваат 

да го мерат истиот. Истражувачите што ја проучуваат 

мотивацијата и се обидуваат да увидат зошто 

одредени апликации лесно се забораваат повторно го 

актуелизираат Аристотеловиот поим „akrasia”, кој во 

антиката опишува како личноста се однесува спротивно 

на своето добро расудување. Денес, овој поим би 

требало да ја отсликува прокрастинацијата, ситуацијата 

кога луѓето предвреме се откажуваат од реализацијата 

на своите планови. (Clear, 2016)

Во полето на медицината направени се многубројни 

студии за неуспехот при реализацијата на нашите 

планови со помош на алатки за следење. Една студија 

ги разгледува врските помеѓу физичката активност и 

паричната компензација. Луѓето на кои им е дадена 

задача да ја следат својата физичка активност и на кои 

зголемувањето на целосниот број на чекори што ги 

правеле во текот на денот им било платено, најчесто 

ги напуштале своите фитнес цели во мигот кога 

престанале да добиваат паричен надомест за нивниот 

труд. (Finkelstein et al., 2016) За време на студијата, 

кога луѓето добивале паричен надомест за да бидат 

физички поактивни, со поголема леснотија го менувале 

животниот стил и го подобрувале здравјето. Иако 

очекувањето е дека нивното зголемено чувство на 

благосостојба ќе им помогне да продолжат со планот и 

кога парите престануваат да бидат мотивирачки фактор, 

тоа не се случило со најголемиот дел од учесниците. 

Кога финансиската придобивка завршува, најголемиот 

дел од учесниците престануваат да бидат физички 

активни.

И покрај тоа што е дискутабилно дали парите треба да 

бидат користени како поттик за менување на личните 

навики (Sandel, 2013), за нас и нашиот аргумент е 

интересно да се погледне несупехот на надгледувањето 

на себеси преку призмата на психологијата и 

психоанализата. Во последните две децении, 

психолошките студии за волјата најмногу се потпираат 

на студијата (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, and 

Tice, 1998) која ја тестира волјата на луѓето преку 

две различни вежби. Баумајстер и неговите колеги 

прво ја испитуваат човековата волја инструирајќи две 

групи луѓе што да јадат. На двете групи им се даваат 

чоколадни колачиња и чинија со репки. Од едната група 

е побарано да ги јаде само репките, додека на другата 

ѝ е дозволено да ги јаде и колачињата. Идејата е да се 

измери колку само-дисциплина е потребна за првата 

група да им одолее на колачињата. По овој експеримент, 

од двете групи е побарано да решаваат загатка, која 

сама по себе е нерешлива. Изненадувачкиот резултат 

е дека групата на која ѝ е дозволено да јаде колачиња 

поминува многу подолго време трудејќи се да ја 

реши загатката, додека пак првата група се откажува 

многу побрзо. Објаснувањето за ова однесување е 

дека волјата е како мускул кој може да се зајакне со 

редовна вежба, но неговото прекумерно користење 

може да му ја исцрпи силата. Ако ја користиме волјата 

за извршување на една задача, може да бидеме помалку 

ефикасни при нејзиното користење за некоја друга. 
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Групата која јадела репки ја искористила својата волја 

и тоа ги спречило да бидат попродуктивни во однос на 

решавањето на загатката, додека пак оние кои јаделе 

колачи и кои не морале да ја користат својата волја за 

првиот експеримент, биле во можност да ја искористат 

за вториот експеримент.

Во последните неколку години, неуспехот да се повтори 

експериментот на Баумајстер (Hagger et al., 2016) 

ги навел психолозите да заклучат дека „волјата не е 

неограничен извор, но верувањето во спротивното 

ги намалува шансите за доследност во плановите” 

(Burkeman, 2017). Ако претпоставиме дека обидот за 

воздржување во однос на едно ќе ја исцрпи моќта на 

волјата и како резултат на тоа веројатноста да останеме 

доследни за некој друг „проект“ ќе биде намалена, 

всушност ќе користиме помалку волја во вториот случај. 

Сепак, ако не претпоставиме дека постои нешто како 

„замор на волјата“, тоа нема да се случи.

Други студии во областа на волјата се обидуваат да 

ја поврзат способноста за следење на сопствените 

формулирани планови за промена на личното 

однесување преку емоциите. Некои книги за само-

помош ги советуваат луѓето да набљудуваат кои се 

емоциите што ги искусуваат во обидот да следат 

одредени планови за промена и ги советуваат луѓето 

како да не ја користат целата своја енергија за 

справување со ваквите емоции, туку да се ангажираат во 

менувањето на својата околина на начин кој им помага 

да ги следат своите цели. (McGonigal, 2013)

И тука доаѓаме до мигот на апликациите и 

технологијата која ни е лесно употреблива и 

применлива (wearable technologies), а што треба да 

биде нешто кое ја вообличува околината на начин кој 

ќе им олесни на луѓето да бидат истрајни во плановите 

за лична промена. Бидејќи луѓето можат да спуштаат 

многу апликации и да купат уреди што можат постојано 

да бидат покрај нив, а со тоа лесно можат да заборават 

да го мерат она кое планирале да го мерат. Така ќе 

потфрлат во постигнувањето на своите цели, па на тој 

начин може да се заклучи дека овие уреди сѐ повеќе и 

повеќе се обидуваат да ги зголемат чувствата на вина 

и на анксиозност. Луѓето повеќе ќе ги следат своите 

планови ако се исплашени од можноста дека ќе бидат 

казнети доколку не успеат.

Апликации  
за казнување  
на себеси

Еден уред што се носи околу зглобот на дланката 

наречен Павлок, им нуди на луѓето начин да се 

казнуваат себеси кога не се доследни во остварувањето 

на своите планови. Некој што ја носи алката Павлок 

има можност да биде пецнат доколку е во искушение 

да се однесува на начин кој би сакал да го смени. Со 

оваа постапка, Павлок треба да го разбуди внатрешниот 

глас, кој ќе ни каже – разбуди се спанко... време е да се 

оди во фитнес центарот, остави го чипсот, престани да 

губиш време на Фејсбук. Производителите на Павлок 

тврдат дека овој уред помага во ослободувањето 

на вистинскиот потенцијал на луѓето, правејќи 

ги одговорни за своето однесување и подобри во 

промените кога е потребно. Оваа направа е втемелена 

врз идејата дека со помош на вежби за условување, 

слични на познатиот експеримент на Иван Павлов 
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изведен врз куче на почетокот 

на XX век, човек може да 

го промени однесувањето. 

Луѓето кои носат Павлок 

сведочат дека можеле да ги 

променат своите лоши навики 

на прејадување, грицкање 

нокти, кубење коса и премногу 

спиење, бидејќи почнале да го 

поврзуваат чувството дека ќе 

бидат пецнати со забраната за 

впуштање во лошата навика. 

Изгледа дека Павлок е 

идеален додаток во ера кога 

надворешните забрани, 

поврзани со традиционалните 

авторитети, се во опаѓање и 

кога луѓето сѐ повеќе самите си 

наметнуваат забрани. Идејата 

дека секој треба постојано 

да работи на себеси и да се 

впушти во различни форми 

на подобрување на себеси, се 

наоѓа во основата на повеќето 

од овие апликации и уреди кои 

можат да се носат како додаток на телото. Експлозијата 

на пронајдоци поврзани со ваквите уреди го покренува 

прашањето дали човек навистина треба да контролира 

и мери толку многу работи во својот живот и што 

добиваат луѓето со ова мноштво од апликации.  

Керастазе, производител на производи за нега на косата, 

на пример, планира нова четка за коса дизајнирана 

заедно со технолошката фирма Витингс. Оваа паметна 

четка треба да одреди како луѓето се грижат за својата 

коса. Со помош на вграден микрофон, четката ќе слуша 

како луѓето ја обликуваат својата коса и потоа ќе се 

обиде да одреди колку нивната коса е сува или кршлива 

и дали има оштетени краеви. (Weatherford, 2017)1

Друг пример е Епл, кој заедно со Најк го создаде 

Apple Watch Nike+, кој постои во две големини и има 

вградено следење со GPS, перфорирана спортска 

алка за вентилација, интеграција со Nike+ Run Club 

апликацијата и екслузивни команди за компјутерската 

програма Сири за започнување на трчањето. Освен 

тоа, часовникот е опремен со известувања кои би 

требале да нѐ направат понаклонети кон вежбањето. 

Со дневни мотивации преку кратки потсетници, Nike+ 

Run Club апликацијата ги мотивира оние кои го носат 

часовникот да трчаат. „Дали ќе трчаме денес?“ на 

пример, се појавува на часовникот во времето кога 

личноста вообичаено оди да трча. Апликацијата, 

исто така, испраќа известувања од пријатели и дава 

предупредувања за временските услови. Тука не спаѓаат 

само информациите за тренингот, вклучувајќи ги 

ритамот, дистанцата и срцевиот ритам кои се веднаш 

достапни, туку, исто така, се споделува и резимето од 

тренингот со пријателите, што би требало да поттикне 

пријателски натпревар. Апликацијата, дури, им 

дозволува на корисниците да си праќаат поздрави со 

дланката како начин на поддршка.

1 Во објаснувањето стои дека четката работи така 
што „ќелии со оптоварување на три оски го мерат 
притисокот кој е ставен врз темето додека се чешла, 
и сензорите го мерат бројот и брзината на четкањата, 
проценувајќи дали косата која се чешла е мокра или 
сува.” (Weatherford, 2017)

ИДЕJАТА ДЕКА СЕКОJ 
ТРЕБА ПОСТОJАНО ДА 
РАБОТИ НА СЕБЕСИ 
И ДА СЕ ВПУШТИ ВО 
РАЗЛИЧНИ ФОРМИ 
НА ПОДОБРУВАЊЕ 
НА СЕБЕСИ, СЕ 
НАОЃА ВО ОСНОВАТА 
НА ПОВЕЌЕТО ОД 
ОВИЕ АПЛИКАЦИИ И 
УРЕДИ КОИ МОЖАТ 
ДА СЕ НОСАТ КАКО 
ДОДАТОК НА ТЕЛОТО. 
ЕКСПЛОЗИJАТА НА 
ПРОНАJДОЦИ ПОВРЗАНИ 
СО ВАКВИТЕ УРЕДИ ГО 
ПОКРЕНУВА ПРАШАЊЕТО 
ДАЛИ ЧОВЕК 
НАВИСТИНА ТРЕБА ДА 
КОНТРОЛИРА И МЕРИ 
ТОЛКУ МНОГУ РАБОТИ 
ВО СВОJОТ ЖИВОТ И 
ШТО ДОБИВААТ ЛУЃЕТО 
СО ОВА МНОШТВО ОД 
АПЛИКАЦИИ.
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Постојаното потсетување, споредувањето со другите, 

па дури и казната се тактики на кои новите технологии 

се приспособуваат во обидот да ги натераат луѓето 

да ги почитуваат своите планови за подобрување на 

животот. За некои, овие апликации можат да бидат од 

помош во процесот на промена на своите навики, но 

човек не треба да заборави на целата идеологија зад 

ова подобрување на себеси, која е поврзана со идејата 

за избор и успех и која придонесува кон чувствата на 

неадекватност, анксиозност и вина. Парадоксално, овие 

чувства се важен дел од пост-индустриската идеологија 

на изборот, која ја нагласува моќта на индивидуалниот 

рационален избор и во многу помал степен. 

истовремено се поврзани со прашањата кои се дел од 

општествените избори со кои управуваат државните и 

другите моќни играчи. (Салецл, 2011)

Еден од начините за справување со овие непријатни 

чувства е користењето електронски уред не како 

сурогат глас на супер-егото што треба да ја замени 

наредбата на нашето внатрешно супер-его, која ни 

прави да се чувствуваме виновни, туку како објект кој 

ја врши работата наместо нас. Австрискиот филозоф 

Роберт Фалер го создава поимот интерпасивност, 

со цел да ја опише стратегијата на луѓето кога еден 

електронски уред ќе ја преземе улогата на посредник 

кој извршува одредени дејства наместо човекот. (Pfaller, 

2009) Пример за ова е кога човекот константно снима 

филмови, но никогаш не ги гледа. Со снимањето на овие 

филмови, како на човекот да му е дозволено да прави 

други работи додека уредот што го снима филмот гледа 

во негово име.2 Исто така, кога човек фотокопира книга 

која никогаш нема да ја прочита, исто како фотокопирот 

да ужива во книгата наместо него.

Направите кои го следат нашиот прогрес може да 

се сметаат за вид објекти кои ја вршат работата 

наместо нас. Кога ќе снимам дневен планер или 

фитнес апликација, можам лесно да продолжам да не 

ја извршувам планираната обврска, бидејќи самата 

апликација е вид лична замена на која ѝ го делегирам 

задоволството за нејзиното извршување. Самиот 

акт на снимање е веќе сам по себе акт на работа, па 

дури момент на жртвување (бидејќи морам да платам 

пари за тоа). Откако ја комплетирам оваа задача (што 

понекогаш не е лесно), можам на кратко да си играм со 

неа, но наскоро самиот факт дека сум ја снимила ќе биде 

доволен – можам да продолжам што било да правам, 

додека апликацијата ја извршува работата во мое име.

Да ја земеме за пример апликацијата за медитација. 

Ја снимам, можеби и плаќам за неа, правам некои 

медитации низ кои таа ме води, но по неколку дена 

заборавам на неа. Бидејќи ја имам на мојата електронска 

направа, апликацијата на еден начин ме заменува во 

мојата медитациска практика. Повикувајќи се на поимот 

интерпасивност, може да се каже дека апликацијата 

медитира наместо мене, додека јас можам да правам 

други работи.

2 Фалер ја прошири својата теорија врз уметничките 
дела. Многу често на изложбите на современа 
уметност се случува посетителите да не знаат за што 
станува збор во делата што ги гледаат. Но, додека 
шетаат низ изложбата, посетителите може да имаат 
впечаток дека кураторот на некој начин ја видел 
изложбата во нивно име. (Pfaller, 2009)
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СО ПОМОШ НА 
МАСИВНИТЕ ПОДАТОЦИ 
СЕ ОТВОРА ЦЕЛ 
ДОМЕН ЗА НАДЗОР, 
КОJ ИМ ДОЗВОЛУВА 
НА КОМЕРЦИJАЛНИТЕ 
КОМПАНИИ, КАКО И 
НА ДРЖАВАТА, ДА 
ГО НАДГЛЕДУВААТ 
СЕКОJДНЕВНИОТ ЖИВОТ 
НА ЛУЃЕТО.

Лесно заборавам на апликацијата која ја снимив, а 

самиот факт дека сум ја снимила изгледа како да е 

веќе доволен за да се чувствувам задоволно со себеси. 

Проблемот е што апликацијата не ме заборава мене.

Незнаењето  
и масивните  
податоци

Додека дискусиите за носливите технологии се 

фокусираат на прашањето дали функционираат или не 

во менувањето на човековото однесување и како овие 

луѓе толку лесно можат да ги игнорираат ваквите уреди, 

една друга форма на незнаење – онаа која се однесува 

на информациите кои овие уреди ги собираат за луѓето 

– се испитува многу помалку.

Ејми Питман се потсетува на времето кога се обидувала 

да забремени и кога се израдувала на апликацијата која 

го следи месечниот циклус. Како што истакнува таа:

„Како и многумина дваесет 

и неколку годишници, 

имам апликација за речиси 

секое важно нешто во мојот 

живот. Имам апликација за 

здравствената состојба која 

ја игнорирам, апликација за 

следење на буџетот која ја 

игнорирам, апликација за 

плаќање на сметките која 

ја игнорирам и апликација 

за следење на месечниот 

менструален циклус со која 

сум опседната. Секоја недела, религиозно го запишував 

своето расположение заедно со основната телесна 

температура, вискозитетот на разни телесни течности, 

колку често имавме секс со сопругот, дали имаше 

сперма итн. Апликацијата имаше многу поинтимно 

знаење за моето репродуктивно однесување отколку 

мојот сопруг или кој било доктор. На денот кога добив 

позитивен тест за бременост, ја вклучив апликацијата 

за да ги споделам добрите вести. Кога го направив 

тоа, ми сугерираше нова апликација за бременост, која 

веднаш ја симнав. Беше во јаки бои и со интерактивна 

графика.“ (Pittman, 2016)

За жал, Питман набрзо имаше спонтан абортус. Во тој 

момент, таа ја деактивираше апликацијата за следење 

на бременоста. Но, исклучувањето од оваа апликација 

не ги спречи различните маркетинг компании кои ги 

таргетираат бремените жени да продолжат да ѝ праќаат 

информации за бременост и за бебешки продукти. 

Креаторот на нејзината апликација за бременост 

ги продал нејзините информации на маркетинг 

компаниите, но кога Питман ги внела информациите 

за спонтаниот абортус во апликацијата и прекинала со 

нејзино користење, информациите не биле понатаму 

проследени. Питман го опишува својот шок кога:

„Седум месеци по спонтаниот, само неколку недели 

пред предвидениот датум за пораѓање, си дојдов дома 

од работа и најдов еден пакет на чергичето пред 

мојата врата. Тоа беше кутија со адаптирано млеко и 

со следната порака – Можеби сите ние го правиме тоа 

различно, но радоста на родителството е нешто што 

сите го делиме.“ (Pittman, 2016)
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Со помош на масивните податоци се отвора цел домен за 

надзор, кој им дозволува на комерцијалните компании, 

како и на државата, да го надгледуваат секојдневниот 

живот на луѓето. Би можело да се констатира дека 

на почетокот на ова масовно собирање податоци, 

луѓето немаа разбирање за пазарот кој е поврзан со 

информациите собрани за нив. Со помош на различните 

медиуми, кои го адресираат проблемот на набљудување, 

станува јасно дека не станува збор за недостаток на 

знаење во однос на начинот на кој луѓето се справуваат 

со своите лични податоци, туку станува збор за проблем 

на незнаење.

Францускиот психоаналитичар Жак Лакан дава 

збунувачка изјава, во која кажува дека луѓето немаат 

страст за знаење, туку страст за незнаење. Лакан 

забележува дека иако неговите пациенти доаѓаат 

на анализа со желба да научат за она што ги води 

во нивното несвесно, во процесот на анализа тие ќе 

направат сѐ за да не стапат во контакт со трауматското 

знаење. (Lacan, 2007)

Зигмунд Фројд, во свое време, исто така го истакнува 

значењето на незнаењето, на игнорирањето на 

можноста да се осознае. Тој ги проучува стратегиите на 

одрекување, кои луѓето ги усвојуваат кога се соочуваат 

со нешто трауматско. Еден од неговите пациенти во 

текот на анализата опишува сон и одеднаш изјавува: 

„Жената во мојот сон не е мојата мајка.“ (Freud, 2001) 

Она што е изненадувачко во оваа реченица е тоа што 

Фројд не имплицира дека жената во неговиот сон би 

можела да биде неговата мајка. Негацијата доаѓа од 

самиот пациент и со неа пациентот именува нешто и 

кажува дека тоа не е вистина.

Објаснувањето на Фројд е дека сите ние се соочуваме 

со потисната идеја, која се појавува во нашата свесност 

преку нејзино одрекување. Негацијата станува начин 

на освестување на она што е репресирано така што ја 

означува репресираната идеја. Преку негацијата, ние ја 

откриваме трауматичната вистина, односно негацијата 

е првиот знак за препознавање на вистината, но сѐ уште 

не и нејзино прифаќање, поради што приклонуваме кон 

одрекувањето.

За Фројд, одрекувањето станува, во исто време, и 

сведоштво за некомплетираната задача на преземањето 

на содржината од она што е потиснато и своевидна 

замена за репресијата. Сепак, важно е да се разграничат 

одрекувањето и лагата. Додека свесната лага може 

да биде акт на изневерување, одрекувањето е повеќе 

импотентен акт. (Ver Eecke, 2006: 34)

Кога нешто одрекуваме, случајно го откриваме она што 

сакаме да го скриеме. Затоа, одрекувањето вклучува 

и отворање на пукнатина, од каде што одеднаш се 

појавува мисла за која претходно не сме биле свесни 

и затоа Фројд, парадоксално, ја поврзува негацијата со 

желба за слобода. Тој истакнува дека кога ќе се појави 

оваа пукнатина, кога преку одрекувањето се појавува 

нешто што е поврзано со трауматската вистина, постои 

можност субјектот да почне да работи на она што било 

потиснато. Но, исто така, можно е субјектот да се сврти 

кон нови форми на репресија.

Каква е врската помеѓу масивните податоци и 

одрекувањето? Кога ќе се поврземе со какви било 

апликаци и уреди, често, последната работа што ни паѓа 

на ум е што сѐ случува со податоците што овие уреди 

ги собираат. Многу често, како човек да не перцепира 
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дека тие информации се поврзани со него или дури не 

помислува дека овие податоци воопшто се собираат и 

се пренесуваат. На тој начин едноставно го игнорираме 

фактот дека се собираат податоци за нас и дека оваа 

информација може да биде продадена и на различни 

начини искористена за надгледување и маркетиншки 

цели.

Одрекувањето, сепак, станува посложено ако ја 

погледнеме содржината на знаењето со кое луѓето не 

сакаат да се соочат. Студии посветени на одрекувањето 

забележуваат различни начини преку кои луѓето се 

справуваат со трауматските информации во доменот на 

медицината (Dorpat, 1987). Шломо Брежнич набљудувал 

седум различни начини на негирање кај неговите 

пациенти. (Breznitz, 1983) Тие често преминуваат од 

еден тип на негација во друг; но штом ситуацијата се 

влошува, луѓето имаат тенденција да регресираат кон 

една „попримитивна форма на одрекување“.

Првиот тип на одрекување вклучува лично 

занемарување. Пример за ова е студијата во која група 

срцеви пациенти се сведоци на фатален срцев удар 

додека се во болница. Но, сепак, овие пациенти не 

мислат дека нешто вакво може и ним да им се случи. 

Вториот тип е одрекување на итноста. Пример за ова 

се луѓе кои во минатото се соочиле со здравствена 

итност (срцев удар или канцер) и при повторување на 

ситуацијата, го одложиле повикувањето на помошта. 

Третиот вклучува негација на личната ранливост. Тука, 

случаите вклучуваат луѓе кои мислат дека поради 

тоа што го промениле начинот на живот (вежбаат, се 

хранат здраво итн.), се заштитени од дополнителна 

здравствена криза (на пример, срцев удар). Друга форма 

на одрекување на личната ранливост вклучува луѓе кои 

целосно се откажале од својата одговорност и гледаат 

на срцевиот удар како на нешто што е поврзано со 

среќа, судбина или други фактори кои се вон контрола. 

Четвртиот тип негирање вклучува одрекување од 

последиците поврзани со трауматското искуство низ 

кое поминале. Луѓето кои искусуваат срцев удар можат, 

на пример, комплетно да ја негираат анксиозноста 

поврзана со ова искуство на чекор од смртта. Петтиот 

тип одрекување вклучува луѓе кои искусуваат одредени 

афекти и емоции во ситуација во која животот им бил 

загрозен, но ги припишуваат на други причини, а не на 

болеста со која се соочуваат. Анксиозноста поврзана 

со некое незначајно прашање може да стане замена 

за ситуацијата која е опасна по живот. Шестата форма 

на одрекување е негирање на информациите. Човек 

на свесно ниво може да блокира секакви релевантни 

информации кои се однесуваат на неговата болест 

и дури да не го почитува советот кој му е даден од 

неговите доктори – на пример, срцевите пациенти може 

да прекинат да вежбаат, да не ја следат препишаната 

диета итн. Тие можат да ги регистрираат информациите 

на несвесно рамниште, а свесно и понатаму да ги 

одрекуваат. Седмата форма на одрекување се однесува 

на пациентите со тежок облик на депресија и случаи 

на психоза, кај кои се појавува некритичко одрекување 

на сите информации, а пациентот се чини дека е во 

својот свет, во кој информациите што се однесуваат на 

неговото здравје едноставно не се интернализираат. 

Овие пациенти можат да создадат заблуди за своето 

здравје, кои им овозможуваат да не се распаднат, додека, 

пак, информациите од нивните доктори за болеста 

целосно ги отфрлаат.
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Во однос на масивните податоци и сигурноста на 

интернетот поврзана со разновидните информации што 

се собираат за нас, можеме да увидиме слична листа на 

негации. Некои луѓе можеби посведочиле или читале 

за случаи на злоупотреба на личните податоци, но 

мислат дека такво нешто ним не може да им се случи. 

Други не сакаат воопшто да се занимаваат со тоа дека 

нивните информации се проследуваат до корпорациите 

или до државата. Други, пак, може да бидат анксиозни 

дека некој можеби ги прислушува нивните телефонски 

разговори, но не им пречи тоа што нивната апликација 

за фитнес снима информации за нивниот живот. Некој 

може да е во паника дека секојдневните активности се 

снимаат со камерите за набљудување, но истовремено да 

не го земе предвид фактот дека нејзините или неговите 

податоци се собираат со помош на апликациите на 

мобилниот телефон.

Ненси Туана (Tuana, 2006) создава таксономија на 

незнаење во која разликува четири различни начини на 

справување со проблемот на незнаење:

1. знаеме дека не знаеме, но не сакаме да 

дознаеме;

2. не ни знаеме дека не знаеме;

3. не знаеме бидејќи некои (привилегирани)  

не сакаат да дознаеме;

4. намерно незнаење.

Со применување на оваа таксономија на масивните 

податоци, може да видиме како функционираат сите 

четири начини на незнаење. Може да не знаеме за што 

се ползуваат податоците кои се собираат за нас, и да 

не ни е грижа. Може да не знаеме дека не знаеме што 

се случува со податоците. Можно е компаниите што ги 

собираат овие податоци да не сакаат ние да дознаеме. 

Исто така, можно е да се свртиме кон намерно незнаење 

-во овој случај, знаеме дека податоци се собираат, дека 

се продаваат и дека може да бидат злоупотребени, но 

едноставно не ни е грижа за тоа.

Друго објаснување за незнаењето во однос на масивните 

податоци е она кое упатува на загриженоста на луѓето 

за тоа дека податоците се собираат за потенцијална 

употреба од центрите на моќ. (Andrejevic, 2014: 1682) Во 

овој случај, незнаењето не се однесува толку на фактот 

дека податоците се собираат, туку на соочувањето со 

прашањето како тие податоци се ползуваат. Човек 

може да биде свесен за собирањето и користењето на 

своите податоци, но известувањето на корпорациите 

кои управуваат со нив, механизмите на собирање на 

податоци и функционирањето на алгоритмите е нешто 

толку туѓо што станува незамисливо за што сѐ тие 

податоци можат да бидат искористени или како можат 

да бидат изманипулирани.

Жак Лакан истакнува дека незнаењето не е поврзано 

со непрепознавањето. Кога нешто не препознаваме, 

тука веќе постоело одредено ниво на знаење, кое 

прво било восприемено за во следниот чекор да 

биде погрешно препознаено. Во однос на масивните 

податоци, непрепознавањето може да се случи кога 

знаеме дека податоците се користат на манипулативен 
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начин, но тоа погрешно го препознаваме како нешто 

позитивно. Незнаењето е поврзано со фактот дека 

ги затвораме очите кон знаењата кои се премногу 

трауматични за соочување. Нетранспарентниот свет 

во кој овие податоци се користат претставува нешто 

толку трауматско што ние попрво би ги затвориле очите 

отколку да се приближиме до ова трауматско знаење. 

Затоа многу често и слепо се согласуваме со сѐ што 

интернетот и провајдерите на апликации го бараат од 

нас.

Информирана  
согласност

Кога снимаме апликации, бесплатно се вклучуваме на 

интернет на јавни места, се регистрираме за картички 

за лојалност, носиме со и врз себе разни технолошки 

уреди, од нас се бара да ја одбереме опцијата со која 

се согласуваме со собирањето на нашите податоци. 

Најчесто, ова го правиме без да го прочитаме долгиот 

документ кој со мал фонт и бирократски и правен јазик 

нѐ информира за правата на провајдерот на услуги. 

Автоматски кликаме на формуларот за согласност и се 

надеваме дека ќе почнеме да ја користиме услугата без 

дополнителни прекини. Ако толку лесно го игнорираме 

она за кое сме се согласиле, мора да се преиспита целта 

на вклучување на корисникот во оваа игра на давање 

согласност.

Современата идеја за информирана согласност 

потекнува од медицината (Murray, 1990). Нејзината 

основна претпоставка е дека човекот е рационален 

субјект кој може на независен начин да пристапи кон 

претставените информации и 

потоа да направи рационален 

избор во однос на својата 

благосостојба. Перцепцијата 

е, исто така, дека оној што 

се согласува на одредена 

акција има јасно разбирање за 

последиците и импликациите 

на таа акција.

Идејата за информирана 

согласност историски се 

појавува како резултат 

на различните форми на 

злоупотреба, кои се случуваат 

во медицината. Најважни се 

медицинските експерименти 

изведувани во нацистичка 

Германија врз затвореници во 

концентрационите логори. Во 

различни случаи, луѓето биле 

или излажани или заведени 

да учествуваат во некои 

медицински истражувања, или не биле информирани за 

можните исходи од некои медицински процедури, што 

подоцна резултира со тоа согласноста да стане важен 

дел од интеракцијата во доменот на медицинската 

пракса и истражување. Борбите против наметнување 

на мислење во медицината, како и за почит на 

автономијата на пациентот, исто така, придонесуваат 

кон освестувањето на идејата за информирана 

согласност. (Manson, 2007)

И ИЛУЗИJАТА ЗА 
РАЦИОНАЛНОСТА, 
КАКО И ИЛУЗИJАТА 
ЗА УТИЛИТАРНИТЕ 
ТЕНДЕНЦИИ НА ЛУЃЕТО 
JА ПОДДРЖУВААТ 
ИДЕJАТА ЗА 
ИНФОРМИРАНАТА 
СОГЛАСНОСТ. 
ДИЛЕМИТЕ ПОВРЗАНИ 
СО НЕСВЕСНИТЕ 
МЕХАНИЗМИ ШТО ГИ 
ВОДАТ ЛУЃЕТО, 
КАКО И ФАКТОТ 
ДЕКА ЛУЃЕТО ЧЕСТО 
НЕ ГИ СЛЕДАТ 
УТИЛИТАРНИТЕ ИДЕИ 
ЗА МАКСИМИЗИРАЊЕТО 
НА ЗАДОВОСТВОТО И 
МИНИМИЗИРАЊЕТО НА 
БОЛКАТА ТРЕБА ДА 
БИДАТ ПОБИЕНИ.
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Медицинската етика дискутира околу дилемите 

поврзани со информираната согласност, од прашањето 

што значи да се биде добро информиран, до капацитетот 

на донесување одлуки, правните аспекти на согласноста, 

како и случаите на исклучување на согласностa (во 

однос на деца, луѓе со пречки во менталниот развој 

итн.). Но, сепак, ретко се случува дискусиите да допрат 

до свесните и несвесни механизми кои ги водат луѓето 

во нивниот начин на донесување одлуки, како и во 

нивното одбивање да донесуваат одлуки. Она што е 

еднакво запоставено во овие дискусии е поддржување 

на незнаењето и од страна на пациентите и од страна на 

авторитетот кој е надлежен за добивање согласност (на 

пример, медицинската установа).

За информираната согласност да стане важечки, 

правосилен документ, таа треба да вклучува и одреден 

пристап кон пациентот како кон рационален човек кој е 

во состојба да донесува одлуки што придонесуваат кон 

неговата добросостојба. И илузијата за рационалноста, 

како и илузијата за утилитарните тенденции на луѓето 

ја поддржуваат идејата за информираната согласност. 

Дилемите поврзани со несвесните механизми што ги 

водат луѓето, како и фактот дека луѓето често не ги 

следат утилитарните идеи за максимизирањето на 

задовоството и минимизирањето на болката треба да 

бидат побиени. 

Можеме да се впуштиме во мечтаење дека сите 

катастрофи што можат да се случат во текот 

на процедурата нема да ни се случат нам. Исто 

така, можеме да ги одрекуваме влијанијата што 

информацијата за можни катастрофи ги предизвикува 

во нас. Или, пак, може да го одрекуваме постоењето 

на рационална логика во самиот документ. Бидејќи 

знаеме дека формуларите за информирана согласност 

се состојат од готови документи, кои се користат во 

разновидни стуации, може да ги доживееме само како 

правни глупости што служат како заштитен штит за 

медицинскиот естаблишмент.  

Без ова незнаење, можно е да замислиме дека личноста 

која ќе го сфати сериозно предупредувањето за сето она 

што може да тргне во погрешен правец, а е наведено во 

документот за согласност, нема да избере доброволно да 

подлегне на процедурата, или, пак, ќе стане екстремно 

анксиозна, па дури параноична.

Слична ситуација се појавува при користењето на 

интернет. Ако целосно ги исчитаме сите документи 

од кои се бара наша согласност и на кои ние слепо 

се согласуваме, постои веројатност голем број од 

апликациите наменети за нашите телефони, да не ги 

инсталираме, да не носиме подвижна технологија или да 

не се поврземе преку отворени интернет сервери.

Проблемот со информираната согласност е дека 

таа примарно го штити провајдерот на една услуга, 

додека за корисникот тоа сѐ повеќе и повеќе станува 

случај на наметнат избор. Понуден ни е избор или 

да се согласиме нашите податоци да бидат собрани и 

исползувани или да не се согласиме. Но, ако кажеме 

не, ја губиме можноста да уживаме во користењето 

на уредот што ги собира тие податоци. Слично на 

ова, ако не се согласиме да си дозволиме да бидеме 

набљудувани од интернет провајдерите, нема воопшто 

да можеме да се приклучиме. Во случаите на присилен 

избор, можноста да се избере во принцип постои, но таа 

вклучува само една опција. На некој начин, изборот е 

понуден и негиран во исто време.
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Сличен пример на наметнат избор постоеше во 

Југославија, кога младите мажи беа обврзани да го 

отслужуваат воениот рок. При пристапувањето во 

војската, тие мораа да поминат низ ритуалот на заклетва 

во со која кажуваат дека самоволно избрале да станат 

членови на Југословенската армија. Сепак, еден 

човек му пристапи на овој избор малку посериозно, 

па рече дека поради тоа што зачленувањето во 

војската е доброволно, тој бира да не ѝ се придружи. 

По оваа случка, тој веднаш беше пратен во затвор. Во 

конретниов случај, изборот истовремено бил понуден и 

негиран.

Лакан ја објаснува идејата на наметнат избор преку 

замислувањето ситуација во која некоја личност е 

соочена со крадец кој вика – или дај ми ги парите или ќе 

те убијам! Оваа ситуација ја става личноста во позиција 

на наметнат избор. Ако ги избере парите, ќе го изгуби 

својот живот и нема да може да ужива во богатството 

што го создал. Единствениот друг избор кој останува е 

неговиот живот, кој ќе биде помалку убав бидејќи ќе му 

недостигаат пари. (Feldstein, Fink, and Jaanus, 1995: 47)

Слично на тоа, кога ни е побарана согласност за 

начинот на користење на еден уред што ги собира 

нашите податоци, понуден ни е избор – да уживаме 

во апликацијата и да дадеме согласност да се прави 

што било со нашите податоци, или да живееме без 

апликацијата. Изборот е помеѓу живот без податоци или 

дигитална смрт. 

Машините  
не можат  
да згрешат

Додека слепо се согласуваме да ги даваме нашите 

информации, исто така слепо ја ставаме нашата доверба 

во рацете на машините што ракуваат со овие податоци. 

Верувањето во моќта на компјутерите е толку силно што 

често и не можеме да ги замислиме сериозните грешки 

што можат да бидат направени поради начинот на кој 

тие функционираат.

Пред неколку години, водев панел кој ја оценуваше 

работата на истражувачки групи. Не бев поврзана со 

овие групи и сите оценувачи беа од странство. Овој 

состав требаше да овозможи објективно оценување 

на работата на истражувачите, кое имаше сериозно 

влијание врз нивното понатамошно финансирање. 

Мојата работа беше прилично едноставна. По 

следењето на извештаите на оценувачите, требаше 

да ги запишам нивните оценки во eксел документ 

кој на крај автоматски ги пресметува резултатите, 

притоа давајќи ми листа на добитници и губитници. 

Вредно ги забележував оценките во документот, за 

да не дојде до потенцијални грешки кои би влијаеле 

на резултатот. На крајот, ги добив резултатите и 

евалуацијата беше завршена. Неколку часа подоцна, 

го погледнав документот и имав чувство дека нешто 

не е во ред. Групата што постојано добиваше добри 

оценки од евалуаторите не се наоѓаше толку високо 

на рангирањето како што очекував. Повторно 

проверив дали сум ги внела сите оценки точно и сѐ 

изгледаше како што треба. Кликнав на копчето за 

пресметка и повторно го добив истиот резултат како и 
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претходно. Фрустрирана, одлучив рачно да ја направам 

пресметката. На мое изненадување, резултатите беа 

различни. Ја негирав можноста дека компјутерот 

можеби греши и одлучив да пресметам уште еднаш. 

На крај, морав да признаам дека ексел документот не 

беше форматиран како што треба. Кога контактирав со 

агенцијата која го беше направила документот, никој не 

ми веруваше дека машина може да направи погрешна 

пресметка. Најпосле, ИТ персоналот потврди дека има 

грешка во алгоритмот кој, како резултат на мојата 

жалба, успејаа да го поправат. Сѐ додека не го стекнав 

со ова искуство, бев многу верна корисничка на вакви 

документи. Но, по ова искуство, почнав да се прашувам 

колку слични грешки во пресметките се случуваат во 

нашата работа која зависи од компјутери и зошто не 

обрнуваме повеќе внимание на сето тоа.

Во светот на масивните податоци, мора да се соочиме 

не само со потенцијалните компјутерски грешки, туку и 

со високото ниво на нетранспарентност во начинот на 

собирање на овие податоци, нивното интерпретирање, 

па сѐ до тоа кој има пристап до нив и како тие 

понатаму ќе бидат манипулирани. Исто така, треба да 

се соочиме и со едноставната предрасуда, како и со 

зголемената желба, во податоците да го видиме она што 

посакуваме да го видиме. Дополнително, начинот на кој 

компаниите ги користат алгоритмите за да чешлаат низ 

податоците е најчесто таен. Така, не е изненадувачки 

тоа што масивните податоци отвораат нови простори 

за слепило. Парадокслано, кога собираме масивни 

количества податоци, одеднаш луѓето почнуваат да 

гледаат модели во случајно избраните податоци. 

Истражувачите на масивните податоци истакнуваат 

ВО СВЕТОТ НА 
МАСИВНИТЕ ПОДАТОЦИ, 
МОРА ДА СЕ 
СООЧИМЕ НЕ САМО 
СО ПОТЕНЦИJАЛНИТЕ 
КОМПJУТЕРСКИ 
ГРЕШКИ, ТУКУ И СО 
ВИСОКОТО НИВО НА 
НЕТРАНСПАРЕНТНОСТ 
ВО НАЧИНОТ НА 
СОБИРАЊЕ НА ОВИЕ 
ПОДАТОЦИ, НИВНОТО 
ИНТЕРПРЕТИРАЊЕ, ПА 
СE ДО ТОА КОJ ИМА 
ПРИСТАП ДО НИВ И 
КАКО ТИЕ ПОНАТАМУ ЌЕ 
БИДАТ МАНИПУЛИРАНИ.

дека ние, всушност, 

искусуваме апофенија – 

гледање на модели таму каде 

што не постојат, едноставно 

поради тоа што големото 

количество податоци можат 

да понудат конекции што се 

разгранети во сите правци. 

(Dugain and Labbe, 2016)

Еден од честите начини 

на справување со слепите 

точки е кога се обидуваме 

да ги визуелизираме. 

Процепите во знаењето 

на специфичен начин се 

поврзани со фантазиите 

што ги креираме околу нив. 

Уметноста овозможува еден начин на набљудување 

на тие процепи. Современата уметност е фасцинирана 

од новите откритија во науката. Можеме да видиме 

бројни уметници кои користат генетички кодови, 

слики од скенирања на мозок и знаење од полињата 

на астрофизиката и физиката во нивната уметност. 

Не е зачудувачки што и масивните податоци наоѓаат 

место во доменот на уметноста. Норвешката уметница 

Тори Јохансен, во нејзиниот проект Words and Years 

(Зборови и години) користи масивни податоци за да 

создаде слики кои се обидуваат да ја насочат публиката 

на важните теми во денешниот свет. Проучувајќи ги 

податоците на научните списанија, таа креира слика 

која покажува како и со која фрекенција зборот криза 

се користи во однос на природата и општеството, колку 
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често зборот чудо се користи во однос на природата и 

општеството и колку текстови во полето на генетиката 

ги содржат зборовите алчност и желба.

Дури и пред брзиот напредок на статистиката, 

уметниците собираат податоци и ги користат во 

нивните уметнички дела. Во 1980-тите, руските 

уметници Виталиј Комар и Алекс Меламид спроведуваат 

истражувања во различни земји, прашувајќи луѓе 

како според нив изгледа една убава слика, а како 

една грда. Врз база на податоците од истражувањето, 

тие потоа создаваат една идеално убава слика и една 

идеално грда. Прилично универзално, резултатот на 

истражувањето е дека луѓето за убави слики ги сметаат 

оние кои прикажуваат природа и планини, на сончев 

ден и со животно во пејзажот, додека, пак, за грди се 

сметаат оние слики со апстрактни триаголници со 

мрачни, недопадливи бои. И најубавата и најгрдата 

слика ги користат податоците од истражувањата на 

уметниците. (Dissanayake, 1998) Набљудувањето 

на убавата и грдата слика кај публиката создава 

непријатно чувство – обидот да се биде во согласност 

со идејата на луѓето за тоа како изгледа една убава или 

една грда слика го одзема моментот на изненадување, 

кој честопати е дел од доброто уметничко дело. Со 

буквалното и сериозно сфаќање на она што луѓето 

го сметаат за убава или грда уметност, уметниците 

се обидуваат да го стават во зборови и потоа и во 

слика она што најчесто не може да се восприеми на 

рационален начин. Зошто едно уметничко дело се смета 

за големо, најчесто не може да се опише со зборови, па, 

поради тоа, не е лесно рационално да се опише зошто 

уметничкото дело се доживува како убаво или неубаво.

За да ја прикаже природата 

на она кое не може лесно да 

се преточи во зборови и кое 

е надвор од рационалните 

перцепции на луѓето за 

нив самите како и за светот 

околу нив, Лакан го користи 

поимот реално. Овој поим не 

се однесува на она кое ние 

го разбираме како реалност, 

туку на она што ѝ бега на 

перцепцијата за реалност која 

ја формираме со помош на 

јазикот и на сликите.

Денес постојат различни 

обиди да се доближиме до 

ова реално со помош на 

науката и новата технологија. 

Генетиката и невролошките 

науки, на пример, ни даваат 

привид дека декодирањето на геномот и усовршувањето 

на мозочните скенови може да ни помогнат во 

осознавањето на она што нѐ прави луѓе. Масивните 

податоци, на свој начин, се обидуваат одблиску да се 

доближат до тајната на субјективноста. Овие обиди 

отвораат простор за формирање на нови фантазми 

околу она кое е недофатливо во субјективноста. 

Доминик Кардон истакнува дека треба да се 

прашаме за што сонуваат самите алгоритми и како 

влијаат врз човековите желби. Иако често сме под 

импресија дека со помош на алгоритмите можеме да 

избегаме од тиранијата на центарот и да овозможиме 

ИАКО ЧЕСТО СМЕ 
ПОД ИМПРЕСИJА 
ДЕКА СО ПОМОШ 
НА АЛГОРИТМИТЕ 
МОЖЕМЕ ДА ИЗБЕГАМЕ 
ОД ТИРАНИJАТА 
НА ЦЕНТАРОТ И 
ДА ОВОЗМОЖИМЕ 
ДИВЕРЗИФИКАЦИJА НА 
ОПШТЕСТВОТО, КОЕ 
КАКО РЕЗУЛАТАТ НА 
ТОА ЌЕ БИДЕ ПОМАЛКУ 
ХИЕРАРХИСКО, ВО 
РЕАЛНОСТА СЕ 
СЛУЧУВА ТОКМУ 
СПРОТИВНОТО И 
АЛГОРИТМИТЕ 
ДОЗВОЛУВААТ 
НЕЕДНАКВОСТИТЕ ДА 
СЕ ПРОДЛАБОЧУВААТ.



 41 

срцевиот ритам. Сајбер сигурноста на овие уреди сѐ 

повеќе станува голем проблем, бидејќи државните 

правила што се однесуваат на финансиските податоци, 

често не се однесуваат и на здравствените. (Haunand 

Topol, 2017) Имајќи го на ум фактот дека станува збор 

за преносливи уреди, проблемите со кои се соочуваме 

поврзани со нивната сигурност ги надминуваат 

јурисдикциите на државата. Затоа, некои експерти за 

сајбер сигурност повикуваат на целосна соработка 

за усвојување стандарди за безбедност пред да се 

случи некој голем хакерски напад, додека пак други се 

обидуваат да ги образуваат луѓето како да се заштитат 

од хакирање на нивните уреди и како да ги заштитат 

своите податоци од новиот тип сајбер криминалци.

Заклучок

Многу често ја глорифицираме потрагата по знаење; 

сепак, желбата да не знаеме е исто така значајна 

за нашето преживување. Затворањето на очите, 

не гледањето на нешто што е трауматско, или пак 

не сеќавањето на она што било тешко и болно за 

справување, се стратегии што луѓето ги користат со иста 

страст со која трагаат по ново знаење.

За да ја разбереме природата на таквото незнаење, 

можеме да кажеме дека тоа на некој начин, му 

дозволува на личноста да не се доближува до она 

што е трауматско. Во нашите приватни животи, 

потиснувањето ни служи за да го истуркаме од нас 

она што свесно тешко се разбира. Со незнаењето, како 

да ги имаме сите информации за некоја закана, но се 

оденсуваме како да не нѐ засега. Овој вид незнаење 

диверзификација на општеството, кое како резулатат 

на тоа ќе биде помалку хиерархиско, во реалноста се 

случува токму спротивното и алгоритмите дозволуваат 

нееднаквостите да се продлабочуваат. Не треба да 

заборавиме дека уредите што овозможуваат податоци, 

исто така, станувааат алатки со чија помош се 

изведуваат новите форми на хакерски напади.

Еден од најизненадувачките сајбер напади се случи во 

САД во 2016, кога голем број сигурносни камери и други 

домашни уреди беа заразени со мошне едноставна 

програма што целеше кон фабрички генерираните 

лозинки – често наречени „admin“, „12345“ па дури и 

„password“. Откако уредите беа веќе инфицирани, тие 

беа претворени во армија од едноставни роботи, кои во 

координирано време беа инструирани да бомбардираат 

(со пораки) една мала компанија во Манчестер. 

Нападот ги преоптовари мрежите на компанијата. Оваа 

компанија беше една од гигантските управувачки табли 

на интернетот, па како резултат на овој пропуст, многу 

американски компании како Twitter, Reddit, Airbnb, па 

дури и The New York Times ја изгубија својата интернет 

врска или таа беше екстремно забавена. (Sanger and 

Perlroth, 2016)

Додека многумина го искусија овој интернет напад како 

минлива нелагода, тој всушност означува нешто многу 

повеќе. Во ерата на интернетот на нештата (Internet 

of things), проблемот не е само во тоа што таквите 

хакерски напади се случуваат само врз системите на 

паметните фрижидери и камери, туку дека се случуваат 

врз сѐ поголем број медицински инструменти и 

рекреативни уреди кои содржат медицински релевантни 

информации, како на пример часовници што го мерат 
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парадоксално придонесува 

за чувството на семоќност 

– себеси се гледаме како 

многу помоќни од она што 

всушност сме. Таквите чувства 

на омнипотентност можат 

да придонесат за вербата 

во идејата за технолошкиот 

развој и прогрес која не ни 

дозволува да ги видиме нивните 

негативни последици.

Ако го споредиме незнаењето 

за користењето на масивните 

податоци со негирањето што 

може да се забележи во врска 

со климатските промени, 

можеме да увидиме мноштво 

сличности во начинот на кој 

овие две форми на замижување 

се соочуваат со идејата 

за прогресот. Луѓето во 

развиениот свет се плашат да признаат дека вербата 

во развојот на модерниот капитализам не може да 

трае вечно. Тие, исто така, се плашат да се соочат со 

фактот дека климатските промени можат да водат 

кон намалување на економскиот развој и дека која 

било владина интервенција на пазарот преку разни 

механизми на контролирање на емисиите на јаглерод 

диоксид и воведување казни за корпорациите може да 

значи губење на идејата за слобода, која за многумина 

е поврзана со слободниот пазар. Дури и оние кои се 

свесни за предупредувањата што доаѓаат од научниците 

во однос на климатските промени, често имаат различни 

стратегии што им овозможуваат да веруваат дека овие 

предупредувања не се однесуваат директно на нив. 

Луѓето често одрекуваат дека климатските промени 

значат дека тие самите треба да направат нешто и дека 

општеството треба да го промени својот тек во однос на 

она што го смета за развој. 

Ова негирање е поврзано со фактот дека многу луѓе 

се плашат од промена и дека се анксиозни во однос на 

значењето на тие потенцијални промени за нивната 

иднина. Луѓето можат да бидат исплашени и дека 

иднината нема да ја содржи идејата за напредок, која 

се надеваат дека ќе опстане. Клајв Хамилтон (Clive 

Hamilton) предупредува дека сметката за климатските 

промени ќе ја примат идните генерации и таа ќе ја 

вклучува цената на екстремно забрзаниот напредок 

во минатото, заснован најмногу на енергијата што 

ја добиваме од фосилните горива. (Hamilton, 2015) 

Просперитетот е важен за сегашната генерација, тоа 

е нешто коешто ѝ овозможува на оваа генерација да 

живее подолги, поздрави животи во развиениот свет. 

Проблемот со оваа генерација е дека таа сѐ уште ја нема 

платено целосната цена за овој прогрес. Остатокот од 

цената ќе биде наплатен на идните генерации.

Во однос на големите податоци, ние имаме 

преоптимистичка слика за тоа како овие податоци 

влијаат на напредокот. Тука, исто така, цената за 

ова верување ќе биде платена од идните генерации. 

Врз проблемите кои вклучуваат лошо управување со 

податоци, бомбардирање од страна на консумеризмот и 

нови форми на следење, идните генерации ќе треба да 

се справат со фактот дека тие никогаш и не се согласиле 

нивните податоци да бидат собирани уште од самиот 

момент на нивниот зачеток. Затоа, истражувачите кои 

МНОГУ ЧЕСТО JА 
ГЛОРИФИЦИРАМЕ 
ПОТРАГАТА ПО 
ЗНАЕЊЕ; СЕПАК, 
ЖЕЛБАТА ДА НЕ 
ЗНАЕМЕ Е ИСТО 
ТАКА ЗНАЧАJНА ЗА 
НАШЕТО ПРЕЖИВУВАЊЕ. 
ЗАТВОРАЊЕТО НА 
ОЧИТЕ, НЕ ГЛЕДАЊЕТО 
НА НЕШТО ШТО Е 
ТРАУМАТСКО, ИЛИ 
ПАК НЕ СЕЌАВАЊЕТО 
НА ОНА ШТО БИЛО 
ТЕШКО И БОЛНО ЗА 
СПРАВУВАЊЕ, СЕ 
СТРАТЕГИИ ШТО 
ЛУЃЕТО ГИ КОРИСТАТ 
СО ИСТА СТРАСТ СО 
КОJА ТРАГААТ ПО 
НОВО ЗНАЕЊЕ.
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се занимаваат со проблемите на масивните податоци 

предупредуваат дека нашите идеи за приватност и 

информирана согласност не го вклучуваат фактот дека 

податоците за децата денес се масовно собирани без 

тие да можат да ги контролираат или да го разберат 

влијанието на сето ова врз нивната иднина. (Lupton and 

Williamson, 2017)

Оптимистичките истражувачи на масивните податоци 

сакаат да истакнуваат дека тие не треба да се гледаат 

од негативна перспектива, односно дека луѓето можат 

да научат како да ги користат во своја полза и дека 

податоците што се достапни преку отворен пристап 

можат значајно да придонесат за научните истражувања 

и за општествените промени. 

Така, подржувачите на масивните податоци сакаат 

да истакнуваат дека човекот треба да има пристап до 

своите податоци за да може целосно да ги користи. 

Идејата е дека уредите и компјутерот на една личност 

знаат повеќе за нејзините навики отколку што таа 

самата свесно знае. Знаењата за податоците кои се 

собираат за неа/него би ѝ/му помогнало подобро да 

се снаоѓа во животот. Марк Андрејевиќ предупредува 

за ваквиот ентузијазам, истакнувајќи дека постои 

голема дискрепанца во моќта помеѓу оние кои собираат 

масивни податоци и оние од кои се собира: „Иако 

корисниците имаат пристап до своите податоци, тие не 

ги поседуваат вештините за препознавање на моделите 

или моќите за предвидување на оние кои копаат по 

масивните бази со податоци. Исто така, дури и ако на 

човек му се овозможи пристап до податоците на сите 

други луѓе (хипотетичка ситуација), тој/таа нема да го 

има капацитетот за складирање и моќта за процесирање, 

за да може да најде смисла од сите тие податоци и да 

ја искористи.“ (Andrejevic, 2014: 1674) На ова може да 

се додаде и забелешката дека психоанализата, уште во 

времето на Фројд, увидела дека, за жал, луѓето можат 

рационално да изјават дека се загрижени за својата 

благосостојба, додека потсвесно прават сѐ против таа 

идеја. Така, тие често не ги следат своите рационално 

увидени цели, туку продолжуваат по патеката на 

болката, грижата на совест, па дури и казнувањето на 

себеси.

Текстот е претходно објавен во книгата Big Data, Crime 

and Social Control, Aleš Završnik (ed.), London, Routledge, 

2017

 Превод од англиски јазик:   

 Ивана Накиќ 

 БИБЛИОГРАФИJА:
Andrejevic, M. (2014). Big Data, Big Questions| The Big Data 

Divide. International Journal of Communication, 8(0), 
1673-1689

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., and Tice, D. 
M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited 
resource? Journal of Personality and Social Psychology, 
74(5), 1252–1265. 

Breznitz, S. (1983). The Denial of Stress. New York: 
International Universities Press.

Burkeman, O. (7 January 2017). How to keep your resolutions 
(clue: it’s not all about willpower). The Guardian. 
Retrieved 8 January 2017 from https://www.theguardian.
com/lifeandstyle/2017/jan/07/how-to-keep-your-
resolutions-not-all-about-willpower.

Cederström, C., and Spicer, A. (2015). The Wellness Syndrome. 
Cambridge: Polity.



 44 

Архиви
на  НАСИЛСТВО 

Clear, J. The Akrasia Effect: Why We Don’t Follow Through on 
Things. (11 January 2016). Retrieved 8 January 2017, 
from http://jamesclear.com/akrasia.

Dissanayake, E. (1998). Komar and melamid discover 
pleistocene taste. Philosophy and Literature, 22(2), 
486–496.

Dorpat, T. (1987). A new look at denial and defense. Annual of 
Psychoanalysis, 15, 23–47.

Dugain, M., and Labbe, C. (2016). L’homme nu. La dictature 
invisible du numѐrique. Paris: Plon.

Elster, J. (2016). Sour Grapes: Studies in the Subversion of 
Rationality (Reissued edition). New York: Cambridge 
University Press.

Feldstein, R., Fink, B., and Jaanus, M. (1995). Reading Seminar 
XI: Lacan’s Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis: 
The Paris Seminars in English. New York: SUNY Press.

Finkelstein, E. A., Haaland, B. A., Bilger, M., Sahasranaman, 
A., Sloan, R. A., Nang, E. E. K., and Evenson, K. R. (2016). 
Effectiveness of activity trackers with and without 
incentives to increase physical activity (TRIPPA): a 
randomised controlled trial. The Lancet Diabetes and 
Endocrinology, 4(12), 983–995. 

Freud, S. (2001). TheComplete Psychological Works of Sigmund 
Freud, Vol. 19: ‘The Ego and the Id’ and Other Works. 
London: Vintage Classics.

Hamilton, C. (2015). Requiem for a Species. London: 
Routledge.

Haun, K., and Topol, E. J. (2 January 2017). The Health Data 
Conundrum. The New York Times. Retrieved 9 January 
2017 from http://www.nytimes.com/2017/01/02/
opinion/the-health-data-conundrum.html.

Lacan, J. (2007). Ecrits: The First Complete Edition in English. 
(B. Fink, Trans.) . New York: W. W. Norton and Company.

Lupton, D., and Williamson, B. (2017). The datafied child: 
The dataveillance of children and implications for their 
rights. New Media and Society, 1-15 (http://journals.
sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1461444816686328) 
Retrieved 10 January 2017.

Manson, N. C. (2007). Consent and Informed Consent. 
Retrieved 8 January 2017, from https://repository.library.
georgetown.edu/handle/10822/968229.

McGonigal, K. (2013). The Willpower Instinct: How Self-Control 
Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of 
It. New York: Avery.

Murray, P. M. (1990). The History of Informed Consent. The 
Iowa Orthopaedic Journal, 10, 104–109. 

Pfaller, R. (2009). Ästhetik der Interpassivität. Hamburg: Philo 
Fine Arts.

Pittman, A. (September 2 2016). The Internet Thinks I’m Still 
Pregnant. The New York Times. Retrieved 8 January 2017 
from http://www.nytimes.com/2016/09/04/fashion/
modern-love-pregnancy-miscarriage-app-technology.
html.

Salecl, R. (2011). The Tyranny of Choice. London: Profile 
Books.

Sandel, M. J. (2013). What Money Can’t Buy: The Moral Limits 
of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Sanger, D. E., and Perlroth, N. (22 October 2016). A New Era of 
Internet Attacks Powered by Everyday Devices. The New 
York Times. Retrieved 11 January 2017 from http://www.
nytimes.com/2016/10/23/us/politics/a-new-era-of-
internet-attacks-powered-by-everyday-devices.html.

Tuana, N. (2006). The Speculum of Ignorance: The Women’s 
Health Movement and Epistemologies of Ignorance. 
Hypatia, 21(3), 1–19.

VerEecke, W. (2006). Denial, Negation And the Forces of the 
Negative: Freud, Hegel, Lacan, Spitz, And Sophocles. New 
York: SUNY Press.

Weatherford, A. (2017) This New Hairbrush Is Totally Judging 
You. Retrieved 5 January 2017, from http://nymag.com/
thecut/2017/01/kerastase-and-withings-created-a-
smart-hairbrush.html.

 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1461444816686328
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1461444816686328


 45 

 Рената Салецл  е филозоф, социолог и правен 

теоретичар од Словенија. Таа е истражувач на 

Институтот за криминологија на Правниот факултет на 

Универзитетот во Љубљана и е професор на Колеџот 

Биркбек, на Универзитетот во Лондон. Исто така била 

визитинг-професор на London School of Economics, 

каде што предавала на тема емоциите и правото. Секоја 

година предава на тема психоанализата и правото, на 

Benjamin N. Cardozo School of Law во Њујорк, а предава 

и на курсеви за неврологија и право. Од 2012 година е 

визитинг-професор на одделот за општествени науки на 

Health and Medicine at King’s College London. Нејзините 

книги се преведени на тринаесет јазици.



 46 

Архиви
на  НАСИЛСТВО 

 НОВИ ДИВИДУАЛНИ СКАЛИЛА  
 СПОДЕЛУВАЊЕТО КАКО ИСПОВЕД  
 И ДОБРОВОЛНА ПОКОРНОСТ ВО  
 МАШИНСКИОТ КАПИТАЛИЗАМ 

Гералд Рауниг

Што точно може да означува она кога во машинскиот 

капитализам се проширила страст што не го оплакува 

исчезнувањето на приватната сфера, туку наместо тоа 

се чини дека флертува со самоволното напуштање на 

секаква приватност? Што точно може да означува она 

кога во социјалните медиуми луѓето едноставно не се 

присилени да ги продаваат своите податоци на другите 

дури ни за економски цели, па наместо тоа развиваат 

потреба за деприватизација? Водејќи се од примерот на 

Фејсбук: проблематичните аспекти на бизнис моделот 

на Фејсбук не се видливи само во експлоатацијата на 

неплатениот труд, во идентификацијата на корисниците 

за рекламирање на клиенти или во нетранспарентноста 

на политиките за приватност и приспособувањето 

за приватност на Фејсбук. Недоволно експонираната 

страна на социјалното вмрежување е желбата себеси 

јавно да се експонираш, да се делат своите податоци за 

„споделување“, да се поделиш себеси.

Оваа нова желба за „споделување на себеси“ во 

социјалните медиуми се базира врз поривот на 

виртуелната социјалност да излезе на површината, 

врз итната потреба за видливост, која е поврзана со 

еден нов концепт на приватноста како недостаток. Се 

разбира, недостатокот, дефицитот, бидувањето лишен, 

отсекогаш било својствено за концептот на приватната 

сфера; во антиката тоа бил 

недостаток на канцеларија, 

недостаток на публицитет, 

недостаток на можност за 

политичко посредување. Во 

социјалноста на современите 

општествени медиуми, 

приватноста сѐ повеќе станува 

проблем, бидејќи тоа значи 

невидливост, раздвојување 

од животната енергија 

на социјалните мрежи. 

Феликс Штадлер го опишува 

овој нов страв од – сега 

дигиталното – исчезнување 

како обратната страна на 

ветувањето за автентична 

комуникација на социјалните мрежи: „Со цел да се 

создаде дружељубивост во просторот на теченија, 

луѓето прво треба да се направат себеси видливи, што 

значи, тие треба да ја креираат својата застапеност 

преку експресивни акти на комуникација. [...] Постојат 

и позитивни и негативни двигатели во процесот на 

правењето себеси видлив на таков начин: постои 

опасноста да се биде невидлив, игнориран и одминат, 

од една страна, и ветувањето за создавање социјална 

мрежа за вистинско изразување на сопствената 

индивидуалност, од друга страна.“3 Така, наместо 

претпоставката дека јадрото на автентичното себство 

е во приватноста и оста(ну)вањето таму, тоа се бара и 

произведува во експресивната практиката на исповед во 

3 Felix Stalder, „Autonomy and Control in the Era of Post-
Privacy”: http://felix.openflows.com/node/143

ОВАА НОВА ЖЕЛБА 
ЗА „СПОДЕЛУВАЊЕ 
НА СЕБЕСИ“ ВО 
СОЦИJАЛНИТЕ 
МЕДИУМИ СЕ БАЗИРА 
ВРЗ ПОРИВОТ НА 
ВИРТУЕЛНАТА 
СОЦИJАЛНОСТ 
ДА ИЗЛЕЗЕ НА 
ПОВРШИНАТА, ВРЗ 
ИТНАТА ПОТРЕБА ЗА 
ВИДЛИВОСТ, КОJА Е 
ПОВРЗАНА СО ЕДЕН 
НОВ КОНЦЕПТ НА 
ПРИВАТНОСТА КАКО 
НЕДОСТАТОК. 
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социјалните мрежи, со цел да се заштитат од опасноста 

од дисјункција од живото-одржувачките социјални 

мрежи во исто време. Целосното активно одржување 

на машинската врска ја поддржува инфраструктурата 

за манијакалната практика на исповед, а во исто време 

го штити против лизгање во мрачните полиња на 

активности што не се или се само едвај видливи и на 

тој начин опасни, или едноставно не се прилагодливи 

бидејќи не се таму за вреднување. 

Веќе не е мал бројот на авторитетни личности кои се 

адресанти на машинска исповед, оние на кои им се 

исповедува во форма на особено лична врска, но на сѐ 

поголем, често неброен број „пријатели“. Сепак, овој 

однос е едвај социјален во традиционална смисла – 

ако воопшто постои, социјалноста обично се јавува во 

инверзна форма на насилство или други злоупотреби 

на интернет, како асоцијална социјалност. Машинската 

исповед опстојува во начинот на однесување меѓу 

самоидентификуваното себство и неговата вистина 

пред непроѕирниот ѕид на социјално исповедниот 

Фејсбук. Непознатото, безбројно и тивко мнозинство 

на „пријатели“ доминира на сцената. Нивното 

споделување, кое се повикува на Фејсбук слоганот, 

станува што е можно полесно; „лесното споделување“ се 

состои од притискање на едно копче, од кликнување на 

линкот, копчето за споделување. Ефектот на дискурсот 

на вистината, сепак, може да се најде меѓу оние кои 

признаваат нешто или сешто за себе.

На скалата на Ниче, од принуда преку „доброволна 

покорност“ до „инстинкт“, движењето досега има 

изодено одредена далечина во насока на она што Ниче 

го нарекува „инстинкт“, што тој го поврзува пред сѐ со 

навикнување или, со други зборови, натурализација 

и нормализација; и второ, со задоволство. Овие два 

аспекти се директно споени во практиката на Фејсбук: 

навикнувањето на машинскиот додаток кој се поврзува 

со машинската желба за целосно споделување. 

„Делењето“ функционира на Фејсбук не – и не само 

– во смисла на нелегалното присвојување на лични 

податоци од страна на државните или економските 

актери, туку и во желбата на производителите на 

податоци за дивидуализација, во еден вид „слободно 

покорна“, „доброволна“ по/делба, самоопределена 

себе-поделба. Фејсбук е базиран врз повикување на 

ослободувачкиот ефект на исповед, на сликата на 

приватноста како недостаток кој се избегнува, а врз 

основа на претпоставката дека машинската исповед не 

е принудна, туку наместо тоа подразбира доброволност, 

желба, задоволство и – кажано со речникот на Ниче – 

„суета“.

Ничеовиот поглед останува, дури и во критиката на 

она што е премногу човечко, поглед на човечкото 

суштество, а најмногу од сѐ на поединецот. Неговата 

теза за себе-поделбата на човек во/од морал останува 

заглавена во прашањето за согласноста на поединците. 

Сепак, она што го создаваат социјалните/медиумски 

технологии како Фејсбук не може да се објасни 

единствено со поглед кон човечките суштества, ниту 

на индивидуите и нивниот однос кон колективот, а 

ниту, пак, може да се објасни со потчинувањето на 

човечки или нечовечки индивидуи на машините. 

Самото машинско двојство оди многу подалеку од техно-

медиумските апарати и индивидуалните желби. 
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Она што може да се сподели се поврзува со банките, но 

не се мисли на банките во традиционална смисла, туку 

повеќе како бази на податоци: не само на банката како 

место населено со службеници, шалтери и платежни 

форми кои изгледаат зачудудувачки старомодно за 

денешните уши, кога опишувањето на споделените 

податоци тече кон општества на контролата. Дури и 

сликата на базата на податоци сѐ уште многу потсетува 

на териториум што јасно може да се позиционира, 

простор за складирање кој е администриран, 

организиран и управуван од страна на луѓето. 

Реалноста на денешните споделени сетови на податоци, 

огромната акумулација на податоци што може да се 

поделат, рекомпонирани и оценувани на безброј начини, 

е еден од светските токови на детериторијализација 

и машинска експанзија најконцизно изразена како 

Big Data (големи податоци). Фејсбук има потреба од 

себесподелување на индивидуалните корисници исто 

како што разузнавачките агенции сѐ уште се држат до 

индивидуалните идентитети. Големите податоци, од 

друга страна, се помалку заинтересирани за поединци 

и исто толку малку заинтересирани за тотализација на 

податоци, но сѐ повеќе се заинтересирани за сетови на 

податоци кои се слободно лебдечки и што подетални, 

кои може да пропатуваат преку споделување – како 

отворено поле на иманентност со потенцијална 

бескрајна екстензија. Таквите големи множества на 

податоци сакаат да формираат хоризонт на знаење кој 

раководи со целото минато и сегашноста и со тоа е, исто 

така, способен да ја зароби и иднината.

Собирањето податоци од страна на економските 

и државните актери, особено од тајните служби, 

осигурителните и банкарските индустрии има долга 

традиција, но таа се здоби со сосема нов квалитет 

со машинската читливост и механичката обработка 

на податочниот материјал. Овој квалитет не се 

однесува само на агенциите за кредитен рејтинг или 

на разузнавачките агенции, туку и на сите области на 

вмрежување во секојдневниот живот, сите делумни 

податоци за личните животи, на пример, за деца, 

разводи, долгови, имоти, потрошувачки навики, 

комуникациско однесување, патувачки навики, 

активности на интернет, движења во реалниот простор, 

живеалиште, здравје, фитнес, навики за исхрана, 

потрошувачка на калории, стоматолошка заштита, 

давачки за кредитна картичка, користење банкомат 

итн. Фрижидери, печки, термостати, паметни водичи 

за четки за заби, интелигентни тоалет школки, мрежни 

канцеларии, мрежни кујни, мрежни спални, мрежни 

бањи, мрежни тоалети – сите контролирани преку 

паметен телефон, сите достапни преку „облакот“. 

Овие машински податоци може потенцијално да се 

комбинираат, на пример за логистика на индивидуални 

движења на предметите, и да бидат достапни во 

согласност со дивидуалната логика. 

Со цел да се овозможи овие податоци да се пренесат, 

поделат и рекомбинираат, потребна е соработка 

со оние што претходно беа наречени консументи. 

Учеството значи најразбирлива можна, слободна 

(особено во смисла на неплатена) размена на 

податоци, не само размена на постојните податоци, 

туку исто така и производство на нови податоци. 

Валоризацијата на податоци игра на теренот на 

екстернализирање на производните процеси и 
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активирање на потрошувачите, откако е интензивирана 

од 1990 година во сите економски области. Толпата, 

мноштвата, дисперзираните маси – нивните начини 

на постоење и живеење се заробени, растегнати, 

присвоени и експлоатирани вон подрачјето на платен 

труд. Бодирање, оценување, рангирање, профилирање. 

Потрошувачите кои се активирани и произведуваат 

вредност со нивната активност не треба да бидат 

платени. Слободниот софтвер како модел на програма 

за развој од страна на публиката, во меѓувреме, стана 

етаблиран како бизнис модел и се прошири во сите 

економски сектори. Слободно здружен бесплатен труд, 

но со предноста на претприемништвата на Новата 

економија. 

И наместо додадената вредност на тој начин да се 

инвестира во повисоки плати, „слободната работна 

сила” на хонорарните брокери на податоци резултира 

со токму спротивни последици, со понатамошно 

девалвирање и отстранување на платениот труд. 

Економијата на партиција и доминација станува не 

помалку доминантна економија на делење/споделување, 

засилена со себе-управувањето. Споделувачка 

економија што го крева минусот на заедницата од 

христијанската генеалогија во современ машински 

капитализам. Жалби за намалување на трошоците, 

нерастечка принуда, штедење на поинаков начин. 

Економијата на споделување на податоци комодифицира 

не само автоматско таложење и појавување на податоци, 

туку, исто така, го стимулира производството на 

податоци надвор од секоја професионална дејност. Од 

неодамна ова лесно може да се следи во рамките на 

физичкото себемерење и евиденцијата за податоците 

за телото. Совпаѓањето на поединците што самите 

се мерат, од една страна, 

и произведување на 

дивидуални податоци за 

телото, од друга страна, 

остана резервирано 

за Квантифицираното 

себе-движење. Додека 

техниките за исповед 

на себеуправување во 

социјалните медиуми 

произведуваат првенствено 

дискурзивни излези, 

нивните квантитативни 

репрезентации кои се 

состојат главно од бројот 

на лајкови, од постојаното 

мерење на себството за 

да биде комодифицирано 

директно и едноставно како 

што е производството на квантитативни податоци. 

Пред сѐ, Квантифицираното себство подразбира 

нечие набљудување што е можно постојано. Заедно 

со литературата за исповед и живот-логирање, 

машинското поврзување на физички и дискурзивни 

себе-техники е веројатно дури и повеќе релевантно од 

онаа на потеклото што ги спојува единечните техники 

со нивните историски генеалогии: Квантитативното 

себство со старите бележења на растењето на рамката 

од вратата, листи на мерења на тежината од семејната 

скала и други класични евиденции за телото, живот-

логирањето со пишување логирани книги, дневници, 

патописи и други записи. Сепак, понатамошна 

комбинација ја доведува комодификацијата до крајност: 

ТОЛПАТА, МНОШТВАТА, 
ДИСПЕРЗИРАНИТЕ МАСИ 
– НИВНИТЕ НАЧИНИ 
НА ПОСТОЕЊЕ И 
ЖИВЕЕЊЕ СЕ ЗАРОБЕНИ, 
РАСТЕГНАТИ, 
ПРИСВОЕНИ И 
ЕКСПЛОАТИРАНИ 
ВОН ПОДРАЧJЕТО 
НА ПЛАТЕН ТРУД. 
БОДИРАЊЕ, ОЦЕНУВАЊЕ, 
РАНГИРАЊЕ, 
ПРОФИЛИРАЊЕ. 
ПОТРОШУВАЧИТЕ КОИ 
СЕ АКТИВИРАНИ И 
ПРОИЗВЕДУВААТ 
ВРЕДНОСТ СО НИВНАТА 
АКТИВНОСТ НЕ ТРЕБА 
ДА БИДАТ ПЛАТЕНИ.



 50 

Архиви
на  НАСИЛСТВО 

хранење квантитативни и квалитативни податоци во 

социјалните мрежи, со брзината на нивниот фидбек 

додавајќи аспекти на социјалност и општествена 

контрола на индивидуалната приватност на податоците 

телото и дискурзивните наративи.

Понатамошна зона на проширување на дивидуалните 

податоци е онаа на пребарувачките машини. Она што 

е пребарувано можеби и не е толку интересно само по 

себе, но акумулирањето на пребаруваните податоци 

ги одредува и индивидуалните и дивидуалните форми 

на обработка на податоци. Машинските процеси на 

пребарување во основа доведоа до веројатно, до она 

што е доминантно за мнозинството, до она што е 

нормализирано, а секако и до она што е економски 

профитабилно за пребарувачите. Google & Co од 

една страна ги приспособуваат резултатите од 

пребарувањето индивидуално (географска положба, 

јазик, индивидуална историја на пребарување, личен 

профил итн.), но од друга страна, исто така, се во 

согласност со нивните комерцијални интереси. Со текот 

на времето, сите индивидуални профили сѐ повеќе 

стануваат вредни како дел од Големите податоци. Во 

принцип, сепак, пребарувањето е сѐ уште премногу 

детерминирано од луѓето, па така тоа е и опасно 

неконтролирано. Токму поради тоа, во моментов се 

случува голема транзиција кон машинските индустрии 

на сугестија, што ги поштедува корисниците од 

ангажирање во релативно неодредениот процес на 

пребарување. Дури и пред да почнат да размислуваат 

за пребарување, корисниците може да сметаат на 

сугестиите. Овие предлози секогаш не се презентирани 

на клиентите од целосно автоматизирани системи: 

алгоритмите често соработуваат со луѓето за да се 

развијат фини градации и бескрајни комбинации на 

можности базирани врз претходните навики, не само 

врз индивидуалните клиенти, но исто така и врз нивната 

социјална и територијална околина. Резултатите 

се небарани, а сепак погодни индивидуализирани 

предлози за книги и други набавки од Амазон, предлози 

за патување од Ер Берлин, предлози за филмови од 

Нетфликс, а дури и овие специјализации сѐ повеќе се 

разлеани.

Согласничкиот карактер е приемчив за машинските 

предлози. Машинската контрола се шири колку што 

може повеќе: сѐ се предлага, секаде каде што е можно 

не постојат веќе отворени, неизмерени движења на 

пребарување. Дури ни границата меѓу мерливите и 

немерливите е стабилна. Мерните уреди сѐ повеќе 

се стремат да стигнат до немерливото. Не само што 

мерливото е за мерење, туку и колку што е можно од 

немерливото се префрла во областа на мерливото. 

Тоа е бескрајната желба на модулирачкиот начин на 

размена на податоци: да се одржи контрола не само 

врз измерените и мерливи територии, туку, исто 

така, да се навлезе во неконтролираните сфери што 

претходно не биле посакувани и да се измерат што е 

можно поточно и посеопфатно. Бели дамки во реални 

и виртуелни простори, видеа за кои претходно никој не 

се интересирал, интернет линкови кои никогаш не биле 

кликнати.

Текстот е првично објавен во книгата на Gerald Raunig 

Dividuum, Machinic Capitalism and Molecular Revolution, 

преведена од Aileen Derieg, Semiotext(e) / MIT Press 2016

 Превод од англиски јазик:  

 Ирена Поповска 



 Гералд Рауниг  е филозоф, теоретичар на културата 

кој ги истаржува врските помеѓу политиката, уметноста 

и културата. Работи во Zürcher Hochschule der 

Künste и во eipcp (Европски институт за прогресивни 

културни политики); член е на уредувачкиот одбор на 

повеќејазични издавачки платформи  како transversal 

texts и списанието Kamion. Неговите книги се 

преведени на англиски, српски, шпански, словенечки, 

руски, италијански и турски јазик. Понови објавени 

книги на англиски јазик: Уметност и револуција. 

Трансверзален активизам во долгиот дваесетти 

век, во превод на Aileen Derieg, Њујорк/Лос Анџелес: 

Semiotext (e)/MIT Press 2007 година; Уметноста и 

современата критичка пракса. Преобмислување на 

институционалната критика, Лондон: mayflybooks 

2009 (Ур. со Gene Ray); Илјада машини, во превод на 

Aileen Derieg, Њујорк / Лос Анџелес: Semiotext (e)/

MIT Press 2010 година; Критика на креативноста, 

Лондон: mayflybooks 2011 година; (Ур., со Gene Ray и 

Ulf Wuggenig); Фабриките на знаење, индустрии на 

креативноста, во превод на Aileen Derieg, Њујорк/

Лос Анџелес: Semiotext (e)/MIT Press 2013, DIVIDUUM. 

Механичкиот капитализам и молекуларната револуција, 

Vol.1, во превод на Aileen Derieg, Њујорк/Лос Анџелес: 

Semiotext (e)/MIT Press, 2016.
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 ЕКОНОМСКО НАСИЛСТВО –  
 НЕСВЕСНИ ЗА НЕГО, ИАКО  
 СЕКОЈДНЕВНО СО НЕГО 

Бранимир Јовановиќ

Пет слики/приказни за економското насилство, за 
тоа како тоа е поврзано со постојните економски 
структури и како да се променат состојбите

 Прва слика 

Тука спие Дехран. Дехран го гледам речиси секој ден. 

Го видов и денеска. Седеше пред локалната пекарница. 

Не бараше ништо, но картончето покрај него со неколку 

ситни парички кажуваше доволно. Обично го гледам 

кога одам на работа. Или седи некаде така, или копа 

по контејнерите. Понекогаш и чисти прозорци на коли 

на семафорите. Кога ќе ни се сретнат погледите, ме 

поздравува. Му давам што имам. Ако немам пари, ми 

бара цигара. 
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Денеска ми побара ќебе. Вели – станало студено, веќе 

не може да се покрива само со јорганот.

Дехран не е единствениот питач кој го гледам редовно. 

Има многу други. Некои од нив и не се бездомници. 

Некои питачењето го сфаќаат како работа. Некои дури 

ги тераат и децата да питачат. Не ги оправдувам, ама 

ги разбирам. Ако децата ги праќаат на школо, имаат 

трошок од тоа. Ако децата ги праќаат да питачат, имаат 

заработка од тоа. Проблемот е што таа добивка е само 

краткорочна. На долг рок, со питачењето децата губат. 

Остануваат без образование, со што стануваат осудени 

на живот во сиромаштија.

Но, луѓето не се виновни за ова. Луѓето се секогаш 

кусогледи и не размислуваат за тоа што ќе биде по 20 

години. Виновен е системот. Луѓето питачат затоа што 

системот на социјалната заштита ги тера да го прават 

тоа. Питачат, затоа што социјалната помош е мизерна.

Македонија издвојува само 2% од БДП за социјална 

помош. За споредба, земјите од ОЕЦД издвојуваат 

во просек 7%. Ако на ова се додадат и расходите за 

здравство, Македонија издвојува само 6% од својот БДП 

за вкупни социјални трансфери (без пензии), додека 

просекот за земјите од ОЕЦД е 13%.

Затоа имаме и рекордна сиромаштија во Европа. Затоа 

дури 9% од населението на Македонија живее во 

сиромаштија (т.е. со помалку од 3.1 меѓународни долари 

на ден), споредено со само 0.1% од населението во 

Словенија.
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Тука спие Иван. Иван го запознав за време на 

протестите во 2016 година. Во затвор е. Осуден на 14 

години. За наркотици. Вели дека бил наместен од страна 

на моќници, за тие самите да се спасат.

Иако вели дека бил наместен, не негира дека се 

занимавал со криминални активности. И се кае за тоа. 

Вели дека тоа, едноставно, било сплет на несреќни 

околности. Татко му починал кога бил тинејџер, во 

деведесеттите. Немале пари. Сакал да биде како другите 

деца, да има убави патики, фармерки и сѐ останато. За 

да го добие тоа, почнал да краде. Отпрвин по подруми, 

ситни работи. Подоцна и поголеми работи. На крај, 

завршил со наркотици.

Оваа појава во економијата се нарекува „држење чекор 

со Џонсовите„ („keeping up with the Joneses“). Луѓето 

што имаат помалку, се обидуваат да ги имитираат луѓето 

што имаат повеќе. Поради тоа што тие немаат пари, се 

обидуваат да дојдат до нив на секакви начини. Еден од 

нив е и преку кражби и други слични криминали. Затоа, 

општествата што имаат поголеми социјални разлики, 

имаат и повисоки стапки на криминалитет.

 Втора слика 
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Македонија има рекордно ниво на социјални разлики 

во Европа. Џини коефициентот во Македонија, најчесто 

користената мерка за социјалните разлики, изнесува 

44%. Џини коефициент од 44% е отприлика како 

температура на воздухот од 44 степени целзиусови. За 

споредба, Словенија има Џини од околу 26%. 

Една од главните причини за ваквите социјални разлики 

е даночниот систем. Текстилната работничка што 

зема минимална плата од околу 150 евра месечно, на 

државата ѝ дава вкупни давачки (персонален данок 

плус придонеси) од околу 35%. Менаџерот што ја има 

највисоката плата во Македонија, од околу 80.000 евра 

месечно, на државата ѝ дава само 12%. Во Германија, на 

пример, состојбата е обратна. Тие со најниски примања 

ѝ даваат на државата околу 20%, додека тие со највисоки 

примања, ѝ даваат на државата околу 50%. 
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Ова е 10 декември 2014 година. Тој ден беше вториот 

студентски марш против „реформите“ во високото 

образование. Тогаш уште работев во Народна Банка. 

Зедов слободен ден за да одам на маршот. Отидов со 

такси. По патот се замуабетив во таксистот. Кај одиш, ме 

праша. На студентскиот протест, му одговорив. Еј, и јас 

ќе дојдам, ми кажа. Се викаше Дејан.

Дејан живее во населба Ченто. Во Ченто имаше поплави 

минатото лето. Поплави што однесоа дваесетина 

животи. Меѓу нив и родителите на Дејан. 

Сѐ се случило многу брзо. Водата надошла наеднаш. 

Дејан, кој живее на првиот кат од семејната куќа, 

ги качувал жена му и детето на вториот кат, преку 

терасата. За тоа време, приземјето, каде што живееле 

неговите родители се наполнило со вода. Успеал да 

влезе кај нив дури по неколку часа. Не можел веќе 

ништо да стори.

Поројните врнежи од дожд можеби не можат да се 

спречат, но може да се спречи тие да имаат фатални 

ефекти. Тоа обично се прави преку одводни канали за 

вода и преку канализациска мрежа. Во Ченто, каналите 

за вода биле неисчистени со години, а канализациската 

мрежа е слаба. Во цела Македонија, всушност, 

покриеноста со канализациска мрежа е само 25%. 

Само една четвртина од патната мрежа има соодветна 

канализациска мрежа.

И покрај ваквата состојба со инфраструктурата, 

македонската влада изминатите години не инвестираше 

во инфраструктура, туку во споменици и барокни 

фасади. Речиси 700 милиони евра беа потрошени 

на проектот „Скопје 2014“. Седумстотини милиони 

евра, кои да беа инвестирани во она што навистина е 

потребно, ќе спасеа многу животи.

 Трета слика 
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 Четврта слика 

Ова сме јас и син ми. И тракторот на чичко ми. Чичко ми 

не е тука. Почина од срцев удар пред неколку години. 

Затоа што не одеше на лекар. Немаше пари, требаше да 

штеди за свадбата на братучетка ми.

Здравството во Македонија не е право, здравството во 

Македонија е луксуз. Трошоците за лекување што луѓето 

ги покриваат од свој џеб во Македонија изнесуваат 

36% од вкупните здравствени трошоци. Тоа е едно од 

највисоките нивоа во Европа. Во земјите од ЕУ, само 

14% од вкупните здравствени трошоци се покриваат од 

сопствен џеб. Останатото го плаќа државата. 
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Земјите од ЕУ издвојуваат околу 8% од својот БДП за 

јавно здравство. Македонија издвојува само 4%.

Затоа и нашиот здравствен систем е рангиран како 

најлош во Европа. Затоа и постојано ни умираат луѓе 

поради лошото здравство.
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Ова е сцена од филмот „Шивачките“ на Билјана 

Гарванлиева. Моментот кога работничките доаѓаат на 

работа во фабриката. Тие со стари автобуси, газдата 

на фабриката со скапа кола. Кола која чини веројатно 

околу 50.000 евра. Колку што една работничка, која има 

плата од околу 150 евра, би заработила за целиот свој 

живот. 

Ни овие 150 евра на работничките честопати не им 

се исплаќаат. Честопати не се ни пријавени како 

вработени и не им се плаќаат придонеси за здравство 

и за пензија. Принудени се да работат за време на 

викенди и празници, а за користење на ден од одмор не 

можат ни да помислат.

Работат во тешки услови, во нечисти простории. Работат 

без никаква заштита, а честопати мораат и самите да 

си носат опрема за работа од дома. Изложени се на 

постојан мобинг и малтретирање. 

Не е само текстилната индустрија во ваква ситуација. 

Генерално, работничките права во Македонија се едни 

од најниските во Европа и постојано се кратат. 

Поради тоа имаме и највисока стапка на смртност на 

работниците од сите европски земји. Во Македонија 

годишно умираат околу 40 работници од повреди на 

работното место, што претставува околу 6 работници 

на 100.000 вработени. Просекот во земјите од ЕУ е 1,8 

работник на 100.000 работници.

 Петта слика 
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ШТО ДА СЕ ПРАВИ?

Нужно е да се разбере дека овие трагични приказни се 

последица на постојните структури во македонската 

економија. Постојниот економски систем, заснован 

врз ниски и „рамни“ даноци, на беден систем на 

социјална заштита, на ниски јавни трошења за 

здравство и образование, на ниски јавни инвестиции во 

инфраструктурата, на ниски работнички права, прави 

насилство врз луѓето, одзема човечки животи. 

Затоа, за да се смени состојбата, неопходни се 

сеопфатни и системски промени на неколку нивоа. 

Првото е – зголемување на буџетските приходи, 

преку зголемување на даноците на побогатите 

и намалување на даноците на посиромашните. 

Второто е – зголемување на државните трошоци 

за социјала, здравство, образование и инвестиции 

во инфраструктурата. Третото е – зголемување на 

работничките права.

Нема да биде лесно да се спроведат вакви промени, 

зашто тие се во спротивност на политиките и на 

мислењата што доминираа во Македонија во последните 

26 години. Но, мора да се почне еднаш. Сега е моментот. 
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 Бранимир Јовановиќ  е економски истражувач чија 

специјалност е применетата макроекономија. Има 

докторат од Универзитетот од Рим „Тор Вергата“ и 

магистратура од Универзитетот Стафордшир од Англија. 

Има истражувања на теми како монетарна политика, 

фискална политика, девизни курсеви, дознаки од 

странство, економски раст, инвестиции, сиромаштија, 

нееднаквост, невработеност. Работи во Скопје, на 

Институтот за општествени и хуманистички науки. 

Моментално поле на преокупација му се нееднаквоста и 

сиромаштијата.
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 ЗА ПОЛИТИЧНОСТА  
 НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ  
 И ПЕРФОРМАНСОТ 

Ана Вујановиќ

Поврзаноста меѓу политиката и уметноста е една од 

најдискутираните теми во современиот уметнички 

свет денес. Пред да направам подетален преглед на 

тоа што ја сочинува оваа врска, ќе дадам вовед во 

одредени епистемолошки и општествени рамки, во 

кои можеме да зборуваме за политика кога зборуваме 

за современиот перформанс и уметноста, генерално. 

Потоа, ќе продолжам со дискусија за карактеристичните 

модалитети на политичност, кои ги забележувам 

на тековната меѓународна сцена на изведувачките 

уметности. 

За почеток, сакам да нагласам дека мојот фокус овде 

нема да биде одредена политика на современите 

изведувачки уметности. Повеќе сакам да се 

концентрирам на проблематиките на политичноста 

како што е аспектот на уметничкото дело, кое ги 

адресира начините на кои тоа дејствува и интервенира 

во јавната сфера. Правејќи го тоа, политичноста 

имплицира дискусии за конфликти околу теми како што 

се субјектите и објектите кои настапуваат во јавната 

сфера, уредувањето на позициите и релациите на моќ 

меѓу нив, „дистрибуцијата на разумното“ и идеолошките 

дискурси што го обликуваат општиот симболички 

и сензорен поредок на општеството, а кој влијае на 

неговите материјални поделености. Оттука, мојата цел 

овде не е ниту да се застапувам за политичка уметност, 

ниту да ги делам танцовите изведби на општествено-

политички ангажирани и на оние уметност заради 

уметност (l’art-pour-l’art). Наместо тоа, би сакала 

да ја потенцирам неопходноста да се размислува за 

широката и комплексна мрежа на политичноста, 

која го карактеризира секој тип на перформанс – 

политичен или аполитичен, отпорен или соучеснички, 

трансформативен или сервилен – како општествен 

настан кој е практикуван јавно.

 
I. Зошто постои таква  
опседнатост со политичкото  
во уметноста денес? 

Во текот на XX век развојот на масовните медиуми ја 

оспори видливоста на уметноста во јавната сфера. 

Покрај тоа, општата естетизација на секојдневниот 

живот ја лиши уметноста од своето речиси ексклузивно 

право во естетската сфера. Имајќи го предвид историски 

маргиналното место на уметноста во општеството, 

прашањето за тоа зошто воопшто треба да се 

справуваме со политичноста на перформансот е итна. 

За да одговориме на тоа, се бара пошироко повторно 

осмислување и на концептот на политиката, и на идејата 

за уметноста како општествена практика. Обидувајќи 

се да размислуваме за ова прашање вон метафоричната 

смисла, ќе ве запознам со некои критички тези; и за 

релокацијата и исчезнувањето на политиката, и за 

политизацијата на уметноста во XX и на почетокот на 

XXI век.

Според Хана Арент, од Француската револуција наваму, 

политиката во модерното западно општество е сѐ повеќе 

и повеќе преокупирана со општествени прашања. Сепак, 
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нејзината грижа за материјалните добра и ресурси 

ја доближија до економските сфери и приватните 

интереси. За Арент, социјализацијата на политиката со 

своите економски интереси значи крај на политиката во 

својата чиста демократска смисла. Нејзините гледишта 

се потпираат на грчкото наследство за политичката 

активност и мисла – на атинската демократија и 

делата на Аристотел, пред сѐ – каде што политиката 

била еден вид човекова активност наречена praxis. Во 

својата оригинална смисла, praxis-от не е свртен кон 

егзистенцијални потреби (како обичниот човеков труд), 

ниту, пак, (што е спротивно на poiesis, производство, 

создавање) резултира во материјалните предмети како 

придонес за цивилизацијата. Тој се сфаќа и исцрпува 

сам по себе, влијаејќи врз актуелните општествени 

односи. Затоа, политиката како praxis е доброволна 

јавна активност на дејствување и говорење, која не е 

мотивирана ниту од егзистенцијална потреба ниту од 

интерес за материјалните добра, туку од загриженоста 

на слободниот човек како политичко суштество 

(атинскиот граѓанин), со цел дефинирање на односите 

меѓу луѓето. Од оваа гледна точка, економските и 

другите приватни интереси припаѓаат на домаќинството 

и треба да останат таму. Штом ќе влезат во јавната 

сфера, тие веднаш ја инструментализираат политика, 

што води до нејзиниот крај.

Оваа далекосежна критика на политиката во модерните 

западни капиталистички општества има неколку 

опширно дискутирани слепи точки. Она што е важно 

во овој контекст е дека на критиката на Арент ѝ 

недостасува повнимателно разгледување на односот 

меѓу економските и политичките сфери, кои се во 

меѓусебна релација уште од самиот почеток. Во исто 

време, увидот на Арент 

ја предизвикува целата 

парадигма на уметничкото 

производство засновано 

на poiesis од концептот 

на перформансот како 

уметничка praxis. На пример, 

во својата книга Помеѓу 

минатото и иднината, таа 

објаснува: 

[Во] изведувачките 

уметности (како 

различни од креативната 

уметност на создавање), 

постигнувањето се наоѓа 

во самиот перформанс, а не 

во крајниот производ кој 

ја надживува активноста 

што го има создадено и 

станува независно од 

него. [...] Изведувачките 

уметности, напротив, 

имаат навистина силен 

афинитет кон политиката. 

На изведувачките уметници 

– танчери, театарски актери, 

музичари и слично – им е 

потребна публика за да ја 

покажат својата виртуозност, исто како што на актерите 

им треба присуството на другите, пред кои тие може да 

се појават; на двете страни им треба јавно организиран 

простор за нивната „работа“, и на обете самата изведба 

им зависи од другите.

ЗАТОА, ПОЛИТИКАТА 
КАКО PRAXIS Е 
ДОБРОВОЛНА JАВНА 
АКТИВНОСТ НА 
ДЕJСТВУВАЊЕ И 
ГОВОРЕЊЕ, КОJА НЕ 
Е МОТИВИРАНА НИТУ 
ОД ЕГЗИСТЕНЦИJАЛНА 
ПОТРЕБА НИТУ 
ОД ИНТЕРЕС ЗА 
МАТЕРИJАЛНИТЕ ДОБРА, 
ТУКУ ОД ЗАГРИЖЕНОСТА 
НА СЛОБОДНИОТ ЧОВЕК 
КАКО ПОЛИТИЧКО 
СУШТЕСТВО (АТИНСКИОТ 
ГРАЃАНИН), СО ЦЕЛ 
ДЕФИНИРАЊЕ НА 
ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЛУЃЕТО. 
ОД ОВАА ГЛЕДНА 
ТОЧКА, ЕКОНОМСКИТЕ 
И ДРУГИТЕ ПРИВАТНИ 
ИНТЕРЕСИ ПРИПАЃААТ НА 
ДОМАЌИНСТВОТО И ТРЕБА 
ДА ОСТАНАТ ТАМУ. ШТОМ 
ЌЕ ВЛЕЗАТ ВО JАВНАТА 
СФЕРА, ТИЕ ВЕДНАШ JА 
ИНСТРУМЕНТАЛИЗИРААТ 
ПОЛИТИКА, ШТО ВОДИ ДО 
НЕJЗИНИОТ КРАJ.
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Како и да е, ова објаснување 

повторно нема повнимателни 

и повеќе историски 

детерминирани разгледувања 

на изменетите сфаќања за 

poiesis, praxis и уметноста, 

и нивните нови односи во 

моменталната состојба на 

капитализмот.

Одејќи подалеку од 

перспективата на Арент, 

би сакала да ве запознам 

со тезите предложени од 

страна на италијанските пост-

операистички мислители, како 

што се Маурицио Лацарато, 

Антонио Негри и Паоло Вирно, 

кои поинаку го објаснуваат 

исчезнувањето на политиката. Бидејќи оваа теорија се 

концентрира на концептот на нематеријалниот труд, 

нивна појдовна точка е самиот факт дека границите 

на политиката и економијата, или на praxis-от и 

poiesis-от денес е сѐ повеќе нејасна. Ова замаглување 

е, всушност, нивниот одговор на прашањето што 

остана неодговорено од Арент: Како да се практикува 

политика и каде се наоѓа таа денес, откако престана 

да биде одредена општествена активност? Според 

нив, западното пост-индустриско, пост-фордовско 

производство веќе интегрира елементи на политичка 

практика. Оттука, и исчезнувањето на политиката, 

всушност, значи дека политичката активност сега е 

опфатена со други општествени активности кои се 

движат од економијата кон културата и уметноста. 

Вирно пишува:

Јас верувам дека во денешните форми на живот, секој 

има директна перцепција на фактот дека спојувањето 

на термините јавно – приватно, како и спојувањето на 

термините колективно – индивидуално, веќе не може 

да по/стојат сами за себе, дека тие се борат за воздух, 

прегорувајќи се самите себе. Ова е исто како она што 

се случува во светот на современото производство, 

снабдувајќи го тоа производство – натоварено како 

што е со етос, култура, јазична интеракција – не да се 

даде на економетриски анализи, туку да се сфати како 

широко базирано искуство на светот. 

Во својот текст „Нематеријален труд“, Лацарато 

објаснува дека суштината на современото 

капиталистичко производство, производство кое се 

базира врз нематеријален труд, не е производството 

на стоката/добрата, туку производството на културно-

информативна содржина за тие добра. Затоа, 

централните прашања на производството се оние кои 

се однесуваат на конфигурацијата на социјалната 

состојба на комуникацијата и соработката, чија основна 

содржина е производството на субјективност. 

Особено во прогресивните културно-уметнички 

области, таквите тврдења често се сметаат за ветувачки 

во барањето за политичноста на уметноста, бидејќи во 

спротивно сугерираат едноставна равенка: уметноста 

е политична, доколку таа спаѓа во доменот на 

нематеријална работа која ја вклучува и политиката. 

Сепак, сакам да аргументирам против ова едноставно 

поистоветување. Нематеријалниот труд може да биде 

политички само за сметка на неговите импликации во 

пост-фордовскиот пазар на идеи. Оваа конфигурација 

JАС ВЕРУВАМ ДЕКА ВО 
ДЕНЕШНИТЕ ФОРМИ НА 
ЖИВОТ, СЕКОJ ИМА 
ДИРЕКТНА ПЕРЦЕПЦИJА 
НА ФАКТОТ ДЕКА 
СПОJУВАЊЕТО НА 
ТЕРМИНИТЕ JАВНО 
– ПРИВАТНО, КАКО 
И СПОJУВАЊЕТО 
НА ТЕРМИНИТЕ 
КОЛЕКТИВНО – 
ИНДИВИДУАЛНО, ВЕЌЕ 
НЕ МОЖЕ ДА ПО/
СТОJАТ САМИ ЗА 
СЕБЕ, ДЕКА ТИЕ СЕ 
БОРАТ ЗА ВОЗДУХ, 
ПРЕГОРУВАJЌИ СЕ 
САМИТЕ СЕБЕ.
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на општественото е речиси целосно капитализирана, 

притоа симулирајќи го повеќе политичкото, а не 

отворајќи простор за политичко дејствување.

Покрај Хана Арент и пост-операистите, важен аспект 

на односот меѓу уметноста и политиката може да се 

најде во размислите за политиката и естетиката на 

Жак Рансиер. Неговото разбирање на политиката како 

распределба на разумното (le partage du sensible) ги 

адресира прашањата за врамување или реврамување 

на јавниот простор како заеднички простор во кој 

одредени тела имаат удел, а други не; и во кој некои 

слики и гласови може да бидат видени и чуени, додека 

други не можат. Оттука, политиката како дистрибуција 

на разумното се однесува на конфликтното обликување 

на сферата на заедничкото сетилно искуство или, 

поинаку кажано, на „заедничкиот сензориум“, односно 

она што се чувствува како заедничко за одредена 

општествена заедница. Концептот на политиката 

на естетиката на Рансиер потекнува од оваа гледна 

точка, без притоа да се однесува на добро познатото 

набљудување на Валтер Бенјамин за естетизацијата 

на политиката и политизацијата на уметноста. За 

Рансиер, естетиката е во самата суштина на политиката 

како (ре)дистрибуција на разумното. Следствено, 

уметноста секогаш има политичка димензија, 

бидејќи „[у]метничките практики се ‘начини на 

правење и создавање’, кои интервенираат во општата 

дистрибуција на начините на правење и создавање, како 

и во односите што тие ги одржуваат на начините на 

постоење и формите на видливост.“ Сепак, тоа не значи 

дека уметноста е политика, но тоа сигурно значи дека 

тргнувањето од оваа точка може и треба да се разликува 

во конкретни случаи ако нејзината политичност е 

спроведена како полиција или политика; имено како 

придонес кон постојната распределба на разумното 

(полиса/полиција), или како критичка интервенција во 

неа (политика).

Така стигнавме до нултиот степен на размислување 

за прашањето за уметност-и-политика и нејзината 

атрактивност за современата критичка мисла. Иако 

ставовите накусо изнесени погоре се различни, може 

од сите нив да се заклучи дека денес во односот 

на уметноста со политиката како нешто надвор од 

полето на уметноста да колабира сѐ повеќе и повеќе. 

Наместо тоа, уметноста станува вградена во рамките на 

политичкото, а со тоа се претвора во еден од терените 

за обука или боишта за политичките практики на 

западните општества.

II. Модалитети на  
политичност во современите 
изведувачки уметности

Во овој дел ќе се фокусирам на тоа како политичкото 

се практикува од и во изведувачките уметности денес. 

Би сакала да го насочам вашето внимание на три 

доминантни модалитети, на кои може да се гледа и 

како на перспективи за толкување кои се користат од 

критичарите и теоретичарите, и како на уметнички 

стратегии или тактики користени од страна на самите 

уметници. Во секој случај, сакам да истакнам дека тие 

ретко постојат во чиста форма или одвоени едни од 

други. Поради ова, мрежата што ќе ја развијам не може 
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да се користи за класификација на перформансите, туку 

само за да се прошири и изостри нашата (пр)оценка за 

нивната политичност.

Политичка содржина  
и концепт на  
ангажирана изведба 

Првиот модалитет се базира врз идејата дека уметноста 

е посебен вид општествен дискурс. Како таков, тој 

има капацитет да зборува за општествени субјекти и 

критични прашања како нееднаквост, нетолеранција, 

милитаризам, мизогинија, диктатура, фашизам, расизам 

итн. Во оваа смисла, улогата на (политичката) претстава 

е да се подигне јавната свест и да функционира како 

критички коментар на одреден општествен проблем. 

Соодветно на тоа, медиумот на перформансот не 

се смета за важен фактор на својата политичност. 

Покрај тоа, таа се смета само како формален аспект 

на танцовото дело, што е неутрално и ослободено 

од политички пораки. Затоа, медиумот е способен 

за пренесување на различни пораки кои доаѓаат од 

содржината на перформансот.

Овој модалитет не е нов. Тој постои уште од првите 

децении на XX век во различни изведувачки уметности, 

практики и творби, кои го сметаат политичкото 

за примарно во однос на содржините, темите или 

субјектите. Зачетокот на ова може да се најде и во 

модернизмот – вклучувајќи и некои други сегменти 

на историската авангарда и неоавангардата во 60-тите 

– и, од друга страна, во социјалистичкиот реализам 

на политичкото и на работничкиот театар и балет. 

Ова инхерентно различно 

поле се чини парадоксално, 

но не е. Клучната идеја што 

им овозможува на сите овие 

различни практики да се 

разбере политичкото на овој 

начин е репрезентативниот 

карактер на уметноста заедно 

со својот исклучителен 

статус во општеството. 

Следствено на тоа, а од 

гледна точка на овој начин 

на политичност, театарот, 

танцот или перформансот 

би можеле да се поделат на 

политички ангажирани и на 

оние l’art pour l’art. Додека 

ангажираниот перформанс 

се занимава директно со 

општествено-политички 

прашања, вториот ја замислува 

уметноста како автономна област на човековата 

креативност, индивидуално изразување, а во случајот 

на танцот и изведувачките уметности, исто така, како 

еманципацијата на човечкото тело, кое се смета за 

ослободено од општествената инфра-структура и 

функционалност.

Во секој случај, политички критичка забелешка е 

дека и двете категории се (об)врзани кон идејата 

за привилегираниот, трансцендентален статус на 

уметноста, што од оваа „аутсајдерска“ позиција е во 

можност да зборува за општеството и политиката – 

или не сака да го стори тоа. Она што двете позиции 

JАС БИ ЗАБЕЛЕЖАЛА 
ДЕКА НЕКОИ 
ИСТОРИСКИ ФОРМИ НА 
ТАНЦ, КАКО ШТО СЕ 
МИМИКА, ПАНТОМИМА 
И КОРЕОДРАМА, БИЛЕ 
НАЧИН НА КРИТИЧКО 
ИЛИ СУБВЕРЗИВНО 
ЗБОРУВАЊЕ ЗА 
ОДРЕДЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ 
ПРАШАЊА КОГА ИСТИТЕ 
ТИЕ ПРАШАЊА БИЛЕ 
ЗАБРАНЕТИ ИЛИ 
ЦЕНЗУРИРАНИ. НА 
ПРИМЕР, ПРВИТЕ 
КОРЕОДРАМИ СЕ 
ПОJАВИЛЕ ВО РИМ ВО 
ПЕРИОДОТ 1806 – 1808 
ГОДИНА ЗА ВРЕМЕ 
НА ИНВАЗИJАТА НА 
ИТАЛИJА НА НАПОЛЕОН.
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го занемаруваат е дека со оглед на нејзиниот 

исклучителен статус, уметноста е само доблест на 

општествената власт. Затоа, уметноста тука го зема 

својот статус здраво за готово и на овој начин го 

ограничува својот политички потенцијал никогаш да не 

се оспорува како општествена практика. Илустративен 

пример за овој модалитет и неговите недостатоци се 

бројни современи танцови дела кои зборуваат критички 

за или структурата на современата танцова институција 

или односите меѓу Првиот свет и на остатокот од светот, 

ЕУ и остатокот од Европа, додека во исто време се на 

турнеи низ ЕУ поддржани од танцовите институции.

Сепак, овој прв модалитет на политичкото има некои 

предности кои вреди да се споменат. Јас би забележала 

дека некои историски форми на танц, како што се 

мимика, пантомима и кореодрама, биле начин на 

критичко или субверзивно зборување за одредени 

општествени прашања кога истите тие прашања 

биле забранети или цензурирани. На пример, првите 

кореодрами се појавиле во Рим во периодот 1806 – 

1808 година за време на инвазијата на Италија на 

Наполеон. Тие биле создадени од Гаетано Џоја како 

кратки танцови парчиња „протнувани“ во паузите 

меѓу оперските чинови, кои зборувале за жешки 

општествено-политичките теми од своето време. Исто 

така, популарноста на пантомимата по револуцијата 

во Франција била директно условена од ригорозната 

цензура на театарот. Всушност, пантомимата се 

практикувала и станала популарна како форма на 

јавна критика, без ризик од отворената употреба на 

политички текстови. Значи, можеме да видиме дека во 

времето кога било забрането да се зборува за одредени 

општествени прашања, овој модалитет на политичност 

бил корисен бидејќи танцот можел да ги искаже овие 

прашања на јазик (или поточно, на „семиолошкиот 

систем“) кој полицијата наводно не го разбирала, а со 

тоа танцот можел да ги „прокриумчари“ во јавниот 

дискурс.

 
Политичност на  
изведувачкиот медиум  
и формата

Вториот модалитет се фокусира на медиумот на самата 

изведба, неговата материјалност, форма и организација, 

кога станува збор за формулирање на одредена 

политичност. Овој модалитет, исто така, има долга 

историја, но успеал да се артикулира во современите 

услови најмногу во 1960-тите и 70-тите години, 

однесувајќи се на тогашната новонастаната теориска 

платформа во општествените и хуманистичките 

науки: (пост)структурализмот. Основачките концепти 

се концептот на пишување (йcriture) и критиката на 

логоцентризмот (Дерида, Барт), материјалноста на 

означувачот и на практиката на означување (Барт, 

Кристева, Лакан), интертекстуалноста (Кристева), 

дискурзивната практика (Фуко), идеолошката 

интерпелација и интердискурзивност (Алтисер, Пешо), и 

концептот на изразување (Делез, Гатари).

Тврдејќи дека медиумот на изведбата е политичен сам 

по себе значи дека означувачот никогаш не може да 

биде неутрален посредник или пренесувач на какво 

било значење, содржина или порака кои се однесуваат 

на перформансите. Тоа укажува дека дискурсот сам по 

себе е општествена материјалност, дека, од една страна 

интервенира во содржината – идеалистичкото царство 
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на означеното – од својата означувачка практика 

и дека, од друга страна, во Фуковата традиција, ги 

обликува нашите тела, однесување и општествените 

односи. Затоа, медиумот на перформансот не е и не 

може да биде политички неутрален, без оглед на 

неговиот придонес во организирањето на јавната 

сфера на ниво на содржина. Покрај тоа, изведбата не 

мора да открие каква било политичка содржина, а сѐ 

уште да одржува политичка моќ ако нејзиниот медиум 

може да го оспори легитимираното производство на 

означители, означувајќи наредби и вообичаени наредби 

на перципирање и приемање, или дури и да воведе нови. 

Ова е особено важен модалитет за танцот, уметноста 

на телото и изведувачката уметност, бидејќи покажува 

дека самите слики од телото, неговите позиции, 

облици, движења, како и односите на сцена можат 

да се спротивстават и да ги подријат доминантните 

идеолошки интерпелации, нудејќи им критички 

алтернативи.

Сумирано, може да се каже дека за овој начин на 

политичност истражувањето на прашањето како е 

поважно од она што (е кажано). „Како“ се состои од 

прашања како што се: кој зборува/дејствува, во кој 

контекст, од која позиција, во која врска е со предметот, 

и како се организирани говорењето и дејствувањето.

Оваа рамка ни дава силна алатка за размислување 

за политичноста на изведувачките уметности, 

дури и во случаите кои традиционално се сметаат 

за политички индиферентни или аполитични. Од 

историска гледна точка, може да се каже дека, на 

пример, (пост)минималиот танц на Judson Church 

Dance Company (Ивон Рајнер, Триша Браун, Стив 

Пакстон итн.) практикува еманципаторска политика 

без да стане збор за политички теми. Имено, таа беше 

ангажирана во демократизацијата, индивидуалната 

слобода и еманципацијата во духот на 60-тите 

проблематизирајќи ги наследените поимања за танцот, 

телото и техниките, нудејќи критички алтернативи 

за нив, со воведување на, на пример, пешачки тела и 

движења кои беа вклучувачки („демократски“), а не 

виртуозни.

Денес, би можеле да им пристапиме на кореографиите 

на Хавиер Ле Рој, Жером Бел, Bad.co, Хуан Домингез, 

Мете Ингвартсен, Едуард Габиа, Естер Саламон, Иво 

Димчев, Мартен Спангберг, Дорис Урлих и многу други 

од оваа перспектива. Според Андре Лепецки, сите тие 

го прекинуваат протокот на движење со, на пример, 

со мирните-акти (Still-acts) или дискурзивната 

материјалност на телото. Особено ова „предавство“ 

вреди да се спомене тука зашто ја предизвикува 

парадигмата на движење на современиот танц, која 

добива политичка димензија со самиот факт дека 

тоа е и самата парадигма на модерноста и модерната 

субјективност во западниот свет. Прашањето е дали 

„прекинот во или на движењето“ како критика на 

модернистичката субјективност има (политичка) смисла 

во постсоцијалистичка Европа која беше исклучена од 

повоениот Западен модернизам; и ако е така, каква? Но 

оваа дискусија е преобемна и го надминува доменот на 

овој есеј. Наместо тоа, јас само можам тука накратко да 

споменам дека гледано од овој агол, ние би можеле да 

го прочитаме бумот на современиот танц на Истокот за 

време на 1990-тите и 2000-тите – повторно, без оглед на 

содржината и темата на одредено танцово парче – како 

постсоцијалистичко славење на индивидуалното тело 
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и неговата (нео)слобода, која доаѓа по долг период на 

обука во анонимна масовна дисциплина и колективизам 

и чија политичка пропозиција е неолибералниот 

индивидуализам.

Политичност на начините  
на работа/продукција

Третиот начин на политичност на перформансот кој 

сакам да го „отпакувам“ тука резултира од пресекот 

на пост-операитичните теории и биополитика 

од една страна, и културно-активистичките 

иницијативи поврзани со дигиталните технологии, 

особено интернетот, од друга страна. Во овие рамки, 

проблематиката на работата стана едно од клучните 

политички прашања на современите западни општества. 

Бидејќи тие ги претставуваат општествата обликувани 

од растечката доминација на постиндустриската 

економија и нематеријалниот труд, како што веќе 

споменавме погоре, уметноста, културата и креативните 

индустрии стануваат централните теориски проблеми, 

иако тие се (не)препознаени како авангарда или места 

на „тивка револуција“ на општеството. Исто така, од 

слободниот софтвер и отворениот извор преку Hactivism 

до Copy Left и Creative Commons лиценците, дигиталната 

и интернет културата има генерирано многу нови 

левичарски практики кои ги канат уметниците да 

обрнат политичко внимание на условите, протоколите и 

процедурите на работните процеси.

Според тоа, сегашните референтни точки во 

современите изведувачки уметности кои се однесуваат 

на политичноста опфаќаат прашања на сопственост и 

лиценцирање, технологија на авторството, принципи 

на споделување, позиција на перформансот во размена 

за економијата и пазарот, производство и дистрибуција 

на знаења, организирање на уметнички колективи, 

механизми на одлучување, соработка и вмрежување. 

Овие прашања не се воопшто нови, но оваа нова 

перспектива на нив ни овозможува да ги согледаме 

точно како политички прашања, а не само како прашања 

поврзани со производство на некакво парче уметност. 

Покрај тоа, во овие услови, начините на произведување 

уметност се здобиваат со речиси повисок политички 

приоритет од која било содржина или форма. Тие 

се, исто така, неизбежно впишани во уметничкото 

творештво, со артикулирање на своето позиционирање 

во јавноста, па дури и со препрочитување на 

политичката димензија на својата содржина или форма.

Врз основа на ваквото разбирање на политичноста, би 

можеле, на пример, да го критикуваме гуру-системот 

на алтернативни неоавангардни изведувачки групи 

(како што се Performance Group, Living Theatre итн.), чија 

организација ги задржува принципите на лидерство и 

хиерархија додека содржината на нивните перформанси 

и практики зборува против властите, и затоа се сметаат 

за револуционерни и ослободувачки. Од оваа гледна 

точка, би можеле да ја радикализираме тезата на Вирно 

дека многу од овие некогаш непокорни практики лесно 

го имаат најдено своето место во пост-фордовскиот 

тип на компании. Исто така, може да се сфати дека тие 

главно ја замениле послушноста кон официјалните 

власти со доброволна, интернализирана послушност – 

која е токму она што пост-фордовското менаџирање се 

обидува да го постигне денес. Од друга страна, неколку 
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неодамнешни проекти и иницијативи во изведувачките 

уметности – како што се Everybody’s platform, Performing 

Arts Forum (PAF), TkH (Walking Theory) platform, Chto 

Delat?, Nobody’s business итн. – се водени од критичко 

размислување околу прашањата на методологии за 

споделување, структури на соработка, интелектуална 

сопственост, истражувачки методи, како и преговори 

со нормални-и-нормативни циклуси на создавање 

и восприемање на танцовите дела и кореографии. 

Сепак, кога станува збор за нивната политичност, 

во овие услови треба да се направи разлика помеѓу 

индивидуалните економски интереси на оние кои 

се вклучени во „нематеријалната граѓанска војна“ 

во областа на современата културна продукција, и 

загриженоста на уметниците и културните работници 

за интервенции во дадените услови за работа и во 

механизмите со кои произведуваат субјективност.

Говорејќи од макро перспектива, современата 

меѓународна танцова и изведувачка сцена најчесто 

функционира во согласност со принципите на 

терциерниот сектор на неолибералниот капитализам, а 

со тоа служи и како терен за обука на постиндустриска 

економија. Ова неодамна беше дискутирано на друго 

место. Затоа, јас само ќе ја сумирам дискусијата 

нагласувајќи дека славењето на новите начини на 

продукција од страна на изведувачките уметници кое 

вклучува номадизам, флексибилност, мулти-таскинг 

личности, соработка и бескрајно вмрежување е 

парадоксално. И токму овие начини се одговорни за 

претворање на животите на уметниците во несигурно 

егзистирање. Можеби дури и уште поважно од 

перспективата што овде ја елаборирам, славењето на 

овие режими ги прави политички опортунисти. И покрај 

верувањето во прогресивноста на нивните начини на 

работа, уметниците всушност стануваат ко-извршители 

на неолибералната идеологија, чија инвестиција е токму 

во постиндустриското капиталистичко производството, 

каде креативноста, комуникацијата и соработката 

стануваат предуслови за производство.

* * *

Сметам дека овој полемички коментар е соодветен за 

затворање на моето методолошко обликување на темата 

и за отворање простор за понатамошни елаборирања. 

Коментарот укажува на тоа дека кога некој се занимава 

со политичност на уметноста, мора детално да ги 

разгледа нејзините односи во одреден општествен 

контекст, кој се состои од владејачките политики, 

доминантните јавни дискурси и нивните чинители, 

како и тековните дискусии. Без овие спецификации, 

политичките етикети како левичар, десничар, комунист, 

капиталист, демократ, националист, либерал итн. се 

со редуцирано значење. Се чини дека ова е особено 

важно за прашањето за политичноста на изведувачките 

уметности, што за мене е истовремено и полно со 

потенцијал и недофатливо, бидејќи ефикасноста и 

политиката се двосмислено блиску една до друга во 

споделување на истата актуелност и себе-исцрпеност во 

јавноста. 

 Превод од англиски јазик:   

 Ирена Поповска 
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 ПО НАСИЛСТВОТО 
 НА ИНФОРМАЦИИТЕ И  
 АПЛИКАЦИИТЕ: 
 СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ  
 И НЕ-СЕГА

Бранислав Димитријевиќ

Уметноста сега нема објект во видното поле.   

Чарлс Херисон, 1970

Дури и луѓето од полето на современата уметност 

може да се најдат заглавени во процесот на постојана 

репродукција на една културна рутина, како и на 

едно приспособување на уметноста кон ограничениот 

простор на културните индустрии. Тоа е една состојба 

што навестува некаква разрешница, кога постигнатата 

стандардизација на продукцијата и претставувањето 

на современата уметност (на Западот) го ограничува 

нејзиниот потенцијал да учествува во процесите на 

настанување – нешто што беше карактеристично 

за нејзината рана фаза наречена „нова уметничка 

пракса”4 (на пример, концептуална уметност, 

перформанс, ленд арт итн.). Доколку направиме една 

историска генеалогија на современата уметност (што 

како поим се користи во капиталистичкиот Запад и 

4 Овој поим најпрво се споменува во текстовите на 
уметничките критичари Германо Челант и Катерин 
Милет и во југословенскиот контекст како поим е 
првпат воведен од Јеша Денегри, со цел да ја опише 
финалната фаза на континуитетот на уметноста 
на другата линија, со свое потекло во историската 
авангарда. Ješa Denegri, «Razlog za drugu liniju», 
Jugoslovenska dokumenta `89, Sarajevo, 1989, pp. 13-20.

социјалистичкиот Исток од 40-тите години на минатиот 

век), во уметничко-историската традиција може да ја 

препознаеме нејзината рана фаза (од средината на 1960-

те до средината на 1980-те), високата фаза (од средина 

на 80-тите до средината на 2000-те) и последователно, 

нејзината доцна фаза. Во оваа последна фаза, веќе 

постои воспоставен историски канон на современата кој 

е веќе дел од целосниот канон на современоста.5

И покрај тоа, на современата уметност сѐ почесто се 

гледа како на историска категорија кон која веќе се 

развива не само критичка, туку и историска дистанца. 

Нејзината генеалогија е во директен континуитет со 

една од струите на модерната уметност, како процес на 

надминување на нејзината прокламирана смрт (што е 

дел од модернистичкиот дискурс) преку продолжување 

на нејзиното онтолошко јадро – на самиот неуништлив 

настан на уметноста. Модерната уметност има две 

линии на развој. Едната одржува континуитет со раниот 

модерен естетицизам и формализам (Бодлер, Вајлд, 

Фрај, Бел, Гринберг) – тоа е модернизам фокусиран на 

самиот медиум, базиран на формалната евалуација на 

индивидуалното дело изведено во одреден уметнички 

медиум и наследена од претходната историска 

парадигма. Поточно, тоа е класичната парадигма на 

автономноста на сликарството и скулптурата како 

медиуми на „високата уметност”. Наспроти овој 

„естетски модернизам” се наоѓа она што Тиери де 

Дуве го нарекува „генерички” модернизам базиран 

врз разбирањето на уметноста повеќе како историско-

онтолошка категорија отколку уметноста како 

5 Jelena Vesić, „Canon of Contemporaneity”, Manifesta 
Journal, 11, 2011, pp. 41-43.
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естетика. Во генеричката уметност, наместо критичкото 

оценување на квалитетот на една слика или скулптура 

преку призмата на медиумот во кој е овоплотена, 

предвид се зема самото препознавање на есенцијата на 

уметноста и уметничкото. Така, прашањето не е веќе 

дали оваа уметност е убава или добра, туку дали ова е 

уметност во нејзината историско-онтолошка смисла. 

Оваа втора развојна линија може да се следи уште од 

редимејдовите (анг. readymades) на Дишан (и неговата 

сепарација од претходните речиси синонимните 

категории на уметничкото и естетското), па сѐ до 

различните авангардни и нео-авангардни уметнички 

концепти.6

Ако исходот на таканаречениот естетски модернизам 

може да се препознае во широкото поле на дизајнот, 

тогаш тој на генеричкиот модернизам е реализиран 

во онтологијата на современата уметност. Всушност, 

станува збор за едно проширување на самото значење 

на уметноста вон рамките на класификацијата според 

медиумот во кој е изведена. Во еден од најважните 

модернистички есеи за уметноста, „Уметноста и 

предметноста” (анг. „Art and Objecthood”) на Мишел 

Фрид (1967), минимализмот (како една од првите 

манифестации на транзицијата од модерната кон 

современа уметност, релациона уметност) е критикуван 

поради неговата буквалност и театралност кои ја 

заменуваат сегашноста на едно модернистичко дело.7 

Со напредокот на минимализмот и другите уметнички 

форми од доцните шеесетти години (концептуална, 

6 Види Thierry de Duve, Kant after Duchamp, The MIT Press, 
1999

7 Види Michael Fried, „Art and Objecthood”, Artforum, 
Summer, 1967.

ленд арт, перформанс, инсталации итн.) веќе не 

постои никаква сигурност дека уметничкото дело ќе 

биде нешто што е ситуирано тука или таму пред 

набљудувачот како една единствена, сеопфатна целина. 

Делото не е веќе сингуларно, туку е мотивирано 

од множеството ситуации во мрежите на неговата 

артикулација.

Едно од фундаменталните објаснувања за онтологијата 

на современата уметност е концептот на „Не-локација” 

(анг. Non-Site) на американскиот уметник Роберт 

Смитсон, кој вообичаено е категоризиран како ленд 

арт уметник. Не-локација не се однесува само на 

динамиката помеѓу галерискиот и негалериски простор, 

туку и на самата онтологија на контекстуалноста 

на уметноста, на нејзиното постоење кое не се 

одредува само преку материјалната специфичност на 

медиумот. Односот меѓу Локација и Не-локација не 

е линеарен и биполарен, туку се состои од мноштво 

различни елементи – интервенцијата врз самото 

место, материјалноста на елементите на локацијата 

во не-локацијата, фотографии, видеа, документи, 

пишани текстови, мапи, дијаграми… Станува збор за 

таканаречена „логичка слика” која се разликува од 

една природна или реалистична слика. За разлика од 

експресивната уметност која го избегнува проблемот на 

логиката, логичката интуиција може да развие целосно 

нова смисла за метафората ослободена од природната 

и експресивна содржина.8 Таа единствено може да биде 

разбрана само при една променета свесна состојба 

на набљудувачот, нешто што Смитсон го опишува во 

8 Robert Smithson, „A Provisional Theory of Non-Sites”, 
The Collected Writings, edited by Jack Flam, University of 
California Press, Berkeley, 1996.
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својот текст реферирајќи на 

неговиот неонски светлосен 

објект Елиминаторот (анг. 

The Eliminator) од 1964 

година: „Гледачот всушност 

не знае што гледа, бидејќи 

нема површински простор 

на кој би го фиксирал својот 

поглед. На таков начин 

станува свесен за празнината 

на својот поглед или, пак, за 

тоа дека гледа преку својот 

поглед”.9 Всушност, неговото 

поврзување на Не-локацијата 

и Локацијата е исто така 

и метафорична игра на 

зборови што се однесува на 

дијалектиката меѓу поимите 

вид (анг. sight) и не-вид (анг.

non-sight).

Наспроти примарниот модерен 

концепт на уметничка 

автономија (базирана врз 

инхерентната естетика, на 

квалитетите на една слика 

или скулптура кои се обраќаат 

само на сетилото за вид), оваа 

втора линија на модернизмот подразбира уметничка 

автономија која е над концептот на автономен карактер 

на кој било естетски објект (во однос на неговата 

конкретна некорисност) и е автономија на еден поим. 

9 Ibid.

Почетокот на современата уметност изгледа како да е 

во отворената критика на модерната автономија преку 

чинот на деестетизација. Всушност, самата критика 

бара дури и повисок степен на автономија на уметноста, 

но одбива да ги исполни очекувањата дури и од еден 

незаинтересиран естетски поглед. Може да се каже 

дека еден од фундаменталните чинови на современата е 

нотарски потврдениот документ издаден од скулпторот 

Роберт Морис во 1963 година. Во него се тврди дека 

уметникот ги повлекува сите естетски квалитети од 

својата конструкција наречена „Литании“ (анг. Litanies) 

и дека и понатаму која било конструкција не поседува 

такви квалитети. Следејќи го овој чин, уметничката 

пракса која во 1960-тите и 1970-тите години го 

преиспитува концептот на уметничка автономија (во 

една естетска смисла) всушност ја бара автономијата на 

една деестетизирана уметност, особено на онаа која се 

ослободува од стегите на економската комодификација 

која управува со модерната уметност чија основа е 

медиумот.

Веќе во средината на 1970-тите, оваа потрага по 

поголема автономија на таканаречената генеричка 

уметност се среќава со својата идеолошка бариера 

при инаугурацијата на политичкиот неолиберален 

систем. Во децениите што следуваат и кулминираат во 

денешницата (по кризата 2007/8), современата уметност 

половично се интегрира во системот на културни 

индустрии, најмногу како делумно маскирана пракса 

која преживува така што е номадска, воопштена и 

паразитна во својот пристап и тактики. Дури може да се 

каже дека овој нејзин пристап е успешен, судејќи според 

интензивираната институционализација на современата 

уметност на Западот во раните 1990-ти. Сепак, по 
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кризата, неодржливоста на ова институционално 

изобилство сѐ повеќе се преиспитува. Со огромниот раст 

на интернетот и на социјалните мрежи, современата 

уметност влегува во својата доцна фаза во која 

дејствува во согласност со две главни форми на својата 

социјално наметната raison d’être, но во исто време 

преку нив ограничувајќи го своето автономно поле. 

Едната форма се наоѓа во внатрешно структурираната 

стратегија на мултипликација што го следи течението 

на информациониот проток, додека, пак, другата е во 

надворешното (социјално) побарување за која било 

форма на применливост на уметничкиот гест. Доколку 

ова се постави во контекст на концептот на насилство, 

може да се каже дека современата уметност потпаѓа 

под две главни форми на насилство врз уметничката 

автономија – насилство на информацијата и насилство 

на апликацијата.

Кога зборуваме за насилство на апликацијата, фокусот 

не е само на насилството на пазарната употреба на 

уметноста, односно на нејзината комодификација. 

Се имплицира и на одредени форми на активистичка 

употреба на уметничкото дејствување за прогресивна 

политичка цел, како и на различни форми на 

афирмативна уметност, утил арт и други неологизми 

кои бараат уметничко дејствување во склоп на 

дискурсот на социјалните или практични дејствувања 

на еден скромен и неагресивен начин. Во својата доцна 

фаза, современата уметност е одредена од својата 

декларативна афирмативна намера, што всушност е 

одговор на политиката на културните фондации и 

другите културни политики кои бараат целта на еден 

уметнички проект да биде дефинирана однапред, 

пред неговото изведување. Во изминатите години, 

кураторската практика декларативно ја напушта 

неплодната дискусија која е во основата на генеричката 

уметност за тоа што е уметност и во исто време се 

занимава со прашањето за тоа што ние можеме да 

направиме со уметноста. Иако веќе не преиспитуваме 

што е уметност, сѐ уште се држиме до традиционалното 

значење на поимот. Оваа инструментализација на 

поимот „уметност“ како автономен збор се наоѓа во 

основата на логиката на доцната фаза на современата. 

Сепак, овој процес исто така води кон една завршница 

на политичкиот потенцијал на современата уметност. 

Според теоретичарот Мика Ханула, постои разлика 

помеѓу политиканство (анг. politicking) и политизација 

(анг. politicisation) кога зборуваме за современата 

уметност. Додека првиот поим се карактеризира преку 

одлуката за тоа за што се застапува еден уметнички 

проект и што поддржува, „политизацијата станува тоа 

што е само кога ќе се отвори, ќе почне да преиспитува и 

ќе го одржува тој процес на отворање и повторување на 

досадни прашања постојано”.10

Она што тука го нарекуваме насилство на информации 

ги следи веќе добро познатите карактеристики на 

денешната состојба на уметноста, во која формите на 

информација ги заменуваат формите на размислување 

во еден процес што води до одредена форма на 

хипер-знаење. Опсесијата со информацијата е 

услов за фетишизацијата на денешницата, што го 

структурира канонот на современата уметност. Преку 

константниот проток на овозможувањето и делењето 

информации, имаме конструирано густо ткаена маска 

10 Mika Hannula, Politics, Identity and Public Space – Critical 
reflections in and through the practices of contemporary 
art, Expothesis, Utrecht, 2009. p. 14.
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што ја сокрива нашата неспособност, нашиот главен 

извор на фрустрација поради неможноста целосно 

да ја спознаеме современоста. Современата уметност 

дава простор за овоплотување на оваа неспособност 

и во своето најлошо издание само го повторува 

циклусот на информацискиот проток. Меѓутоа, во 

нејзината најдобра верзија, таа ја употребува оваа 

неможност за спознавање на сегашноста преку 

посочување на пукнатините на денешницата, така 

што самата неможност да ја спознаеме станува 

индикатор на сегашноста и може да отвори простор 

за нејзино контемплирање. Парафразирајќи го Валтер 

Бенјамин, би рекле дека современата уметност е 

всушност антагонистичка потрага по „една слика 

која е во сегашноста на препознавањето”. Протокот 

на информациите е продолжение на сегашноста, а 

современата уметност е средството за дејствување 

на тоа продолжение. Во своето дело Раскажувачот 

(анг. Storyteller), Бенјамин гледа на појавувањето 

на информацијата и на опаѓањето на наративот како 

на „симптоми на секуларните продуктивни сили на 

историјата”. За Бенјамин, „значењето на информацијата 

не може да го преживее моментот во кој таа е новитет. 

Таа живее само во тој момент и мора потполно да му се 

предаде и да се појаснува без да губи време”.11

Во еден од првите чинови на институционализацијата 

на современата уметност, поимот информација е земен 

како наслов на првата изложба на „новата уметничка 

практика” во Музејот на современа уметност, МОМА, 

во Њујорк. Во воведот на каталогот на изложбата, 

кураторот Кинастон Мекшајн вели:

11 Walter Benjamin, „The Storyteller”, Illuminations, 
Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1968, p. 90.

„Во уметничкиот свет кој е во тек со она што денес се 

создава преку репродукции и интензивниот пренос 

на информации преку списанија, и кој исто така е 

под влијание на телевизијата, филмовите, сателитите 

и авионите, сега е можно уметниците да бидат 

навистина интернационални; размената со своите 

колеги е компаративно поедноставена. Проблемот 

на историчарите на уметност за тоа кој прв создал 

нешто сега речиси да се мери во часови. Уметниците сѐ 

повеќе користат пошта, телеграми и телекс машини за 

пренесување на своите дела – фотографии, филмови, 

документи, или пренос на информации за нивните 

активности. И за уметниците и за нивната публика, 

ова е една стимулативна и отворена ситуација и секако 

помалку парохијална отколку од пред 5 години. Веќе не 

е од клучно значење за еден уметник да биде во Париз 

или Њујорк. Оние кои се далеку од уметничките центри 

придонесуваат многу поедноставно, без потребниот 

протокол кој е често вештачки и кој порано беше основа 

за какво било признание.“12

Поимот информација, онаков како што интензивно 

се пласира од комуникациските медиуми, се прифаќа 

како ослободувачки, отворен и посебно корисен за 

оние кои се „далеку од уметничките центри”. Овој 

капацитет на симултано препознавање на уметничките 

практики во Буенос Аирес, Белград или Њујорк, на 

споделување информации за нивно постоење е една 

од фундаменталните пропозиции на современата 

уметност како форма на „хипер-модернизам”, во која 

еманципаторските гестови на модернизмот (односно, 

неговиот интернационализам) се надградени и 

12 Kynaston McShine, “Introduction to Information”, 
Information, Museum of Modern Art, New York, 1970.
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забрзани. Оваа иницијална смисла на континуитет на 

модерноста може да е една од причините за инстантното 

институционално признавање на современата уметност, 

која како уметничка практика станува позабележана 

уште во 1969 година со изложбите „Кога ставовите 

стануваат форми“ (анг. When Attitudes Become 

Forms” (Кунстхале, Берн и Институтот за современа 

уметност, Лондон) и „Op losse schroeven” (Стеделијк, 

Амстердам) и „Информации” во 1970. Во социјалистичка 

Југославија, Музејот на современа уметност во 

Белград ја организираше изложбата „Примери на 

концептуалната уметност во Југославија”, курирана од 

Јеша Денегри во 1971 година – истата година кога со 

отворањето на Студентскиот културен центар, овој тип 

практика се појави во градот. Најпроминентните идеи 

за нова уметничка практика (дематеријализација на 

уметничкиот објект, приматот на идејата над продуктот, 

топењето на границата меѓу уметноста и животот, 

демократизацијата на уметноста итн.) се елаборирани 

во самите институции на модерната уметност. И покрај 

очекуваните конзервативни пречки, овие институции 

на Западот (посебно по раните 1990-ти) овозможија 

одредена хегемонија на современата уметност како еден 

генерички израз.

Денес знаеме дека за време на нејзината висока фаза 

(1990-тите), многу од „револуционерните” пропозиции 

од раната современа уметност стануваат дел од 

развитокот на неолибералната култура. Концептот на 

дематеријализација е дел од промената од индустриска 

кон постиндустриска економија, кога приматот на 

идејата врз продуктот станува клучен концепт во 

маркетинг индустријата, топејќи ја границата помеѓу 

уметноста и животот, а демократизацијата на уметноста 

станува интегрален дел 

од забавната индустрија 

преку реалните ТВ-шоуа и 

целосната културализација 

на сѐ. Она што се 

појави како критика на 

културните индустрии и 

културната комодификација 

сега се заплеткува во 

променетите модалитети 

на комодификацијата и 

фетишизацијата, нешто 

што уште во 1972 година 

Роберт Смитсон го опишува 

како „пазар на идеи”, кое 

„ги отстранува идеите 

од каква било физичка 

реалност”. Тој уште тогаш 

ја гледа концептуалната 

уметност како потрага 

по поевтини културни 

продукти преку редукцијата 

на материјалните дела во идеи. Наместо предмети, 

дематеријализираните идеи посоодветно одговараат на 

побарувањето на континуираниот тек на сегашноста.

Но, како негацијата на овој идеолошки процес се 

манифестира во современата уметност? Негацијата на 

модернизмот (на доминантниот дискурс на естетскиот 

модернизам) е во практикувањето на не-уметност 

и анти-уметност. Од Дишановата одлука да игра 

шах наместо да создава уметност во 1920-тите до 

интернационалниот штрајк на уметниците (неуспешно) 

организиран од Горан Ѓорѓевиќ во доцните 1970-ти, 
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има една серија на различни тактички повлекувања 

од уметноста и различни артикулации на негацијата 

на уметноста. Современата уметност исто така го 

наследува тој став, така што во нејзиното поле, да се 

биде не-уметник е исто уметничка позиција. Така, 

негацијата на современата уметност може да биде само 

негација на нејзината онтолошка состојба, односно, на 

нејзиното постоење во просторно-темпоралната логика 

на тука и сега. Дијалектиката меѓу тука и каде било на 

друго место е една од основните интереси на другата 

линија на современа уметност која ја препознаваме во 

концептот на Смитсон за не-локација, како негација на 

модернистичката современост.

Во својата анализа на постконцептуалната уметност, 

Питер Озборн, набљудувајќи го транскатегорискиот 

карактер на делата на Гордон Мата-Кларк, ја воведува 

следната максима: „На секое дело негова сопствена 

просторност – сингуларна во своите темпорални 

прикази и релации, но социјална и концептуална во 

нејзините елементи и структури на релации”.13 Озборн 

го гледа тој вид уметнички простор како паралелен на 

она кое Делојз го нарекува „кој било простор” (фр. un 

espace quelconque), како единствен простор, но кој ја 

загубил својата хомогеност. Современата уметност, како 

што ја дефинира Озборн во насловот на неговата книга, 

е сместена или каде било или никако.

Но како да ја разбереме негацијата на сега? Како 

да ја погледнеме уметноста надвор од сегашноста 

на современата уметност без да се свртиме кон 

вредностите што ни се познати пред моментот на 

13 Peter Osborne, Anywhere or Not at All – Philosophy of 
Contemporary Art, Verso, London, 2013, p. 149.

сега да се случи? Едноставната негација на сега 

може да биде најдена во различни ретро форми, во 

постојаните појавувања на минатото во сегашноста, 

во архивистичката анксиозност која исто така станала 

интегрален дел од современата уметност. Другата 

негација се наоѓа во замислувањето на иднината, 

во живеењето за иднината, што е и препознатлива 

линија во современата уметност во континуитет 

со модернистичките опсесии за иднината. Оваа 

имагинација за иднината е опседната со замислите 

за една катастрофа што доаѓа. Озборн ја разбира 

оваа релација на минатото и иднината во канонот 

на современоста како модалитет во кој „фрагменти 

на минатото се структурално поставени во самите 

себе како идни (проектирани) фрагменти, како што 

се фрагментите на иднината (проекти)”. Нивната 

бесцелност мора да се гледа како да е дел од нивниот 

„живот по смртта“.14

Но, што ако наместо една триделна структура составена 

од минато-сегашност-иднина, замислиме бинарна 

структура на сега и не-сега? Во нашата христијанска 

традиција, ние сме ја наследиле таа трипартитна 

сегашност на душата од свети Августин и неговата 

сегашност е артикулирана во триделната структура 

на внимание (сегашност), сеќавање (минато) и 

очекување (иднина). Непотребно е да се каже дека 

сите три категории минале низ сериозна криза во 

нашата сегашна т.н. (пост-) идеолошка и (пост-) 

историска состојба. Додека сеќавањето е предадено на 

еден апаратус, а вниманието е условено од истиот тој 

апаратус, очекувањата се намалени од невозможноста 

на тој апаратус да ја формулира социјалната 

14 Ibid, p. 170.
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имагинација бидејќи содржи сѐ освен несвесното. 

Кризата на оваа трипартитна сегашност на душата 

бара ре-артикулација на она што е мотивирано од 

потребата да се негираат ритуализираните практики 

на современата во нејзината доцна фаза. Така, што 

ако наместо оваа триделна структура, замислиме 

само бинарна структура, која генерира нов модел на 

дијалектичко размислување?

Да го земеме примерот на сликите што пред некое време 

беа прикажани во фоајето на еден аматерски театар на 

периферијата на Нов Белград.15 Во такво Не-место,16 

над еден осамен кауч, можеше да се видат дела, односно 

копии на добро познати дела на Мондријан, Пикасо, 

Дишан, Малевич, Арп и Пикабија. Тие беа поставени 

заедно со некои религиозни прикази на Распетието, 

Носењето на крстот, Благовестието, Свети Михаил…

На отпечатениот материјал што ја придружуваше оваа 

поставка, можеше да се најде еден краток текст на 

Валтер Бенјамин, во кој тој го тврди следното:

„Сликите пред нас преставуваат сцени од време што 

поминало. Тие сите биле некакви прикази на приказни 

од религијата и уметноста. Некои прикажувале настани 

од минатото, додека други ја антиципирале иднината. 

Денес, тие не се ништо повеќе од артефакти прикажани 

тука ни како уметност ни како религија. Додека сликите 

на иднината стануваат антиквитети, светот пред нас 

почнува да личи на приказните од далечното минато. 

На еден начин, изгледа дека разликите меѓу минатото 

15 Not Now’, Novobeogradska kulturna mreža (New 
Belgrade Cultural Network), Belgrade, 2013.

16 Како референца на Марк Оже и неговата Non-Places: 
introduction to an Anthropology of Supermodernity, Verso, 
London, 1995.

и иднината исчезнуваат, како да стануваат едно те исто 

мета-време кое е не-сега.“17

Иако можеби стрпливиот читател на мојот текст ќе 

се збуни од ова ненадејно и повторно појавување 

на Валтер Бенјамин, сознанието дека неговото 

дело Скорешни записи (анг. Recent Writings)18 беше 

објавено само пред неколку години, како и неговите 

објаснувања на Не-сега во интервјуто во списанието 

Afterall, би требало да донесе некакво разбистрување. 

Во ова интервју, тој го тврди следното: „Со оглед на 

тоа што постојната социјална парадигма е базирана 

врз хронологија, постојат два можни начини да се 

излезе од таа структура. Еден е да се заборави на 

хронологијата и да се вратиме кон една рурална, 

нехронолошка структура, додека, пак, другата можност 

би била една метахронологија, структура која би ја 

рефлектирала хронологијата, но без самата таа да биде 

базирана врз хронологија. Ова може да биде некој 

вид мрежа, структура базирана врз соседски односи 

како графиконите во топологијата.19 Истражувајќи ја 

втората можност, Бенјамин ја надминува линеарната 

тријада на минато-сегашно-идно и предлага бинарна 

опозиција на Сега, односно Не-сега. Овој концепт на Не-

сега не е време, туку е метавреме. На пример, можеме да 

држиме фотографија на дрво пред самото дрво – и двете 

постојат сега, но фотографијата има забележано една 

друга инстанција на време кое некогаш било „сега“, но 

17 Not Now’, Novobeogradska kulturna mreža  
(New Belgrade Cultural Network), Belgrade, 2013.

18 Walter Benjamin, Recent Writings, New Documents, 
Vancouver, 2013.

19 David Morris, „Not Now: A Conversation with Walter 
Benjamin”, Afterall, 42, 2016, pp. 116-123.
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во моментот е „не-сега”. Ова снимено и замрзнато „сега” 

е рефлектирано време, тоа е метавреме. На сличен 

начин, антиципирајќи настан од иднината, ние всушност 

го замислуваме сега – на еден начин сеќавајќи се во 

сегашноста, иако тоа сѐ уште се нема случено.20

Доколку уметноста ја набљудуваме како „форма на 

размислување“, повеќе отколку само како „форма 

на продукција“, можеме да го конфигурираме 

нејзиниот капацитет надвор од итноста на нејзината 

комодификација и/или апликација за целите на веќе 

структурираните (политички) дискурси. Како што вели 

Луис Камницер: „Уметничкото размислување е мета-

дисциплина која е тука да помогне при проширување на 

ограничувањата на други форми на размислување. Таа 

се креира самата себе додека во исто време ја дозволува 

играта со таксономии, правење илегални и субверзивни 

врски, создавање алтернативни системи на ред, 

противењето на познатите системи, како и критичкото 

размислување и чувствување на сѐ.”21 Така што, не 

станува збор само за дејствување против и смислување 

алтернативи на доминантниот политички поредок (како 

во каноните на артивизмот) туку за поврзувањето со и 

проширувањето на која било форма или структура  

20 Ibid.

21 Luis Camnitzer, „Thinking about art thinking” (2015), 
http://supercommunity.e-flux.com/texts/thinking-
about-art-thinking/ Благодарен сум на Јелена Весиќ и 
Владимир Јериќ што ме упатија на овој текст, како и 
воопшто на творештвото на Камницер.

 Jelena Vesić, Vladimir Jerić Vlidi, „Museum-Art-Education: 
Ways of Doing, Ways of Seeing, Ways of Thinking”, in 
Aleksandra Sekulić, Dušan Grlja (eds.), Performing the 
Museum: The Reader, Museum of Contemporary Art 
Vojvodina, Novi Sad, 2016, pp. 23-44.

на размислување која е ограничена од овој поредок. 

Прашањето не е како да се обидеме да го редефинираме 

концептот на уметничка автономија, бидејќи нејзините 

форми се веќе загубени, туку како да го комплетираме 

затворањето на уметничкиот процес кој е потопен 

од валоризацискиот процес на капиталот и кој би ја 

претставувал вистинската негација на современата 

уметност во времиња на нејзино стабилно опаѓање.

 Превод од српски јазик:   

Ивана Накиќ 

http://supercommunity.e-flux.com/texts/thinking-about-art-thinking/
http://supercommunity.e-flux.com/texts/thinking-about-art-thinking/
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 Бранислав Димитријевиќ  е професор по историја 

на уметност и визуелна култура на Школата за 

уметност и дизајн во Белград и предава историја на 

уметност на Академија Нова во Белград. Димитријевиќ 

студирал историја на уметност на Универзитетот во 

Белград и магистрирал историја и теорија на уметност 

на универзитетот во Кент, Велика Британија, под 

менторство на професор Стивен Бан. Негови главни 

теориски и кураторски интереси се: визуелната 

теорија и култура, уметноста во јавниот простор 

и релациите во општата култура, политиката и 

идеологијата. За неговите есеи е добитник на наградата 

„Лазар Трифуновиќ“ за уметничка критика и „Душан 

Стојановиќ“ за филмска теорија. Димитриевиќ уредувал 

повеќе изданија, публикации и каталози за изложби.
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 НАСИЛСТВОТО  
 ПО ИСТОРИJАТА 

Борис Буден 

Оние кои се во потрага по постоење на насилството во 

архивите можат да добијат погрешен впечаток дека 

светот во кој живееме е пост-насилен. Колку ова и да 

звучи спротивно на реалноста, тенденцијата на гледање 

на насилството примарно низ трагите што ги остава 

зад себе изгледа дека е поприсутно од кога било. Таа 

својата поддршка ја наоѓа во сѐ уште живото верување 

во развојниот модел на историјата, според кој човекот е 

во постојан напредок низ историското време. Со други 

зборови, денес човештвото е во генерално подобра 

состојба отколку во минатото. Дотолку повеќе, утре ќе 

биде во уште подобра состојба од денешната. . 

Токму овој став го застапува канадско-американскиот 

експериментален психолог, когнитивен научник и автор 

на дела од популарната наука Стивен Пинкер во својата 

книга Подобрите ангели на нашата природа: зошто 

насилството се намалува (анг. Better Angels of Our 

Nature: Why violence has declined) (2011). Кога станува 

збор за насилство од кој било вид, од војни, погроми, 

убиства, мачење, па сѐ до суровиот третман на децата, 

тој верува дека човековиот вид има направено значаен 

напредок, односно дека постои сѐ помалку и помалку 

насилство во светот.

Според Пинкер, сѐ додека човековата природа е 

константна и непроменлива и како таква вклучува и 

одредена предиспозиција кон насилството, човековиот 

отпор кон ова насилство историски се покажува 

како поуспешен. Како резултат на тоа, примената на 

насилство и суровост од каков било вид со текот на 

времето почнува да опаѓа. Овој напредок се должи на 

воспоставувањето централна сила или, поконкретно, 

на институцијата на модерната нација и држава 

што има цивилизаторски ефект врз луѓето. Но, оваа 

состојба со текот на времето исто така станува 

помалку сурова. Благодарение на радикалните 

политики и интелектуалните револуции во XVIII век, 

францускиот републиканизам и просветителството, 

институционалното насилство полека ги напушта 

најсуровите форми на казнување, како јавните 

погубувања со мачење. Денес, таков вид на капитална 

казна речиси и да е исчезната.

Наспроти вообичаениот впечаток дека европскиот 

XX век е најкрвавиот период од човековата историја, 

Пинкер објаснува дека во споредба со минати времиња 

е всушност многу помалку насилен и дека претставува 

нов голем чекор на човештвото кон напуштање на 

своите војни и насилства. Како поддршка за овој 

аргумент, Пинкер се потпира на огромна количина 

статистички податоци и комплицирани математички 

модели. Така, како пример го зема огромниот број на 

жртви на насилство што се споменува во хрониките за 

освојувањата на Џингис Кан и Тимур Ленк и покажува 

дека во споредба со растот на светската популација, 

овие војни се многу покрвави од Втората светска 

војна. Додека таа е на деветтата позиција на скалата на 

најстрашни светски насилни катастрофи со 55 милиони 

жртви, монголските инвазии го заземаат второто место 

на оваа листа. На прво место е побуната на генералот 

Ан Лушан во Кина во VIII век, со 36 милион жртви, што 

во денешните услови на светската популација би било 

еднакво на околу 429 милиони жртви.
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Но, да ги оставиме настрана сомнителните извори 

на Пинкеровите калкулации и да се фокусираме на 

неговиот главен аргумент – дека човештвото, во 

целосна согласност со идеалот на Кант, континуирано 

напредува кон вечен мир. Постои една интересна 

споредба меѓу главната теза на Пинкер и една друга 

оптимистична визија за светската историја којашто 

стана многу популарна во времето на големите 

историски трансформации на крајот од минатиот век, 

со падот на источно-европскиот комунизам. Всушност, 

станува збор за тезата на Франсис Фукујама за крајот на 

историјата.

Во летото 1989 година, американското списание Нешенл 

интерест (анг. National Interest), го објавува текстот 

на Фукујама Крајот на историјата?, во кој тој тврди 

дека сме стигнати до крајната точка на човековата 

идеолошка еволуција и дека западната либерална 

демократија е универзално финалната форма на 

човеково владеење.

Всушност, под крај на историјата Фукујама не 

подразбира почеток на една епоха во која ништо 

значајно не би се случило – крај на сите конфликти, 

политички или воени, туку само крај на идеолошките 

битки. Не се очекува од сите општества да станат 

успешни либерални демократии, но без разлика на 

режимот или системот, тој веќе нема да поседува 

идеолошка супериорност врз либералната демократија.

Така, аргументот за крајот на историјата има примарно 

идеолошка функција. Доколку се примени врз 

феноменот на насилството, води кон заклучокот дека 

насилството веќе нема историско значење. Наместо 

тоа, станува придружен феномен на една генерална 

пост-историска ситуација. 

Поконкретно, на западната 

либерална демократија 

која веќе не може да биде 

идеолошки преиспитувана. 

Следствено, насилната 

страна типична за процесите 

на посткомунистичката 

состојба, како на пример 

(најчесто криминалната) 

приватизација, исто така не 

може да биде идеолошки 

преиспитувана. Човек 

може да ја предизвика 

политички, да се бори 

против неа или да ја брани, 

да го користи насилството 

во нејзино име или против 

тоа, но оваа борба и ова 

насилство веќе немаат место 

во каква било идеолошка 

или историска визија. 

Историски и идеолошки, тоа 

веќе нема никакво значење. Накратко, насилството го 

губи своето место во историјата и повторно станува 

само еден дел од човековата природа на која сѐ уште 

ѝ се дава место за изразување во пост-историскиот 

свет. Историското насилство, кое беше иманентно во 

историските случувања и делумно движечка сила на 

самата историја, денес може само да се разбере преку 

една пост-историска ретроспектива, поконкретно, 

преку трагите што ги има оставено. Концептот на пост-

историја имплицира дека денес нема активно историско 

ВСУШНОСТ, ПОД КРАJ 
НА ИСТОРИJАТА 
ФУКУJАМА НЕ 
ПОДРАЗБИРА ПОЧЕТОК 
НА ЕДНА ЕПОХА ВО 
КОJА НИШТО ЗНАЧАJНО 
НЕ БИ СЕ СЛУЧИЛО 
– КРАJ НА СИТЕ 
КОНФЛИКТИ, ПОЛИТИЧКИ 
ИЛИ ВОЕНИ, ТУКУ САМО 
КРАJ НА ИДЕОЛОШКИТЕ 
БИТКИ. НЕ СЕ 
ОЧЕКУВА ОД СИТЕ 
ОПШТЕСТВА ДА СТАНАТ 
УСПЕШНИ ЛИБЕРАЛНИ 
ДЕМОКРАТИИ, НО БЕЗ 
РАЗЛИКА НА РЕЖИМОТ 
ИЛИ СИСТЕМОТ, 
ТОJ ВЕЌЕ НЕМА ДА 
ПОСЕДУВА ИДЕОЛОШКА 
СУПЕРИОРНОСТ 
ВРЗ ЛИБЕРАЛНАТА 
ДЕМОКРАТИJА.
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наследство, туку чиста поделба 

меѓу историјата и насилството.

За да го разбереме ова, прво би 

морале да го дефинираме она 

што се зема како историја што 

завршила кон крајот на XX век. 

Пред сѐ, не се мисли на време 

од бесконечноста до летото 

1989 година, кога Франсис 

Фукујама го објавува својот 

текст. Историјата чиј крај е 

објавен тогаш всушност и не е 

толку стара – едвај два века.

Дури во средината на XVIII 

век, поимот „историја“ (герм. 

Geschichte) почнува да се 

користи како збирна еднина. 

Пред тоа, овој поим секогаш 

означувал множина, „истории“ 

(герм. Geschichten). Всушност, 

историјата е современик 

на Просветителството, чии 

мислители помагаат да се 

дефинира, така што, како 

вели Ранјхарт Коселек, „ја 

исфрлаат старата историја 

од својата професорска 

катедра”. Оваа стара историја 

е базирана врз една различна временост, типична 

за еден транспарентен и лесно раководлив простор 

на затвореното пред-модерно општество. Таа е како 

еден вид „релативна вечност” која следи константен 

и повторлив ритам на природни процеси. Времето во 

кое луѓето живееле не се разликувало премногу од 

времето на нивните родители, баби и дедовци, така 

што различни генерации можеле да делат едно исто 

историско искуство. Затоа, историските настани тогаш 

можеле да се користат како примери од кои човек може 

да учи и поради кои историјата била сметана за животен 

учител, за magistra vitae.

Но, ова се менува со доаѓањето на Просветителството. 

Минатото и иднината се одделуваат и сега самата 

историја отвора нов простор на искуство. Нејзината 

темпоралност е збогатена со различните брзини и 

значења за настаните. Отсега па натаму, историјата се 

артикулира себеси преку времиња кои се разликуваат 

едно од друго. Новата историја веќе не е апстрактна 

и неутрална форма во која се случуваат историски 

настани, туку станува автономна сила која може и е 

подготвена да ја трансформира дадената социјална 

реалност. Со француската револуција, историјата 

најпосле се појавува како субјект кој како колективна 

еднина (како што би кажал Коселек), е токму она што 

завршува во 1989 година. 

Ова е историја во која насилството е неразделив 

дел и која игра клучна улога во носењето на една 

историска промена надвор од какво било морално 

(или моралистичко) значење – историја за која 

познатите зборови на Карл Маркс за насилството се 

многу применливи: „средината помеѓу секое старо 

општество кое е трудно со новото”. Во самата оваа 

историја насилството добива и позитивно значење. 

Веројатно најексплицитна и интелектуално најстрастна 

глорификација на насилството во минатиот век 

ВЕРОJАТНО 
НАJЕКСПЛИЦИТНА 
И ИНТЕЛЕКТУАЛНО 
НАJСТРАСТНА 
ГЛОРИФИКАЦИJА НА 
НАСИЛСТВОТО ВО 
МИНАТИОТ ВЕК ВО 
ОДНОС НА НЕГОВАТА 
ЕМАНЦИПАТОРСКА УЛОГА 
ВО ИСТОРИJАТА Е 
ДАДЕНО ОД ФРАНЦ ФАНОН 
ВО НЕГОВОТО ДЕЛО 
СИРОТИТЕ НА ЗЕМJАТА 
(АНГ. THE WRETCHED 
OF THE EARTH). 
НАСИЛСТВОТО ЗА НЕГО 
Е ЕДИНСТВЕН НАЧИН 
ЗА ОТПОР И ПОРАЗ 
НА КОЛОНИJАЛИЗМОТ. 
НЕГОВИОТ ПОЗИТИВЕН 
СТАВ КОН НАСИЛСТВОТО 
Е ЦВРСТО ПОДДРЖАН 
ОД ЖАН ПОЛ САРТР 
ВО НЕГОВИОТ ПОЗНАТ 
ПРЕДГОВОР НА КНИГАТА 
НА ФАНОН. ПОВТОРНО, 
СТАНУВА ЗБОР ЗА 
НАСИЛСТВОТО КАКО СИЛА 
НА ИСТОРИJАТА И КАКО 
ТАКВО СРЕДСТВО ЗА 
ЕМАНЦИПАЦИJА.
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во однос на неговата еманципаторска улога во 

историјата е дадено од Франц Фанон во неговото дело 

Сиротите на земјата (анг. The Wretched of the Earth). 

Насилството за него е единствен начин за отпор и 

пораз на колонијализмот. Неговиот позитивен став 

кон насилството е цврсто поддржан од Жан Пол Сартр 

во неговиот познат предговор на книгата на Фанон. 

Повторно, станува збор за насилството како сила на 

историјата и како такво средство за еманципација. Но, 

се смета дека оваа историја е завршена, што есенцијално 

го менува нашиот однос кон минатото кое исто така има 

поминато низ еден вид пост-историска промена.

Според францускиот филозоф Пјер Нора, времето во 

кое само историчарот е единствениот кој ја пренесува 

вистината за минатото е завршено. Колективното 

значење на неговото знаење се губи, односно се 

преселува во меморијата. Претходно, постои колективна 

историја и индивидуална меморија. Денес, колективната 

меморија ја заменува историјата при соочување со 

минатото. Исто така, за Нора меморијата е она што 

генерално ја дефинира историската состојба во која 

живееме денес, при што оваа состојба ја нарекува време 

на комеморација.

Сепак, постои уште една историска трансформација 

што го овозможува ова епохално менување на 

насоката кон меморијата и која се однесува на 

нашата перцепција на историјата. Целокупноста 

на историското време е искршена, а сегашноста е 

неспособна да го поврзе минатото со иднината. Нора 

зборува за нашата неспособност да ја антиципираме 

иднината, што ни наметнува една „обврска да трупаме 

резерви”. Трупањето спомени е придружено од едно 

хиперболизирано значење на меморијата како и на 

институциите и инструментите кои се занимаваат со 

тоа – музеи, архиви, библиотеки, банки на информации 

итн. Културното наследство е примарната форма со која 

минатото ни се презентира денес.

Ова е од клучно значење за разбирање на насилството. 

Неговата „вистина“ е во сеќавањето, а не во резултатите 

на едно објективно историографско истражување. 

Што е и позначајно, сѐ додека се бара во остатоците 

на минатото, во музеите, архивите, библиотеките, тоа 

ретроактивно ќе се појавува како културен феномен. 

Дури и не би било претерано да се каже дека нашето 

знаење за насилството денес е прашање на културна 

продукција.

Она што некогаш беше историја, во смисла на минато 

време генерирано од историски настани и нивни 

протагонисти, сега станува прашање на културна 

продукција и ретроспекција, поле во кое културата 

целосно владее. Сега, диференцијацијата на историските 

временски димензии е единствено можна во културата. 

Разликата помеѓу минатото и сегашноста, или помеѓу 

нив и иднината, денес има смисла само доколку се гледа 

како културна разлика. Всушност, тоа не е ништо друго 

освен перцепција на различни култури. 

Минатото постои за нас не само како отсуство на 

поминато време, туку повеќе како присуство на 

различна култура. Она што нам ни изгледа како 

пост-историска темпоралност не е ниту празно ниту 

бескрајно. Наместо тоа, тоа е исполнето со културни 

разлики и константно преобликувано од процесите 

на културни диференцијации и хегемонизации. Како 

такво, ги рефлектира и повторно ги артикулира 
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односите на моќта во светот во кој денес живееме. И 

него го следи доминантната шема на својата лична 

презентација – времето и просторот на пост-историјата 

е мултикултурно структурирана. Ова треба да го имаме 

на ум кога ќе ја чуеме познатата фраза за крајот на 

историјата, но и кога зборуваме за насилството. Во 

пост-историското време, насилството се гледа како 

еден вид различна култура. Ова, секако, го вклучува и 

таканареченото политичко насилство. Сѐ уште можеме 

отворено да го нарекуваме политичко, но всушност она 

на кое се мисли е „културно”.

Во последните децении, сферата на политиката исто 

така минува низ еден процес на културализација 

– не само што политичките конфликти директно 

се преведени во „културни“ најчесто преку само-

претставувањето на страните вклучени во конфликтот, 

туку и самата причина за конфликтите е културално 

објаснета.

Ненси Фрејзер ја опишува една од главните 

карактеристики на т.н. пост-социјалистичко време 

како промена во граматиката при артикулирање 

на политичките побарувања – од типично 

социјалистички побарувања за социјална еднаквост 

до побарувања за признавање на групните разлики, 

односно препознавањето на разликите во однос 

на националност, етничка припадност, „раса“, пол, 

сексуална определба итн. Со зборовите на Фрејзер – 

потрагата по „правда за (ре)дистрибуција” е заменета од 

побарувањето „правда за признавање“.

Ова го дефинира таканаречениот пост-социјалистички 

свет кој, од истата перспектива, е и пост-историски 

свет, како свет во кој мнозинството на политичките 

потраги го користат јазикот на културата, на „борбата за 

признавање” помеѓу културално дефинираните „групи” 

или „заедници кои делат вредности”, чија цел е да ги 

одбранат своите „идентитети” , да ја запрат „културната 

доминација” и да бидат „признаени”. Идентитетот 

станува главен медиум за политичка мобилизација, што 

вообичаено се именува како политика на идентитетот.

Но, ова се однесува на феноменот на насилство. Како 

што беше кажано претходно, тоа исто се набљудува 

од призмата на културна разлика, односно како дел од 

одреден културен идентитет.

Луѓето од Балканот, особено оние од поранешна 

Југославија, го искусија ова во 90-тите, годините на 

колапсот на поранешна Југославија. Како што е добро 

познато, зголемено користење на насилството – не 

само во самите војни, туку најсуровите форми на воени 

злосторства кои се граничат со геноцид, е главна 

карактеристика на овој политички и историски настан. 

Сепак, од западна перспектива, ова не беше согледано 

на таков начин. Западот го интерпретираше како изблик 

на културата на насилство која секогаш била основен 

дел од културниот идентитет на историско задоцнетите 

балкански нации. Со други зборови, Западот ова 

насилство го проектираше и врз своето минато и врз 

она на другиот. Но, токму на овој начин политичката 

вистина за ова насилство беше потисната, онаа вистина 

дека тоа беше политички инструментализирано во 

финалното имплементирање на западниот концепт 

на национална држава на Балканот. Насилството на 

војните на југословенската сукцесија беше всушност 

политички начин за крајна европеизација на Балканот.
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Идеолошката операција во која политичкото насилство 

во посткомунистичкиот Балкан се преведе во историски 

„задоцнет” културен идентитет сама по себе беше 

последица на уште еден многу поширок идеолошки 

процес во кој целиот простор на посткомунистичката 

источна Европа дејствуваше против-историски, 

односно како простор во кој историјата доцнеше 

поради комунистичките диктатури. Оваа логика 

имплицира темпорална, а и културна разлика меѓу 

Западот и посткомунистичкиот Исток, но исто така и 

потреба на Истокот да го надомести овој пропуштен 

историски развој. Од оваа перспектива, насилството 

на историскиот комунизам, односно насилството на 

бившиот комунистички режими во источна Европа, чие 

значење беше сумирано под поимот тоталитаризам, 

исто така изгледаше како да е резултат на историското 

задоцнување на Истокот, или поточно, на својот одреден 

културен идентитет – нешто што е во суштина не-

европски феномен.

Така, останува прашањето: Како да ја изложиме 

историската логика на еден таков феномен како 

што е насилството ако историјата не е ништо повеќе 

од кошмар од кој со задоволство би се разбудиле? 

Во времето кога постоеше историјата, насилството 

беше согледувано како нешто што е индуцирано 

од социјалните конфликти и објаснето од својата 

политичка причина. Ова е време кога војната е сѐ уште 

„продолжување на политиката со други средства”. 

(Клаузевиц) Денес, културната логика е таа која дава 

оправдување за насилството. И ние ги гледаме неговите 

ефекти преку една моралистичка ретроспектива, како 

да станува збор само за нашето минато и за еден обичен 

објект од нашата меморија. 

Но сепак, насилството е наш 

современик. 

Не само што е сеприсутно 

денес, тоа ја употребува 

својата креативна сила 

насекаде, радикално 

менувајќи го глобалниот 

политички пејзаж и дури 

дефинирајќи го хоризонтот 

на нашите пост-историски 

можности. Насилството 

активно ја обликува нашата 

иднина денес, но нема 

да бидеме во можност да 

го препознаеме ова сѐ 

додека контемплативната 

форензичка ретроспекција е 

наша единствена когнитивна 

алатка што ја користиме за 

справување со феноменот на 

насилство.

Затоа, доколку сакаме 

повторно да го освоиме 

политичкото и историското 

значење на насилството, 

потребно ни е нешто 

друго – едно навистина трансформативно критичко 

размислување што ќе може во скоро време да го увиди 

вистинското насилство што го преобликува нашиот 

свет денес. Сепак, таквото разбирање на насилството 

не може и никогаш и не е резултат на едно когнитивно 

КАКО ДА JА ИЗЛОЖИМЕ 
ИСТОРИСКАТА ЛОГИКА 
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ПОВЕЌЕ ОД КОШМАР ОД 
КОJ СО ЗАДОВОЛСТВО 
БИ СЕ РАЗБУДИЛЕ? 
ВО ВРЕМЕТО КОГА 
ПОСТОЕШЕ ИСТОРИJАТА, 
НАСИЛСТВОТО 
БЕШЕ СОГЛЕДУВАНО 
КАКО НЕШТО ШТО 
Е ИНДУЦИРАНО ОД 
СОЦИJАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ 
И ОБJАСНЕТО ОД 
СВОJАТА ПОЛИТИЧКА 
ПРИЧИНА. ОВА Е ВРЕМЕ 
КОГА ВОJНАТА Е СЕ 
УШТЕ „ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
НА ПОЛИТИКАТА СО 
ДРУГИ СРЕДСТВА”. 
(КЛАУЗЕВИЦ) ДЕНЕС, 
КУЛТУРНАТА ЛОГИКА 
Е ТАА КОJА ДАВА 
ОПРАВДУВАЊЕ ЗА 
НАСИЛСТВОТО.
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ново ориентирање. Она што е тука потребно е една 

практична одлука, што всушност е прашање на 

политичка акција, а не на подобар теориски пристап.
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 ПОТИСНАТАТА МЕМОРИJА  
 НА СВЕТОТ 

Томислав Медак  
и Марсел Марс

Кога во едно време доминантната идеја за слобода 

е онаа која е регулирана од пазарот, колективниот 

капацитет за стремеж кон автономија, еднаквост и 

развој е сведен на ниво на слобода на конкуренцијата и 

слобода на потрошувачкиот избор. 

Под притисок на пазарот и со својата немоќ да го 

хармонизира значењето на демократската еднаквост 

со глобалната слободна трговија, слободата на 

новинарството се преобразува во корумпирани медиуми 

кои служат како соработници на корпоративните и 

политички интереси; слободата на изразувањето се 

изобличува во официјално прифатениот говор на 

омраза; слободата на истражувањето и образованието 

во вртоглаво високи школарини, додека пак ризичниот, 

храбар академски труд се изобличува во интелектуална 

автоцензура.

Кога една ваква идеја за слободата регулирана од 

пазарот се сретнува со идејата дека политичката 

слобода значи само-потврдување на етничката 

доминација, како што е случајот со земјите од 

поранешна Југославија, тогаш корумпираните медиуми, 

општоприфатената дискриминација и автоцензурата ги 

затвораат очите кога книги се исфрлаат од библиотеки, 

документи исчезнуваат од архиви и споменици се 

дигаат во воздух, со цел да се избрише колективната 

меморија на еманципаторното минато и одново да се 

напише историјата.

ОТПИШАНИ  
(анг. Written-off)

Отпишани е колекција на дигитализирани книги, 

составена од дела што биле дел од масовните 

уништувања и отстранувања на книги од јавните 

библиотеки во Хрватска во раните 90-ти години. 

Замаскирано како легитимна процедура на 

отстранување на истрошени или недоволно користени 

книги во библиотеките, за само неколку години, 

речиси три милиони книги од српски автори и 

издавачи, отпечатени на кирилица или со тематика од 

социјализмот, отпорот во Втората светска војна или 

историјата на работничкото движење, се отстранети 

од хрватските библиотеки. Ова масовно отстранување 

и деструкција на книги сведочи за идеолошката и 

цензорска функција што библиотеките и културните 

институции ја играат во процесот на градењето на 

државниот и националниот идентитет.

Во 2015 година, на 20 годишнината на воената 

операција „Бура” во која околу 100.000 Срби ја 

напуштаат Хрватска, Што, како и за кого/ (анг. What, 

how and for whom/WHW) и Меморијата на светот 

организираат акција за собирање копии на отстранетите 

или уништени книги во „Галерија Нова“ во Загреб 

за да бидат дигитализирани. Преку самиот чин на 

дигитализација, потиснатото од колективната меморија 

е повторно вратено во јавната сфера.
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Колекцијата и самата акција се базирани врз податоци 

собрани со длабоко истражување на „чистење 

на библиотеките” направено од Анте Лешаја и 

документирано во неговата книга Либрицид – 

уништување на книги во Хрватска во 1990-тите. 

Она што книгата на Лешаја јасно го посочува е дека 

уништувањето на книги и на споменици од НОБ не е 

резултат на индивидуални акции како што официјално 

се тврди, туку е намерна и систематска активност која 

симболично ја сумира доминантната политика на 90-

тите години.

Но, и покрај тоа, ако јавните библиотеки можат да 

служат за репресија и регулација и во санкционирањето 

на политичката доминација, тие исто така можат да 

дејствуваат еманципаторно.

ХЕРМАНОВАТА  
БИБЛИОТЕКА

Повеќе од 41 година, Херман Валас, активист на „Црните 

пантери” (анг. the Black Panthers), бил затворен во 

самица во државниот затворски систем на Луизијана. Тој 

e роден во Њу Орлеанс во 1941 година, a во 1971 година 

e осуден поради вооружен напад и затворен во затворот 

Ангола. Во истата година го основа Ангола редот на 

партијата на Црните пантери (анг. the Angola Chapter 

of the Black Panther Party) заедно со Роналд Аилсворт, 

Алберт Вудфокс и Џералд Брајант, откако добива 

дозвола за тоа од централната канцеларија на Црните 

пантери во Оукланд. По убиство на затворски чувар, 

без никаков физички доказ кој би ги поврзал со местото 

на злосторството, најистакнатите борци за правда од 

затворот Ангола – Херман Валас, Алберт Вудфокс и 

Роберт Кинг се осудени за убиството и затворени во 

самица. Во јули 2013 година, Амнести Интернешнл (анг. 

Amnesty International) повикува на ослободување на 

71 годишниот Валас, кој е во терминална фаза на рак на 

црниот дроб. Тој е ослободен на 1 октомври и починува 

само три дена подоцна, на 4 октомври 2013 година.

Во 2003 година, уметницата Џеки Самел му поставува 

прашање на Херман: „За каква куќа сонува човек кој 

повеќе од 30 години живее во кутија со димензии 1.8 x 

2.7 m?” Одговорот на ова прашање е материјализиран 

во значајното дело Куќата што ја изгради Херман 

(анг. The House that Herman Built). Иако Херман почина 

во 2013 година, од виртуелно, ова дело прерасна во 

вистинско градење на куќата од мечтите на Херман 

во Њу Орлеанс, неговиот роден град. Додека сѐ уште 

беше жив, Џеки исто го праша Херман кои книги би 

ги содржела неговата библиотека од соништата во 

неговата куќа од соништата, на што Херман одговара 

со листа од стотина книги врз кои ја изградил својата 

политичка еманципација. До целосното завршување на 

градбата на куќата, библиотеката на Херман останува 

вдомена во уметничка резиденција во Штутгарт, додека, 

пак, неговата дигитална реплика може да се најде на 

сервер.

ЈАВНА  
БИБЛИОТЕКА

Јавната библиотека има амбивалентна позиција 

во целата доминација на пазарот и на нацијата. 

Произлегувајќи од буржоаските и пролетерските 
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револуции на XVIII и XIX век, институцијата на јавната 

библиотека постепено се формира во граничната 

зона на процесот на капиталистички развој. Преку 

овозможување на де-комодифициран пристап до 

култура и знаење, таа ја ограничува можноста на 

пазарот да одлучува на кого ќе му биде ограничено 

образованието и надградувањето, како и дали ова 

знаење ќе служи на континуираната доминација или 

трансформација на светот.

Од своите почетоци, јавната библиотека дава едно 

утописко верување дека целото сеќавање на светот 

ќе стане достапно до сите членови на општеството, 

ветување кое со појавата на интернетот изгледаше 

како да е речиси на дофат. Но сепак, паралелниот 

раст на дигиталниот капитализам и национализмот 

остро ја ограничува јавната библиотека во нејзината 

еманципаторска мисија и понекогаш ги наведува некои 

премногу мотивирани библиотекари да извршуваат 

систематски дела на идеолошко чистење.

Ова доведува до едно количество на дигитални архиви 

и библиотеки во сенка кои се креирани од интернет 

заедниците – често со отворено непочитување на 

законот за авторски права, како и на доминантната 

идеологија на национализмот, овозможувајќи пристап 

до знаење за сите и на презервација на колективната 

меморија таму каде што јавните институции не успеале 

или пак одбиле да го направат тоа.

РЕПРЕСИЈА НА  
ЈАВНАТА БИБЛИОТЕКА

Јавните библиотеки се загрозени институции кои се 

проколнати да изумрат.

Малодушното буржоаско негирање на реалноста 

го спречува општеството од соочување со овој 

вознемирувачки увид. Како и во многу други полиња, 

единствениот начин да се излезе од оваа состојба е 

во иновативното пазарно претприемништво. Постојат 

и предлози дека јавната библиотека треба да стане 

платформа на отворен софтвер, на која креативните 

претприемачи можат да редат продавници за 

апликации или интернет кафулиња за најсиромашните, 

осигурувајќи се дека Amazon.com или Google search bar 

се лесно достапни.22 Но, овие предлози го превидуваат, 

веројатно намерно, основниот принцип на пристап врз 

кој е изградена идејата за јавна библиотека.

Оние кои се добронамерни, интелигентни и тактични, 

ќе се обидат да ја потсетат јавноста за многустраноста 

на феноменот на јавната библиотека – дека е центар за 

заедницата, во служба на ранливата категорија граѓани, 

центар на образованост, неформално и доживотно 

учење, место каде луѓето со хобија, ентузијастите, стари 

и млади, се среќаваат и делат знаење и вештини.23 Со 

еден збор, фасцинантно. За жал, поради чисто тактички 

причини, овој потсетник за јавноста секогаш не 

содржи објаснување дека оваа разновидност на појави 

22 David Weinberger, „Library as Platform,” Library Journal, 
4 September 2012, http://lj.libraryjournal.com/2012/09/
future-of-libraries/by-david-weinberger/.

23 Shannon Mattern, „Library as Infrastructure,” Design 
Observer, 9 June 2014, http://places.designobserver.com/
entryprint.html?entry=38488.
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е овозможена од основната 

идеја за јавна библиотека 

– универзалниот пристап 

до знаење за секој член на 

општеството продуцира 

знаење, продуцира знаење за 

знаењето, создава знаење за 

начините на пренесување на 

знаењето, односно, јавната библиотека создава човечка 

дружељубивост. 

На јавната библиотека не ѝ е потребен тој вид креативен 

менаџмент на кризна состојба, кој сака да предложи 

во што треба да се трансформира библиотеката кога 

нашето општество, опседнато со логиката на пазарот, 

веќе има направено извршувањето на основната 

функција на библиотеката да биде невозможно. Вакви 

предлози, ако не инсистираат на универзалниот пристап 

до знаење за сите, се тројански коњи за тивкото, но 

галопирачко исчезнување на јавната библиотека од 

историската сцена. Оваа дружељубивост, создадена од 

јавната библиотека, со сето свое богатство на појави, 

најдобро ќе биде сочувана ако успееме да се бориме 

за вредностите на кои јавната библиотека е изградена 

– универзален пристап до знаењето за секој член на 

општеството.

На слободата, еднаквоста и братството им се потребни 

храбри библиотекари кои се подготвени за граѓанска 

непослушност.

Library Genesis, Aaaaarg.org, Monoskop, UbuWeb се 

примери за кршливи инфраструктури на знаење 

кои се изградени и одржувани токму од вакви 

храбри библиотекари кои практикуваат граѓанска 

непослушност, на која мноштвото на истражувачи од 

хуманистичките науки се потпираат. Овие проекти ја 

редефинираат јавната библиотека во процепот оставен 

од денешните институции кои се во криза.

Library Genesis24 е он-лајн репозиториум со повеќе од 

милион книги и е првиот проект во историјата што 

му овозможува на секого кој е на интернет бесплатно 

симнување на целата колекција на книги (во моментот 

на пишување на овој текст, речиси 15 терабајти), 

заедно со целата мета-дата (MySQL dump) и PHP/

HTML/Java Script кодот за веб-страни. Најпознатите 

поранешни репозиториуми, како Gigapedia (подоцна 

Library.nu), трошоците за прикачување и одржување ги 

покриваа преку продавање на просторот за реклама на 

порнографската и коцкарската индустрија. Против нив 

беше покрената правна акција, со што беа затворени.25 

Но вестите за нивното затворање силно одекнаа во 

академскиот свет и во круговите на љубители на 

книгата и беше забележано од мејнстрим интернет 

медиумите, како било кој друг светски настан. Одлуката 

на Library Genesis да споделува резултираше во една 

мрежа на идентични страни (таканаречени огледални 

страни) преку развивањето на еден цел спектар 

на мрежни услуги за размена на мета податоци и 

одржување на каталози, на таков начин создавајќи една 

навистина отпорна архитектура на преживување.

 

24 See http://libgen.org/.

25 Andrew Losowsky, „Library.nu, Book Downloading Site, 
Targeted in Injunctions Requested by 17  Publishers,” 
Huffington Post, 15 February 2012, http://www.
huffingtonpost.com/2012/02/15/librarynu-book-
downloading-  injunction_n_1280383.html.

НА СЛОБОДАТА, 
ЕДНАКВОСТА И 
БРАТСТВОТО ИМ СЕ 
ПОТРЕБНИ ХРАБРИ 
БИБЛИОТЕКАРИ КОИ 
СЕ ПОДГОТВЕНИ 
ЗА ГРАЃАНСКА 
НЕПОСЛУШНОСТ.
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Aaaaarg.org, започната од уметникот Шон Докреј, 

е он-лајн репозиториум на повеќе од 50.000 книги 

и текстови. Ја одржува, каталогизира, и иницира 

дискусии за неа една заедница на ентузијастични 

истражувачи од полињата на критичка теорија, 

современа уметност, филозофија, архитектура и други 

полиња од хуманистички науки. Таа е продолжение на 

самоорганизираната образовна платформа The Public 

School.26

UbuWeb27 е најзначајната и најголема он-лајн архива 

на авангардна уметност, иницирана и предводена од 

концептуалниот уметник Кенет Голдсмит. UbuWeb, 

иако сѐ уште неформална, израсна во релевантна 

и признаена критичка институција за современа 

уметност. Уметниците се желни нивните дела да ги има 

во каталогот на UbuWeb и се согласни на врска која нема 

формални договорни обврски.

Monoskop е Википедија за уметноста, културата и 

медиумската технологија, со специјален фокус на 

авангардна, концептуална и медија уметност од источна 

и централна Европа, создадена од Душан Барок и некои 

други луѓе. Во форма на блог, Душан аплоудира он-

лајн каталог на курирани наслови (кој моментално 

брои околу 3000) и како што е случај и со UbuWeb, со сѐ 

порелевантно он-лајн присуство.

Library Genesis, Aaaaarg.org, Кенет Голдсмит и Душан 

Барок ни покажуваат дека на иднината на јавната 

библиотека не ѝ треба кризен менаџмент, инвестирање 

во нови бизниси, старт-ап инкубатори или аутсорсинг, 

26 „The Public School,”, The Public School, n.d., https://www.
thepublicschool.org/.

27 See http://ubu.com/.

туку само слобода да продолжи со ширење на сонот на 

Мевил Дуи, Пол Отле28 и други визионери библиотекари, 

исто како што се случуваше пред појавата на 

интернетот.

Со развојот на интернетот и софтверските алатки како 

Calibre и „[let’s share books],29 на библиотекарството му 

е дадена шанса, слична на проектот SETI@home,30 да 

вклучи илјадници библиотекари аматери кои, заедно 

со експертите, градат една дистрибутивна peer-to-peer 

мрежа која се грижи за каталогот на присутно знаење, 

бидејќи јавната библиотека е:

 � Слободен пристап до книги  
за секој член на општеството

 � Библиотечен каталог

 � Библиотекар

Со книги подготвени за споделување, педантно 

каталогизирани, секој може да биде библиотекар. Кога 

секој е библиотекар, библиотеката е насекаде.31

 Превод од англиски јазик:   

 Ивана Накиќ 

28 „Paul Otlet,”, Wikipedia, 27 October 2014, http://
en.wikipedia.org/wiki/Paul_Otlet.

29 „Tools,” Memory of the World, n.d., https://www.
memoryoftheworld.org/tools/.

30 http://setiathome.berkeley.edu/.

31 „End-to-End Catalog,” Memory of the World, 26 November 
2012,  https://www.memoryoftheworld.org/end-to-end-
catalog/.
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 Марсел Марс  (Ненад Ромиќ) е истражувач на културата 

и социјален поттикнувач кој се застапува за слободен 

софтвер. Тој е еден од основачите на Мултимедијалниот 

Институт – mi2 и net.culture club MaMa во Загреб, и е 

член на тимот на Creative Commons во Хрватска. Редовно 

држи работилници како „Програмирање за почетници“ 

и предавања на теми како хакирање, филозофија на 

слободен софтвер, собири на заедници за добри каузи, 

забожотување, правење ништо, глупави/умни бизнис 

модели на музичките индустрии, социјален софтвер и 

семантички веб. Во последно време Марсел се залага 

и работи на проектот он-лајн „Јавна библиотека”. Тој 

пее, танцува, раскажува приказни и создава музика како 

Ненад Ромиќ за Novyi Byte. 

 Томислав Медак  студирал филозофија, германски 

јазик и литература на Филозофскиот факултет во 

Загреб. Во фокус на неговите теориски интереси лежат 

констелациите на современата политичка филозофија, 

теоријата на медиумите и естетиката. Од 2000 година 

ја координира теориската програма и издавачките 

активности на Мултимедијалниот институт МАМА 

(Загреб, Хрватска). Се застапува за слободен софтвер 

и е член на Управниот одбор на хрватскиот Creative 

Commons тим. Член и на урбаната активистичка 

иницијатива Право на Град, Загреб и работи со 

загрепската театарска група BAD.co како перформер, 

драматург и директор.

https://monoskop.org/Mama
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 ИЗЛОЖБА 

 „АРХИВИ НА  
 НАСИЛСТВОТО” 
 22-30 ноември 2016  
Чифте Амам 
Национална галерија  
на Македонија - Скопје

Изложбата Архиви на насилство  
е дел од фестивалот КРИК
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 АРХИВИ  
 НА НАСИЛСТВО 

Елена Вељановска

Моќта на архивирањето е документот, потенцијалниот 

иден факт. Архивите го чуваат знаењето, го 

превреднуваат минатото документирајќи ја сегашноста, 

создавајќи мемориски ресурси за иднината. Така, 

тие застануваат наспрема заборавот и историската 

ревизија. Во денешниот неизбалансиран свет, улогата 

на архивата е од клучно значење, како што кризата 

на демократијата станува поочигледна од кога и да е: 

прогресивните, хуманистички визии за општеството се 

сѐ повеќе загрозени од доминантните популистички и 

неолиберални наративи. Сето ова може да се согледа 

преку широкиот спектар на општествени и политички 

кризи – човекови права, родова нееднаквост, разорност 

и насилие врз животната средина, образование, слобода 

на говор, попречување на правото на домување, слобода 

на движење. Повторно во историјата сведочиме на 

поларизација на моќта, говор на омраза и растечка 

социјална сегрегација, како во „развиениот” така и во 

„неразвиениот” дел од светот. 

Оваа изложба ја прикажува моќта на архивата да му се 

споротивстави на тоа насилство. Таа ќе се обиде да им 

даде облик, да направи видливи неколку истражувачки 

уметнички проекти, коишто обработуваат конкретни 

случаи на насилството. На тој начин материјалните 

факти / изложените дела самите по себе стануваат и 

документи- сведоци на тоа насилство. Публиката ќе 

може да ги искуси визуелните и звучните архиви кои 

истражуваат различни теми, од кризите со домувањето 

(Мишел Теран), корупција и репресија (Ѓорѓе Јовановиќ), 

исчезнување на знаењето (Меморија на светот), 

родови стереотипи, објектификација и медиумско 

насилство (Зејно Пекунлу), недостиг на архивите за 

жените (Христина Иваноска) или директно насилство 

врз клучни политички субјекти (Соња Шонеберг). 

Овој пристап на сондирање има цел да ги поттикне 

нашите сетила за препознавање и регистрирање на 

насилството кое нѐ опкружува секојдневно, она на кое 

сме се навикнале, но и на структурното насилство низ 

политичките системи. Овој документ ќе се обиде да ги 

визуелизира дисонантните односи помеѓу оние кои 

владеат и владеаните, и да го оприсутни невидливото, 

не толку лесно разликовно од насилството.

Повеќеслојната природа на делата – обемната 

документација и архивските материјали, создава 

простор за отворање дијалог со конкретни случаи 

на насилство. Некои од делата ќе имаат додатен 

перформативен и едукациски предзнак. И така ќе 

направат поместување од статичко и чисто еститичко 

кон дискурзивно, а на тој начин стануваат дел од 

пообемната дискурзивна програма на Форумот за 

критичко мислење на фестивалот КРИК, со што 

ќе отворат партиципативен пристап и директно 

инволвирање со публиката. 
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Придонесот на Мишел Теран кон Архиви на насилство 

вклучува елементи од нејзиното континуирано 

истражување на кризните субјективитети во 

современите соцјални движења на пост-кризната 

Шпанија, фокусирајќи се на кризата на домување. 

Од 2013 година, таа интензивно работи со групи кои 

се борат за право на домување – „Платформата на 

жртвите на хипотеки” (the Mortgage Victim’s Platform) 

и колективот „Стоп на иселувањата” (Stop Evictions) 

од Мадрид. Во ова нејзино дело, таа во исто време е и 

активист и учесник во движењето кое се бори за право 

на домување.

Во оваа инсталација, таа презентира неколку елементи 

од растечката медиумска архива генерирана од 

соцјалните медиуми, во која текстовите и сликите кои 

циркулираат на дигиталните мрежи играат значајна 

улога во коордирањето и документирањето на самата 

акција. За Архиви на насилство, Теран селектира слики 

и видео матерјал од архивата на WhatsApp групата 

на „Стоп на иселувањата” колективот од Мостолес, 

предградието на Мадрид. Архивата содржи членови на 

овој колектив, како и на други заедници кои учествуваат 

 „ЖИВОТИ НА КРЕДИТ”  
 Мишел Теран 

Дигитален принт 29 cm x 21cm,  
банер 150 cm x 300cm, 
печатени матерјали, 2016 
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во различни кампањи и акции спроведени во периодот 

помеѓу фебруари и ноември 2016, прикажувајќи ги 

радикалните практики на колективна грижа. Сликите 

служат и како времеплов на активностите, прикажувајќи 

го текот на кампањите и акциите усмерени кон борбата 

против насилните иселувања и истакнувајќи ја улогата 

на банките и владините институции во самата криза.

Банерот на кој е прикажана куќа која тоне – логото 

на „Платформата на жртвите на хипотеки”, како и 

дополнителниот матерјал за истражување кој е изложен, 

ги надополнуваат прикажаните слики и видеа од 

архивата.

 Дополнителна програма: 

23.11.2016, Испрекинати сесии,  

перформативен разговор  

со Мишел Теран  

 Мишел Теран  се застапува за хибридна практика 

која ги поврзува политичката и социјалната 

вклученост со современите уметнички акции. 

Таа ги користи критички медиумите, поврзаноста 

и перцепцијата во градот, со употребувајќи го 

јазикот на надзор (surveilance), картографија и 

социјалните мрежи. Таа инкорпорира стратегии за 

преведување и современи практики за архивирање 

во рамките на социјалните медиуми. Нејзиниот 

мултидисциплинарен израз варира во распон од 

различни формати: филм, текст, перформанси, 

инсталација, он-лајн дела, партиципативни настани 

и интервенции во јавен простор. Таа завршила 

докторски студии на Берген Академија за уметност 

и дизајн (KHIB), каде што го спроведува своето 

истражување во составот на норвешката уметничка 

програма за истражување (practice-based PHD). Таа 

е добитник на неколку награди, вклучувајќи ја и 

наградата Transmediale (2010), Turku 2011 Digital 

Media & Art Grand Prix Award, Prix Ars Electronica 

почесно истакнување (2005, 2010) и Vida 8.0 

Art & Artificial Life International Competition. Во 

моментов таа развива серија на дела коишто ја 

разгледуваат кризата на субјективности во рамките 

на скорешните (пост-2011) политички движења. 

[http://www.ubermatic.org/]
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Сѐ до почетокот на XX век, женскиот глас не постои во 

јавниот простор или е до толку минимален што само 

трепери. Вообичаената историска претстава на жената е 

нејзината улога во домот. Нејзиниот потенцијал можел 

да се реализира само во кругот на домашното огниште. 

Оттука се прашуваме кое е тоа знаење и потенцијал 

којшто се изгубил низ вековите? 

Но ете, доколку и го прифатиме овој параметар на 

домот како женска терирорија и сигурно место во кое 

постои тој простор на слобода, тогаш неизбежно е да 

поверуваме дека постои извезена и исткаена женска 

историја на отпорот. Инспирацијата за ова толкување 

Иваноска ја пронаоѓа во описот на собата за ткаење 

за која пишува македонската писателка Кица Колбе 

во романот „Жените Гаврилови“ (2008). Во оваа соба 

пристап имале само жените и децата и таа преставува 

простор во кој слободно можело да се изрази љубов, 

грижа и креативна исполнетост. Но домашниот простор 

е и место во кое можат да се изразат и чувствата 

на обесправеност, неприфатеност, подреденост, 

изолираност, страв, гнев и очај со што непобитно 

станува и простор во кој се раѓа и негува чувството 

 „СЕ БАРАМ НИЗ ИСТОРИЈАТА  
 И НЕ СЕ ПРОНАОЃАМ НИКАДЕ“  
 Христина Иваноска 

платно и конец,  
135 х 197 см, 2016 
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на отпор, за кој од друга пак страна толку сликовито и 

јасно пишува американската феминистка и активистка 

бел хукс (bell hooks) во нејзиниот текст „Домашен 

простор (простор за отпор)” /“Homeplace (a site of 

resistance)” (1990). 

Изборот на материјали и техники, како везење, шиење, 

ткаење или боење, цртање и испишување на различни 

видови на платна, не е случаен во ликовната практика 

на Иваноска. Таа и во нејзините претходни дела ја 

користи рачната работа со што ја валидира како 

медиум за изразување на женскиот интелектуален 

и креативен потенцијал. Процесот на пишување, 

изразувањето на идеи и мисли преку пишан јазик и 

неговото визуелизирање, е уште еден важен сегмент 

од нејзиниот начин на создавање. На тој начин таа ја 

изразува потребата да ја пронајде својата генеалогија во 

генерациите жени од ова тло кои оставиле расфрлани 

фрагменти од своето постоење во нашите домови. 

Проучувањето на женската историја од аспект на 

домот дава видливост на овој непостоечки наратив и го 

надополнува овој историски недостаток. 

 Дополнителна програма:  
25 и 26.11.2016, Документот што недостасува: 

перформанс бр. 4 (Сослушувањето) 

 Христина Иваноска  е докторантка на 

Академијата за ликовни уметности во Виена. Таа 

работи интердисциплинарно, истражувајќи ги 

општествените и политички системи и нивната 

поврзаност со теоријата и историјата. Иваноска 

има изложувано во бројни домашни и странски 

музеи, галерии и независни простори. Со уметникот 

Јане Чаловски соработува од 2000 година со кого 

го ко-основа „Проектниот простор Прес ту егзит“ 

во 2004 година во Скопје. Со нивното заедничко 

дело „Ние сите сме сами во ова“беа претставници 

од Република Македонија на 56-тото Биенале во 

Венеција во 2015 година.
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Што се случува кога власта ќе навлезе во сите пори на 

едно општество? Дали граѓанинот се спротивставува 

на овие процеси или останува нем и на тој начин ги 

легитимира ваквите општествени состојби?

Македонскиот граѓанин често одбегнува да се занимава 

со „политика“. Но дали молкот или неитересирањето 

за криминалот и корупцијата во општеството коешто 

го модифицира начинот на сеојдневниот живот не е 

политика? Македонија се соочува со клиентелистички 

систем во јавното здравство коешто најјасно се 

манифестира преку лошите услови во болниците или 

пак недостатокот на лекови за терминално болните, 

но и политиките на телото кои што се највидливи во 

регулациите на законот за абортус. Од друга страна, 

не помалку важен е едукативниот сектор, во којшто 

се јавува интелектуален регрес во содржините на 

учебниците, но и условите за работа коишто понекогаш 

не навраќаат во пред-индустриското доба (руинирани 

училишта и студентски домови без покриви и базични 

услови за живот). Примерите на распаѓањето на 

македонското општество се бројни и со се поголемото 

 „ПУКНАТИНИ”  
 Ѓорѓе Jовановиќ 

Аудио/визуелна  
инсталација, 2016 
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влошување на состојбата, граѓаните стануваат се повеќе 

свесни за улогата на политиката во нивниот секојдневен 

живот. Делото „Пукнатини” го истражува токму овој 

аспект: Каде е границата меѓу востановеното толкување 

на она што се подразбира како „политика“ и реалниот 

живот? 

Аудио/визуелната инсталација ”Пукнатини” ја 

сочинуваат пет аудио сведоштва на луѓе од различни 

професии и средини, кои секој од своја перспектива 

говори за репресијата, неможноста да остварат некое 

свое право, заканите и заплашувањето во годините на 

несигурност, криминал и корупција, атмосфера во која 

што живеат македонските граѓани.

 Ѓорѓе Јовановиќ  дипломирал на ФЛУ во Скопје. 

Има реализирано повеќе проекти во чиј фокус се  

прашањата за интеграцијата и дезинтеграцијата 

на современиот човек. Селектирани самостојни 

изложби: Изуми за вас, прекрасни луѓе!, МСУ-

Скопје, (2014), Фрагментарниот архив на уметникот 

од земјата во транзиција (Њујорк, 2010), It’s 

Complicated (Грац, 2010). Селектирани групни 

изложби:  Balkon zum Balkan, Баден Баден, Vienna 

Independent Shorts, Виена, Balkan, Базел, Re-

locate, Истанбул, 255.804 km, Виена. Добитник е 

на следниве награди: „Денес” 2009, Алтернативен 

филм / Видео во Белград во 2009, Акто фестивал, 

Битола во 2012 и Најдобар млад уметник на 10 

Биенале на млади уметници во 2013.
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 КАКО ДА ДОПРЕШ ДЕВОЈКА,  
 А ДА НЕ ЈА ИЗВАДИШ ОД ПАМЕТ?  
 Зеjно Пекунлу 

Видео (најден видео материјал),  
19’ 10’’, 2015

Видеата користени во ова дело се првите кои 

YouTube пребарувачот ги предложува кога ќе 

се искуца фразата како да собереш девојка. 

На каналите на YouTube кои се достапни и 

бесплатни за сите, тренерите за личен развој 

(ang. life coaches) и „инструктори за собирање 

женски” (ang. pick-up artists) го споделуваат 

своето „знаење”, давајќи одговори на прашањата 

за тоа што всушност сакаат жените, како да се 

привлечат, како да им се побара телефонски 

број, како да се „изолираат” за полесно да бидат 

убедени да дојдат дома со тебе, како да допреш 

девојка, а да не ја извадиш од памет итн…

Зејно Пекунлу, пребарувајќи по популарните 

културни медиуми, користи техника слична 

на копање по ѓубре (dumpster diving) и на тој 

начин го анализира новиот феномен на само-

прокламирани life coaches, сомнителни експерти 

и pick-up artists кои нудат бесплатно онлајн 

советување, во овој случај усмерено на начини 

како да се „соберат женски”. Доминантниот 

наратив прикажан на овие многу популарни 

видеа е вообличен од пропагирањето на 

конзумеристичката култура преку различни 

медиуми. На овој начин, новите и популарни 

медиуми ги реоформуваат родовите стереотипи. 
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Од една страна, овој наратив уште повеќе ја засилува 

насилната објективизација на жените преку нивното 

третирање како предметии, како што и ја подржува 

машката доминација во комуникацијата. Исто така, 

тој зборува за кршливоста на машкиот идентитет, 

за отелотворувањето на маркетинг менталитетот 

во секојдневниот живот, како и за се поголемата 

потреба за присутност во светот составен од постојана 

медијска репродукција. Со цел да направи увид во оваа 

проблематика, делото на Пекунлу не го модифицра 

материјалот, туку само го аранжира од што создава нов 

наратив за кршливоста на идентитетите. 

 Зејно Пекунлу  е уметница/предавачка од Измир, 

живее во Истанбул. Дипломирала сликарство на 

Универзитетот Мимар Синан во Истанбул, а на 

истиот универзитет се стекнала со докторат. Втората 

магистратура ја завршува на универзитетот во 

Барселона. Користејќи широк спектар материјали, 

од турската химна до турските мелодрами, 

нејзината работа ги надминува јавните и приватни 

манифестации на разни форми на субординација и ја 

проблематизира технологијата на моќта. Делата ги 

извртуваат општествените функции на материјалите 

преку деформација, контекстуално одвојување и 

категоризација на обични слики и текстови. 
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Кога доминaнтната идеја за слобода во едно време 

е онаа која е регулирана од пазарот, колективниот 

капацитет за стремеж кон автономија, еднаквост и 

развиток е сведен на ниво на слобода на конкуренцијата 

и слобода на потрошувачкиот избор. Под притисок 

на пазарот и со својата немоќ да го хармонизира 

значењето на демократската еднаквост со глобалната 

слободна трговија, слободата на новинарството се 

преобразува во корумпирани медиуми кои служат 

како соработници на корпоративните и политичките 

интереси; слободата на изразувањето се изобличува во 

официјално прифатениот говор на омраза; слободата 

на истражувањето и образованието во вртоглаво 

високи школарини, додека пак ризичниот, храбар 

академски труд се извитоперува во интелектуално 

само-цензурирање. Во едно такво време, кога 

доминантната идеја за слобода во едно место е 

онаа за самопотврдување и етничка доминација, 

како што е случај во земјите на бивша Југославија, 

 ЈАВНА БИБЛИОТЕКА /  
 МЕМОРИЈАТА НА СВЕТОТ  
 Томислав Медак  
 и Marcell Mars 

http://www.memoryoftheworld.org

Изложени дела, семинар  
и работилница 

http://www.memoryoftheworld.org
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тогаш корумпираните медиуми, општо прифатената 

дискриминација и самоцензурата ги затвораат 

очите кога се исфрлаат книги од библиотеките, кога 

документи исчезнуваат од архиви и споменици се 

дигаат во воздух, со цел да се избрише колективната 

меморија на еманципаторното минато и одново да се 

напише историјата.

Јавната библиотека како институција е во амбивалентна 

позиција со доминацијата на пазарот и на нацијата. 

Потекнувајќи од буржоаските и пролетерски револуции 

на XVIII и XIX век, оваа институција како таква 

постепено се формира во граничната зона на процесот 

на капиталистичкиот развој. Со овозможување на де-

комодифицираниот пристап кон културата и знаењето, 

јавната библиотека ја ограничува моќта на пазарот 

да одлучува на кого ќе му биде одбиен пристапот кон 

усовршување и образување, како и дали ова знаење 

ќе биде во служба на континуираната доминација или 

трансформација на светот.

Уште од своите почетоци, јавната библиотека нуди едно 

утописко ветување дека целата меморија на светот ќе 

стане достапна на сите членови на општеството, кое 

со ширењето на интернетот делува како да станува 

скоро остварливо. Но сепак, паралелниот подем 

на дигиталниот капитализам и на вгнездувањето 

на национализмот екстремно ја ограничува 

оваа институција во стремежот кон нејзината 

еманципаторска мисија, понекогаш наведувајќи некои 

премногу ревносни библиотекари да извршат дела на 

систематско идеолошко прочистување. Ова доведува до 

создавање на одреден број на рефлексивни дигитални 

архиви и библиотеки креирани од интернет заедниците, 

често со најотворено непочитување на законите за 

авторски права и на доминантната идеологија на 

национализмот. На таков начин, тие овозможуваат 

пристап до знаењето за сите и сочувување на 

колективната меморија таму каде на јавните институции 

не им било дозволено тоа да го направат или потфрлиле 

во истото. Во изложбата Архиви на насилство, 

проектот „Јавна библиотека/Меморија на Светот” 

ќе презентира некои примери на таков тип на архиви 

и библиотеки. Претставени се четири проекти кои 

„Јавна библиотека/Меморија на Светот” помогна да 

се креираат во текот на последните неколку години : 

„Каталог на ослободени книги” (Catalogue of Liberated 

Books), „Дигиталните архиви на Летната школа во 

Корчула и списанието Праксис (Digital Archive of the 

Kor~ula Summer School and Praxis Journal), акцијата 

„Отпишани” (Written-off) која е агрегатор на книги 

изгонети од хрватските библиотеки во 90-те , како 

и дигиталната архива „Библиотеката од мечтите 

на Херман Валас” (Herman Wallace’s Dream Library) 

-библиотека на еден активист на Црните Пантери 

(the Black Panthers) кој бил осуден на доживотна 

робија придонесувајќи кон неговата политичка 

радикализација. Исто така, ќе биде презентирана и 

интернет архивата „Знаци. нет” (Znaci.net)– документи 

и книги за Втората светска војна на територијата на 

Југославија и поврзани историски настани.
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Инспирирано од уметничкиот аспект на 

неодамнешната Шарена револуција во Македонија, 

најновото дело на Соња Шонбергер, „Фрлањето”, е 

обид за рефлекција врз начинот на протестирање како 

индивидуален чин. За ова дело, таа забележува настани 

кога разни предмети се фрлани кон политичари, 

што го трансформира самиот протест на многу 

директен и усмерен начин преку таргетирање само 

на една личност. Оваа форма на протест не е посебно 

спектакуларна и е индивидуална – таа нема за цел 

да допре до голема маса, туку е акција усмерена кон 

една таргетираната личност. Всушност, се работи 

за личната врска која напаѓачот ја воспоставува со 

својата мета, како и за потребата на таков начин да го 

артикулира својот став. Емоционалниот интензитет 

на овој чин може да варира од исмевање до вистинска 

физичка повреда, но неговата поента лежи во нагонот 

за физичко преточување и артикулација на личното 

мислење. „Фрлањето” го овоплотува моменталниот 

излив на агресија и понатамошната свесност за 

минливоста и краткотрајноста на таквиот чин. 

Во работите кои се фрлаат доминира храна – најчесто 

јајца или торти, како и разни други цврсти предмети. 

 „ФРЛАЊЕТО“  
 Соња Шонбергер 

Дигитален печат на платно, 
60cm x 40cm, 2016 
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Потеклото на оваа практика е тешко да се пронајде, 

како што е тешко да се кристализира нејзината смисла. 

Можеби потекнува од стрипови или комични претстави, 

каде актерите едни на други си зашлапуваат торти 

директно во лицето? Или пак, можеби суштината 

на ваквиот чин е да се тестира нивото на хумор на 

личноста која е мета? Сепак, на крајот највидлива е 

главната особеност на ваквото делување -најчесто 

фрлаат немоќните и обесправените кон оние кои 

се олицетворение на некаква моќ. Тие се секогаш 

поттикнати од нагонот за реакција и свесно или 

несвесно, со помош на духовитоста и смислата за хумор 

кои ваквиот чин ги содржи, тие се обидуваат да го 

усмерат вниманието кон одредена тема. Сепак, едно 

прашање останува отворено – кога фрлањето станува 

политички чин?
 Соња Шонбергер  студирала социјална 

антропологија во Берлин и Цирих, видео-

уметност на Rietveld Academie во Амстердам 

и експериментален медиумски дизајн на 

Универзитетот за уметности во Берлин. Веќе 

неколку години собира лични приказни и досега 

реализирала повеќе од 100 интервјуа преку кои 

го истражува периодот на Втората светска војна 

во Германија и САД. Низ овие архиви на меморија, 

таа ги истражува ефектите од траумата на целата 

нација врз следните генерации. Од овие архивски 

материјали произлегле многу дела на Шонбергер,  

во различни дисциплини. 
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Програма
на

 КРИК 
 ФЕСТИВАЛ  
 ЗА КРИТИЧКА  
 КУЛТУРА 

18.11.2016 – 03.12.2016

 ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
Кинотека на Македонија-Скопје | 18 - 20 ноември 2016 
 
 18 ноември (петок)  
 Отворање на филмскиот фестивал | 20:00 

 20:00  Аустерлиц (2016) 74 мин. 
 21:15  Илегален Парнас - Презентација  
на книга на Бојан Бабиќ 
Што значи да се биде странец? (Готен) 
Разговор со Бојан Бабиќ и Никола Гелевски 
Модератор: Роберт Алаѓозовски 
  
 19 ноември (сабота)

 20:00  Смртта на Луј XIV (2016), 115 мин. 
 
 20 ноември (недела) 

 20:00  Хаварија (2016), 93 мин. 
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 ФОРУМ ЗА КРИТИЧКА КУЛТУРА 
Чифте Амам, Национална галерија  
на Македонија | 22 - 26 ноември 2016 
  
  22 ноември (вторник)  
 Отворање на фестивалот | 19:30 

 Изложба  „Архиви на насилство” (Контрапункт) 
Уметници: Соња Шонбергер, Мишел Теран,  
Христина Иваноска, Ѓорѓе Јовановиќ,  
Memory of the world (Томислав Медак и Марсел Марс)  
и Зејно Пекунлу.

Изложба „Од дијаспора до 
различности”(Есперанца)  
Уметници: Ивана Ивковиќ, Рајко Радовановиќ,  
Младен Бундало, Нада Прља, диСТРУКТУРА. 
 
 23 ноември (среда) 

 10:00-16:00  Дијаспора, Мобилност, Номадизам,  
Различности (конференција) (Есперанца) 
Учесници: Роберт Алаѓозовски, Дарка Радосављевиќ, 
Моника Мокре, Александра Лазар, Лидија Димковска, 
Елизабета Шелева, Мелентие Пандиловски, Јане 
Чаловски, Сабина Габиќ

 16:00 - 19:00  Поетики на радикалното 
издаваштво (Мултимедијални институт, kuda.org, 
Контрапункт)

ЧИТАЧКИ ГРУПИ:  
 16:00  Читачка група 1: Силвиан Лазарус:  
Антропологија на името  
Модератор: Бранка Чурчиќ

 17:30  Читачка група 2: Катрин Малабу:  
Онтологија на незгодата  
Модератор: Анте Јериќ

 19:30  Stratigos Тито - карате: поетика на 
пречекорувањето, или „мешање на меморијата  
и желбата“ воведно предавање на Светлана Слапшак

 20:15  Ана Вујановиќ во дијалог Светлана Слапшак 
 
 24 ноември (четврток) 

 10:00 - 16:00  Дијаспора, Мобилност, Номадизам, 
Различности (конференција) (Есперанца) 
Учесници: Ивајло Дичев, Ирена Беќиќ, Аријан Лека, 
Драгослав Дедовиќ, Лилјана Симиќ Деру,  
Марко Стаменковиќ

 11:00 - 15:00  Критичкото пишување во 
уметноста и културата - градење на критичко 
социо-културно размислување во јавната сфера 
- Работилница предводена од Ана Вујановиќ 
(Контрапункт)

 16:00  Спринт презентација на книги (дел 
од програмата на „Поетики на радикалното 
издаваштво“ Мултимедијални институт, kuda.org, 
Контрапункт) 
Презентери: Мика Буљевиќ, Бранка Чурчиќ,  
Зоран Гајиќ, Никола Гелевски, Динко Крехо

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkuda.org%2F&h=RAQH_Gml5AQFMOJvkWxIrU55DloydP7exZKmPK2e8-nwt0w&enc=AZMkYm7KN-a4nxfxbwJaVod1xQQYN1GGToEx1crGqrXG14B0Oz3oU5nj7IUjsNFXAfm_qHciZzRoB_0yQkiz3zjj3Y0D2zcOijiCJBojWQvGiC8bdJOtrfVRn92O4rLnlHmd9hVGij4h_d5sL-HAkrGgQ_HmJ8F5Ydh9xSQZfGAph2Tz75g5SWCtjWkhbNUysKc&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkuda.org%2F&h=KAQFua1jAAQEFrXSMbJgpMEs63T-CHGZmZA5rDu6wj-NA7Q&enc=AZOJ-UEXBuJGtF8YQ6gmPCsn-r1Vvw8J78IUu_kSOgnH0PBiRPyE0cJk5horJ6XRJP7fNBx1p0nGx5-NXabuZx0o7SVABWoJ7M371fRlMyZjPo3EpIbXOg1nbiXMOcUfqrfn9ttok5PSjTjwBNJVaag1vohmZUC4I4cWhjf95E4LRCXH_umnsvI8JTjcnHRqWnA&s=1


 125 

 18:00  Јас сум член на буржоаската класа - 
тркалезна маса (дел од програмата на „Поетики 
на радикалното издаваштво“ Мултимедијален 
институт, kuda.org, Контрапункт) 
Учесници: Јелисавета Благојевиќ, Динко Крехо,  
Леонардо Ковачевиќ, Артан Садику 
Модератор: Анте Јериќ

ЈАВНА БИБЛИОТЕКА/МЕМОРИЈАТА НА СВЕТОТ - 
СИМПОЗИУМ (Мултимедијални институт)

 20:00  Запознавање со Јавни библиотеки/Меморија 
на светот со Марсел Марс и Томислав Медак

 20:45  Од сеќавање за насилството до методи на 
насилен заборавсо Сања Хорватинчиќ

 21:30  Архивирање на сеќавањето и знаењето:  
Воените злосторства во Југославија 1941-1945  
со Милан Радановиќ 
 
 25 ноември (петок)  

 11:00-15:00  Дигитална библиотека/Моја архива: 
од корисник до аматер-библиотекар [прв дел] 
Работилница предводена од Марсел Марс  
и Томислав Медак

 17:00  Испрекинати сесии – перформативен 
разговор со Мишел Теран 

 19:00  Како би можело да изгледа? - Кон политички  
и историски теми преку видео (Контрапункт) 
Предавање и видео проекции со Зилке Витиг, со дела 
од n.b.k. Видео форумот

 19:00  Ариан Лека, промоција на книгата Домашна 
змија, со Луан Старова, Даут Пашин Амам (Готен)

 20:00  Документот што недостасува:  
перформанс бр.4 (Сослушувањето)

 20:30  Насилство на информациите и 
апликациите: „Современата уметност“ нa 
затворање 
Воведно предавање, Бранислав Димитријевиќ 
(Контрапункт)

 21:15  Бранка Ќурчиќ и Славчо Димитров во 
разговор со Бранислав Димитријевиќ 
 
 26 ноември (сабота)  

 11:00-15:00  Дигитална библиотека/Моја архива:  
од корисник до аматер-библиотекар [втор дел] 
Работилница предводена од Марсел Марс  
и Томислав Медак

 19:00-19:30  Документот што недостасува:  
перформанс бр.4 (Сослушувањето) 
перформанс на Христина Иваноска (перформансот 
ќе се одвива на македонски јазик и е дел од 
изложбата „Архиви на насилство“, на Контрапункт)

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkuda.org%2F&h=cAQGZtpJKAQHV2XCfL9pbbXLFNGTZ_aKpNMIpFZ-IKdImaA&enc=AZP-v0_7Fs2_QyUZbvRt73W3vjQ_LwbmL2kfAoCiBVVVbktMHT6h3l_tnUZzgJEeqFdqNhcCzqgmm2YuKOQraeO6utxH6Eu8thvO_gZaKlnij7spNNyEZXuunFpcjrxcT14XhmSzBVBfWOR7KzYpAqrO-xiCO68v5gVY-z3zeW88AYKx9FvMQBtOemcLjVf2-nE&s=1
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 19:30  Економско насилство - несвесни за него,  
иако секојдневно со него (Контрапункт) 
воведно предавање на Бранимир Јовановиќ

 20:15  Бранимир Јовановиќ во разговор  
со Петар Гошев и Кристина Ампева 
 
 03 декември (сабота) 

 18:00  Политиката на избор како  
политика на насилство 
 Воведно предавање со Рената Салецл (Контрапункт)

 20:00  Катерина Колозова во разговор  
со Рената Салецл

Архиви
на  НАСИЛСТВО 
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Публикацијата Архиви на насилство е резултат на КРИК (критика – 

реакција – идеја – конфронтација) – фестивал за критичка култура

18.11 – 03.12.2016

Кинотека на Македонија, Национална галерија на Македонија 

„Чифте Амам“, Скопје

Фестивалот е соработничка платформа помеѓу:

Контрапункт – асоцијација за развој на критичка теорија, 
социо-културен активизам и современи културни практики
и
Есперанца – светски културен центар

 //Реализација на фестивалот: Програмски координатори: Искра 

Гешоска, Елена Вељановска, Роберт Алаѓозовски/ Програмски 

асистент и логистика: Јана Коцевска/ Односи со јавност и 

комуникација: Александра Бубевска // Проширен тим: Ивана 

Накиќ, Павлина Симоновска-Арсиќ// Изложби: Кураторка Архиви 

на насилство: Елена Вељановска/ Куратори Од дијаспора до 

различности: Мирослав Кариќ, Јанка Вукмир // Конференциска 
програма: Програмска уредничка на тематскиот фокус Архиви на 

насилство: Искра Гешоска/ Програмски уредници на тематскиот 

фокус Од дијаспора до различности: Роберт Алаѓозовски, Дарка 

Радосављевиќ, Мирјана Пеитлер // Филмски фестивал за 
човекови права: Селектор и уредник: Петар Милат // Јавни 
библиотеки и Поетики на радикално издаваштво (проекти во 
рамки на Архиви на насилство): Програмски уредници: Марсел 

Марс, Томислав Медак, Бранка Ќурчиќ, Зоран Гајиќ, Анте Јериќ // 

Тотал дизајн: КОМА//
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КРИК – фестивал за критичка култура се реализира во 

партнерство со: Мултимедијалниот институт (МаМа) од Загреб, 

kuda.org од Нови Сад, Културтрегер од Загреб, Ремонт од Белград, 

Берлинер Газете од Берлин, н.б.к. од Берлин, Издавачка куќа Готен 

од Скопје и Кунст ост од Грац.

Архиви на насилство е дел од долгорочниот проект 

Проширено естетско образование реализиран во соработка 

со: Мултимедијални институт (Загреб), kuda.org, (Нови Сад), 

Контрапункт, (Скопје), Berliner Gazette (Берлин) и Културтрегер 

(Загреб).

Логистички партнери: Национална галерија на Македонија 

„Чифте Амам“, Кинотека на Македонија, окно.мк.

Фестивалот се реализираше со подршка на Балканскиот фонд за 

уметност и култура/Balkans Arts and Culture Fund и од програмата 

за подршка на граѓанското општество Цивика Мобилитас, од 

програмата Креативна Европа на Европската Унија, како и од 

Министерството за култура на РМ, Регионалната платформа за 

култура-Кооператива, ИФА (Институт за односи со странство, 

Германија), Гете - Институт Скопје, Канадски совет за уметности, 

Европска мрежа за литература и книги Традуки.Балканскиот фонд 

за уметност и култура/Balkans Arts and Culture Fund се финансира 

од Швајцарската влада преку Швајцарската агенција за развој и 

соработка (SDC) и од Европската културна фондација (ECF). Цивика 

Мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка 

(SDC), кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и СИПУ. Мислењата кои 

се овде изразени не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика 

Мобилитас, СДЦ, ЕЦФ, Европската Унија или пак спроведувачките 

организации. Публикацијата е дополнително финансирана од 

Фондација отворено општество Македонија.
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