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Скопје, 10 декември 2017 – 
После скоро цела една година, 
еве го новиот број на весникот. 
Причини за тоа има повеќе, 
но една од најважните беше 
неможноста да се одлучи со 
која тема, од двете едновреме-
но актуелни, да се оди во овој 
број. На крај беше одлучено да 
се оди со темата: „Плоштадот 
’Скендербег‘“, бидејќи на не-
кој начин таа го заокружува во 
толковна и критичка смисла не 
само отворањето на Плошта-
дот (изведен за сега само до 
втората фаза) туку и проектот 
„Скопје 2014“ во целина.

Првите два текста се на 
Мариглен Демири објавени на 
веб-порталот Гласник.мк во 
текот на летото. Првиот текст, 
иако насловен информативно, 
во својата суштина претста-
вува и негово прво критичко 
согледување и преиспитување.  
Вториот текст е веќе посери-
озна анализа на проектот во 
којшто се упатуваат и првите 
квалификативи во однос на на-
мерите со него и неговата иде-
ологизација.

Дел од истражувањето за 
потребите на овие текстови кое 
Демири го спроведе е и пра-
шалникот упатен и до Небој-
ша Вилиќ. Како што обемот на 
одговорите во прашалникот ги 
надмина потребите на текстот 
на Демири, во договор со него 
прашалникот сега се објавува 
во неговата интегрална вер-
зија. Се разбира, во меѓувре-
ме тој беше дополнет со нови 
анализи и толкувања, но кои, 
во основа, не ги поместија или 
сменија позициите на Вилиќ 
туку само ги доуточнија.

Со тоа, и овој број на вес-
никот се обиде критички да 
заокружи едно сериозно и 
суштинско прашање на нашата 
тековна општественост, оноа 
на идеологизацијата на уште 
едно минато во своевиден ре-
трограден процес.

Идеологизација на 
уште едно минато

— Уводник —

Пред свеченото отворање на Плоштадот „Скендербег“, Скопје, 28 август 2017 (фото: М.Д.)

Свечено отворен плоштадот „Скендербег“, 
„албанското Скопје 2014“

          
Скопје, 29 август 2017 – 

Вчеравечер, со класична му-
зика и албански народни пре-
работени песни под диригент-
ската палка на Гриди Краја со 
Симфонискиот оркестар на Ра-
дио Телезија Албанија свечено 
беше отворен новиот плоштад 
„Скендербег“.1 На настанот 
беше присутен речиси целиот 
политички и партиски врв на 
ДУИ во Скопје.

Плоштадот имаше неколку 
фази на изградба. Првата фаза 
се однесуваше на реконструк-
ција на продавниците кои се 
во близина на споменикот на 
Скендербег, а истата граѓаните 
ги чинеше 2,8 милиони евра. 
Втората и третата се однесуваа 
на сите дополнителни елемен-
ти како што е проширувањето 

1 http://glasnik.mk/svece-
no-otovren-plostadot-skenderbeg-al-
banskoto-skopje-2014/

на широката платформа од 
првата фаза која сега се про-
тега од влезот на поранешната 
Стоковна куќа „Мост“ па сè до 
почетокот на плоштадот каде 
што од две страни се спуштаат 
скали до споменикот на Скен-
дербег. Исто така, тука влегува-
ат и муралот и преместувањето 
на споменикот во локација која 
е неколку метри подалеку од 
постојната и неколку метри по-
висока.

На поканата на градоначал-
никот на Општина Чаир пишу-
ваше дека овој проект претста-
вува најголемиот урбанистич-
ки проект на оваа општина, 
проект кој се карактеризира 
со високи естетички својства. 
Сепак, според многумина екс-
перти и активисти за урбани-
зам, овој проект претставува 
само продолжение на урбани-
стичкиот проект „Скопје 2014“, 
односно дел од пазарот помеѓу 

македонските политички прет-
ставници и албанските поли-
тички претставници.

Универзитетскиот профе-
сор Небојша Вилиќ смета дека 
и двата проекти се многу срод-
ни, односно идентични.

„Токму заради тоа што и 
двата проекти поаѓаат од ис-
тиот концепт на барање на 
потеклото за потврдување на 
легитиметот и легитимноста 
на државотворноста; од иста-
та форма на раскажување на 
наративот, односно, употре-
бувајќи го методот на biblia 
pauperum, односно, да повто-
рам: „Библија за неписмени-
те“; и двата проекти во и со 
својата какофонија, мешање-
то на историските концепти 
и суштини, се насочени (про-
ектирани) кон засилување на 
етничкото, та оттука и нацио-
налистичкото чувство и упо-
требата на наједноставните 
(фигуративни) претставувачки 
и прикажувачки обликовни 
уметнички постапки“, вели Ви-
лиќ за Гласник.

Двете страни од големи-
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Скопје, 21 август 2017 – Му-
рални мозаици кои ја раска-
жуваат приказната на албан-
ската идеја за независност и 
самостојност, се насликани на 
ѕидовите на плоштадот Скен-
дербег, кој е во финална фаза 
на изградба.1 На мозаиците мо-
жат да се видат, Мајка Тереза, 
албанските партизани, борба-
та за ослободување на Косово, 
албанските преродбеници и 
сојузот на Лежа каде како цен-
трална фигура се јавува Скен-
дербег. Тоа е накратко компо-
зицијата на најголемиот му-
рал, а од спротива е преместен 
споменикот на Скендербег на 
многу поголем постамент од 
оној претходниот.

Плоштадот Скендербег е 
дел од проектот „Скопје 2014“. 
На него можат да се видат ет-
нички обележја на албанска-
та нација. Според многумина 
иконографијата на овој мурал 
е етнонационалистичка, доде-
ка истиот се смета како логич-
ка консеквенца на етнонацио-
налистичкиот проект од „дру-
гата“ страна на реката Вардар.

Минатата власт на чело со 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ го „сра-
ботија“ проектот „Скопје 2014“. 
За истиот, потрошени се над 
600 милиони евра и поголеми-
от дел од предвидените објекти 
се веќе изградени или пак се во 
завршна фаза на градење. Пло-
штадот Скендербег претставу-
ва парче од колачот на дого-
ворот помеѓу претставниците 
на македонскиот и албанскиот 
етникум. Имено, откако се ре-
ализираа голем дел од пред-
видените објекти поврзани со 
„Скопје 2014“ и македонската 
историја, на сцена стапи потре-
бата албанските претставници 
на своите гласачи да им испо-
рачаат дел од албанската исто-
риска и политичка култура.

Според сликата која произ-
легува од двете етнички глори-
фикации на историјата во овој 
проект, помеѓу Македонците и 

1 http://glasnik.mk/plostadot-sken-
derbeg-mozaik-etnocentrizam/

                         
Плоштадот „Скендербег“, 
мозаик на етноцентризам

          
Албанците нема никаква заед-
ничка приказна. Македонците 
си ја слават сопствената при-
казна, додека Албанците си ја 
слават нивната. Иако, помеѓу 
интелектуалците и полити-
чарите во јавност може да се 
сретнат често и тонови на об-
винување за национализам, 
никој не си го гледа сопстве-
ниот двор, а уште полошо секој 
смета дека државата и терито-
ријата по природа му припаѓа 
нему.

Минатата власт, напра-
ви нова етничка и политичка 
демаркација на присуство и 
влијание. Неформално, албан-
ските општини и населени ме-
ста беа раководени, уредувани 
и организирани од страна на 
албанскиот политички субјект 
ДУИ, а за Македонците тоа го 
правеше ВМРО-ДПМНЕ. Без-
дната којашто ги подели овие 
два народа се зголемуваше 

уште повеќе, но иако парадок-
сално, дијалогот и заеднички-
от идентитет помеѓу полити-
чарите од двете заедници беше 
на завидно ниво.

По објавувањето на т.н. 
„бомби“, од страна на СДСМ и 
Зоран Заев, ВМРО-ДПМНЕ го 
изгуби легитимитетот да вла-
дее со институциите, додека то-
гашниот лидер на опозицијата 
беше многу млак со крими-
налните релации на претстав-
ниците на ДУИ. Со тоа ДУИ 
си обезбеди уште еден мандат 
во новата влада. Денес ДУИ, 
како носител на политичките 
процеси и застапување на ал-
банските етнички политички 
интереси го продолжува про-
ектот, кој во својата срж нема 
никаква манифестација на со-
живот помеѓу Албанците и Ма-
кедонците. Територијата одам-
на е мапирана и ограничена. 
Вие вашето, ние нашето  со 
културата, така со поделба на 
тендерите, така со парите. Де-
нес таа партија е дел од изврш-
ната власт во која учествува 
една од политичките партии 
која ги критикуваше културни-
те, но и етничките политики на 
оваа партија.

Плоштадот Скендербег е 
компензација за другите два 
плоштади во Скопје. На овој 
плоштад, за разлика од други-
те два на кои стојат историски 
фигури со кои идентитетски се 
поврзува македонскиот етнич-
ки елемент, стои Скендербег. 
Скендербег претставува албан-
ска романтичарска верзија на 
„таткото на нацијата“, а истиот 

неколкупати беше преместу-
ван на повисок постамент од 
претходниот. Ова треба да биде 
местото на кое ќе се разменува-
ат искуства меѓу Македонците 
и Албанците, исто како и на 
претходните плоштади каде 
„татковците на нацијата“ се 
Александар Велики и Филип 
Втори.

Со овие два непремости-
ви елементи, градот Скопје 
останува неспоива приказна 
на два формално слични, или 
исти политички пристапи на 
етнонационализам и културна 
и политичка непомирливост. 
Преку овие проекти, Скопје не 
сведочи за културна соработка 
и за заедничко споделување 
на вредности. Накратко, Ско-
пје не сведочи една заедничка 
приказна на Македонците и 
Албанците.

Проектот е етноцентри-
стички. Муралот претставува 
еден показател на фрагмен-
тиран и поделен режим на 
колективна меморија, смета 
Наум Трајановски, докторант 
на Институтот за филозофија 
и социологија при полската 
Академија на науки во Варша-
ва. Муралот рефлектира ет-
но-центристички модус на ре-
презентација на колективната 
меморија од проектот „Скопје 
2014“ и е дел од политиката на 
поделба на градот кој преку на-
ционалните симболи и митови 
служи за една рекреација на 
етничките граници на Скопје.

„Муралот директно и без 
скрупули одговара на пра-

Поглед на Плоштадот „Скендербег“, (фото: М.Д.)

от урбанистички проект во 
суштина претставуваат непре-
мостиви крајности на секој- 
дневието во Република Маке-
донија. Недостатокот од ко-
муникација и релација помеѓу 
проектот од едната страна и од 
другата страна на реката Вар-
дар, го отсликува и немањето 
на комуникација и релација во 
општеството помеѓу Македон-

ците и Албанците на колектив-
но ниво. Политичките партии 
претставуваат единствените 
колективни посредници по-
меѓу двата народа, додека 
фрустрациите се дотолку по-
големи, колку што се и корум-
пираноста и ситнопартиските 
интереси на народните прет-
ставници.

Мариглен Демири
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Ние живееме како сепарирани 
културни и политички табори. 
Ниту се разбираме, ниту сака-
ме да се разбереме, а полити-
чарите, кои генерално се не-
способни да направат културна 
и политичка комуникација, го 
прават тоа само кога зборуваат 
со јазикот на тендерите. Гене-
рално, ние немаме ист свет: 
едните слават едно, другите 
слават друго. И двете се крај-
но кичерајски манифестации 
на идеја која е презаситена од 
повторување и која ги изгуби-
ла сите вериги на денешните 
социо-политички контексти. 
Во 21 век, централна фигура 
да ви биде човек од 15 век кој 

притоа промовира вредности 
кои се во крајна дискрепанца 
со оние на кои се повикуваме 
ние и нашата цивилизација, 
е супстанцијална анахронија. 
Скопје не е град на луѓето, туку 
на етничките трибалистички 
конзервативни обрасци. Овој 
мурал е последица на целокуп-
ниот проект ’Скопје 2014‘, кој 
сè уште сведочи за тесноградо-
ста, естетичкиот невкус и бур-
леска, и грабежот на граѓаните 
што им го прават политичари-
те под приказната ’патриоти-
зам‘“, истакнува тој.

Мариглен Демири

Струга-Скопје, 20 август– 
9-10 декември.

Мариглен Демири: Ш�о 
мисли�е околу с�а�усо� на 
уме�нос�а во овој случај?

Небојша Вилиќ: Од идео-
лошки аспект гледано, во овој 
случај уметноста е злоупотре-
бена повеќекратно отколку 
што е тоа случај дури и со про-
ектот „Скопје 2014“. 

Она што запрепастува, меѓу 
неколкуте работи кои овој спо-
меничен комплекс ги отвора 
како теми за анализа, е секако 
местоположбата на мозаикот 
и скулптурата кои воопшто не 
комуницираат со самиот висо-
ко подигнат плоштад. Тие како 
да се само вовед во една огром-
на празна површина без содр-
жина, која заради тоа е само 
една дисфукционална градба 
која ја прошушти можноста 
за една врзивно ткиво помеѓу 

                         
Ретроградноста на еден идеолошки 

политизиран (и промашен) проект
– Мариглен Демири во разговор со Небојша Вилиќ

          
Чаршијата и комплексот на 
културни установи преку пло-
штадниот премин. Своевидно, 
плоштадот, за да добие на по-
вршина, го „жртвуваше“ оче-
куваниот спој и продолжеток 
на платото пред поранешната 
стоковна куќа „Мост“ (сл. 1). 
Но, тоа е друг проблем, иако не 
и помал, согласно удвојување-
то на неговата површина од 12 
865 на 28 674 м2 и тоа попло-
чена, без ниту едно дрвце… 

Но, да се вратиме на тема-
та. Од уметнички аспект про-
ектот не е ништо поедноставен 
во своето иконографско и ико-
нолошко устројување.

Иконографскиот концепт 
употребен во/за композиција-
та на мозаикот е безмалку збу-
нувачки – ваков „ретро“ прин-
цип и повикување на пропа-
гандно-едукативната функција 
на уметноста во рамките на 
иконологијата на социјалис- 
тичкиот реализам и уметно-

шањето чиј е плоштадот, како 
и чија историја и национална 
меморија ќе бидат предмет на 
комеморација на тоа јавно ме-
сто. Интересно прашање е зо-
што елитата која беше вокална 
и гласна во критиките кон на-
чинот на етно-центристичката 
дисеминација на историскиот 
наратив на Плоштадот „Ма-
кедонија“, настапува со истата 
ексклузивистичка парадигма 
во случајот со новиот мурал 
на плоштадот Скендербег? 
Конечно, сметам дека е штета 
што просторот за мурал на са-
миот влез од Старата чаршија 
не е искористен за приказ на 
локалната (па дури и општин-

ска!) историја, заедничкото 
минато и соживотот што чар-
шијата како институција несо-
мнено ги генерира“, вели Наум 
Трајановски за Гласник.

Мариглен Демири, еден од 
авторите на книгата Национа-
лизмо� во(н) кон�екс�, смета 
дека овој проект претставува 
најјасно огледало за тоа дека 
нашето општество ниту кому-
ницира со другоста ниту, пак, 
има идеја за другоста, особено 
идеја која ќе ги осмисли дру-
гостите во една хармонична 
целина која ќе заедничари.

„Овој проект отсликува 
нешто што го живееме, а не мо-
жеме во поим да го врамиме. 

Сл. 1

ста на националсоцијализмот 
(т.н. наци-уметност) од 1930те, 
не само што е непримерен за 
какво било уметничко иска-
жување во втората деценија 
од 21 век (скоро сто години по 
неговото објавување), туку го-
вори и за до крај поедноставе-
ниот и примитивен степен на 
разбирањето на улогата и на 
функцијата која уметноста тре-

ба (или би требало) да ја има 
денес. Тука, пред сè, мислам 
на обликувачкиот аспект кој, 
исто така, ја усложнува рабо-
тата: невештиот цртеж, однос-
но, обиликување на фигурите, 
тафтолошкото повторување 
на иконографските елементи 
во композицијата и лошо из-
ведената мозаична постапка 
(преголеми коцки за тонско 
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степенување на бојата (сенки-
те), го сведува ова мозаичко 
остварување на едно од најло-
шите од сите до сега изведени 
мозаици во Македонија (сл. 2). 
Немам информација за други-
те конкурсни пријави, но ав-
торот на избраново, извесниот 

Ј. Дробонику, навистина би 
требало да се замисли кон што 
оди пред да се пријави на некој 
следен конкурс, бидејќи уште 
едно вака лошо остварување не 
ни е потребно.

Згора на тоа, а можеби и 
уште повеќе, носечкиот иконо-

лошки концепт на ова оствару-
вање, а во однос на иконогра-
фијата на социјалистичкиот 
реализам, е преминот од пре-
иначувањето на формалниот 
аспект (академскиот реализам 
во претставувачка/прикажу-
вачка смисла), кој треба да ја 
поткрепува идејата за „пар-
тија(та)“, во поткрепување на 
идејата за „патрија“. Тоа го по-
врзува ова остварување многу 
поблиску до уметноста на на-
ционалсоцијализмот во Гер-
манија од 1930те, отколку со 
просветителството (како една 
од претпоставените идиоми 
на содржинскиот концепт), во 
која Германецот (Албанецот) и 
Германија (Албанија) се исклу-
чиви и единствени носители 
на „чистата“ етничка компо-
нента на/во суверенитетот на 
„татковината“. 

Ова највеќе се аргументира 
токму со нагласената доми-
нација на албанското знаме и 
грб и нивното четирикратно 
присуство во композицијата, 
како и двократното присуство 
на алегоријата на Албанија, 
изразено во младата девојка: 
еднаш како достоинствено го 
оплакува мртвиот јунак (од 
левата страна, сл. 3) и втор пат 
како „Прометеј“ кој ја носи 
светлината (од десната страна, 
сл. 4). [Замената, пак, на Про-
метеј со жена е засебен про-
блем, односно, во еуфоријата 
и настојувањето токму на на-
гласувањето на алегоријата со 
младата девојка се извитопе-
рува изворниот мит/наратив 
на Прометеј...].

Од друга страна, востано-
вената шема за раскажување 
на патриотскиот наратив е до-
полнителниот елемент кој го 
прави ова дело некреативно 
и банално. Низ седум компо-
зициски полиња се раскажува 
историјата на Албанија и на 
албанскиот народ. Во случајов, 
не е толку спорна потребата 
таа историја да се раскаже, 
туку начинот на кој е таа раска-
жана, односно, најпоедноста-
веното ниво на разбирливост: 
со употреба на групни сцени 
од историските настани и на 
групи портрети на заслужни 
Албанци, со цел – наративот 
да биде или да може да биде 
разбран и од најнеукиот Ал-
банец (бидејќи нему најповеќе 
му се обраќа или треба да му 
се обрати ова остварување), 
но и на секој друг. Ваквиот 
начин на раскажување сите 
сметавме дека е надминат, би-
дејќи, исто така сметавме, дека 
во меѓувреме (во изминатите 
скоро сто години) веќе сме се 
еманцирале, та сме научиле 
како да ги читаме уметнич-
ките кодови кои на различни 
можни начини можат да го 

раскажат истиот тој наратив. 
Се разбира дека ваквиот при-
стап кон раскажувањето не 
само што говори за никаквата 
креативност на авторот или 
за степенот на разбирање на 
нарачателот, е навредливо не 
само за кого било туку, особено 
и пред сè, за самите Албанци: 
без малку тие, со ваквиов при-
стап, се сметаат за неуки, та 
овој мозаик треба да ги научи 
на сопствената историја. 

Ваквиот концепт на раска-
жување, уште пред социјали-
стичкиот реализам и уметно-
ста на националсоцијализмот, 
се појавува уште во раниот 
среден век токму во концептот 
на biblia pauperum, што, наку-
со кажано, е – „Библија за не-
писмените“, со цел, тогаш не-
писменото население да може 
барем да ги „види“, ако веќе не 
може да ги разбере, сложените 
теолошки/христолошки догми 
запишани во Светото писмо.

Но, освен мозаикот тука 
треба да се спомне и додавање-
то на повисокиот постамент 
на претходно веќе поставена-
та скулптура на Скендербег и, 
особено, двата додадени релје-
фи од страна, како и местопо-
ложбата, односно, пренасочу-
вањето на скулптурата, од по-
ранешната јужна (кон плошта-
дот „Македонија“) кон исток 
(сл. 5). Главниот проблем кој 
тука се јавува повторно е од 
изведувачко-обликовната при-
рода. Имено, иако станува збор 
за истиот автор (што е методо-
лошки исправен чекор, однос-
но, од него да се побара да ги 
обликува и двата дополнител-
ни релјефи, сл. 6 и 7), Тома 
Томаи Дамо, од Тирана, сепак, 
тој во нив употребува потпол-
но различен начин на облику-
вање во однос на скулптурата, 
изведена 2006, односно десет 
години порано. 

Во оваа смисла, во целиот 
плоштаден комплекс (за сега) 
имаме три различни обликов-
ни постапки кои произведу-
ваат три различни уметнич-
ко-концептни рамки. А кога 
на тоа ќе се додаде и четврти-
от – современиот архитектон-
ски концепт на поврвнината 
на плоштадот со структурните 
куполи (сл. 8), тогаш тоа е веќе 
премногу за една заокружена 
целина, каков што требаше да 
биде плоштадот „Скендербег“.

Демири: Колку се злоу�о- 
�ребува овој Плош�ад?

Вилиќ: Многу! Злоупо-
требата на ова остварување 
ја согледувам во две точки: 
средишниот дел од компози-
цијата и делот со приказот на 
Мајка Тереза во горниот лев 
(највисокиот) дел.Сл. 3 и 4

Сл. 2
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Сл. 5

Сл. 6 и 7

Сл. 8

Средишниот дел од компо-
зицијата е посветен на титула-
рот на плоштадот – Скендер 
бег (сл. 9). Во оваа смисла, тоа 
е оправдано, бидејќи во тој 
средишен дел треба да биде 
прикажан (илустриран) токму 
титуларот, та оттука и големи-
ната на фигурите и големината 
на знамето кое ја опфаќа оваа 
полукружно свиена група. Но, 
тука е и главниот идеолошки 
проблем не само на компози-
цијата, туку и на славењето 
токму на овој титулар. Имено, 
гледано од историски аспект 
на првата половина на 15 век, 
Скендербег е типично олице-
творение на феудалец во едно 
феудално општество. Неговата 

побуна против османлиското 
владеење и ослободувањето 
на територијата од тоа владе-
ење (да не ги спомнувам сите 
дополнителни политички кал-
кулации, игри и сојузи со Ве-
нециската република или Не-
аполското кралство) се во ко-
лизија со концептот на наци-
оналната држава создаден на 
почетокот на 19 век. Оттука, ав-
тократскиот феудален опште-
ствено-економски систем од 
средниот или раниот нов век 
(кој се темели врз земјопосед-
ништво и територија) нема 
апсолутно никаква врска со ра-
ниот капиталистички концепт 
за национална држава. По-
точно, етничката суштинска и 

темелна компонента на наци-
оналната држава во средниот 
век отсуствува, бидејќи, едно-
ставно, не ни била создадена, 
бидејќи не ни постоела свест 
за национ, односно, за нација-
та како политички ентитет и 
идентитет на еден етникум. 

Оттука и овој концепт паѓа 
во стапицата на проектот „Ско-
пје 2014“: до колку и до каде 
наназад во историјата треба 
да се оди за да се најде „аргу-
ментацијата“ за легитимитетот 
и легитимноста на државата и 
државотворноста, особено кога 
државата и државноста се тре-
тираат како национални и тоа 
не како политички конструкти, 
туку како етнички? [За среќа, 
овој мозаик не оди подалеку од 
средниот век, како што оди мо-
заикот во центарот на Тирана, 
каде што наративот започнува 
уште од античките Илири и 
Илирија (подоцнежната рим-
ска провинција).]

Втората злоупотреба е ток-
му важноста која ѝ се придава 
на Мајка Тереза за „аргумен-
тацијата“ на посебноста на Ал-

банците во овој мозаик. Име-
но, таа смело, храбро и одваж-
но чекори напред со мафорион 
кој се вее зад неа, додека во ра-
цете држи машко дете на воз-
раст не поголема од 5-6 години 
кое, пак, со двете раце држи и 
високо крева маслиново гран-
че (сл. 10). [Иконографски 
овој елемент може да заличи 
на Богородица со Христос, но, 
тоа би било преслободно тол-
кување затоа што таа чекори 
(што Богородица не го прави), 
а и детето го носи свртено на 
страна (Христос е секогаш, во 
сите иконографски решенија, 
или свртен кон Богородица 
или е свртен напред, кон нас.] 
Мајка Тереза е прикажана како 
светица (за што говори златни-
от ореол), но и како Албанка,  
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бидејќи нејзиниот етнички 
атрибут е детето кое е облече-
но во албанска носија. Ико-
нолошки овој дел ја означува 
или ја потврдува пораката дека 
младото Албанче е мироносе-
цот! Оваа злоупотреба на ли-
кот и делото на Мајка Тереза е 
најнепримерениот од сите до-
сегашни употреби на нејзино-
то име на многу локации и ин-
ституции во Скопје и во Маке-
донија, дури е понепримерен и 
од случајот со именувањето на 
автопатот Скопје-Гостивар. 

Но, што сака да каже овој 
дел, оваа употреба на Мајка Те-
реза? Тој укажува на тоа дека 
само низ милосрдието и љубов- 
та кон Исуса Христа, Господ 
Бог и Светиот дух, Албанецот 
може да донесе и/или го носи 
мирот. Злоупотребата е во тоа 
што една идеолошка парадиг-
ма (христијанството) е употре-
бена за сосема друга (и несоод-
ветна и неточна (имајќи пред-
вид дека најголемиот дел од 
Албанците не се христијани)) 
– етничка и националистичка 
парадигма.

Но, сè ова, дури и да има 
некакво поврзување или 
оправдување, се спротивставу-
ва на бројот на броби и мечо-
ви и пушки во композицијата 
(од средновековните рицари, 
преку партизаните и/или ба-
листите (неопределеноста на 
оваа група се должи на непо-
сочувањето кон кој непријател 
е насочена борбата, сл. 3), па 
сè до командантите и хероите 

припадници на Ослободител-
ната војска на Косово, сл. 11), 
присутни во две третини од 
композициското решение. Тоа 
значи дека до мирот и победа-
та не се доаѓа само или исклу-
чиво преку верата во Христа, 
туку и со употреба на оружје, 
односно – насилно! 

Но, по втор пат, постои и 
уште еден збунувачки елемент 
во овој контекст. На десниот 
дел од композицијата, спро-
тивно на мотивот на Мајка 
Тереза, прикажани се три гру-
пи на луѓе над кои е поставен 
мотив на куќа под која се ис-
пишани буквите „аbc“, кои 
според атрибутите припаѓаат 
на просветителскиот и еман-
ципаторскиот концепт или 
содржина на овој наратив (сл. 
12). Но, токму тој елемент, про-
светителството, како резултат 
на рационализмот во Европа 
од втората половина на 18 век, 
е во суштинска спротивност на 
христијанскиот (или воопшто 
религискиот, верскиот) кон-
цепт и контекст. А тоа се коси 
со важноста, местото и улогата 
на Мајка Тереза во компози-
цијата. Дополнително и како 
крајно парадоксално е вмет-
нувањето на симболот (или 
метафората) на перото и ма-
стилницата зад кои вертикал-
но е поставена пушка!? Дали 
тоа треба да значи дека еман-
ципацијата на Албанецот не се 
темели само на образованието 
(просветителството) туку и со 
успешно извојуваната воору-

жена борба – ослободување-
то се случило и со едното и со 
другото!? 

Дури и да е така, тогаш, 
каква врска со ова има вмет-
нувањето на Мајка Тереза со 
Албанчето (мироносец или 
победоносец) в рака? Според 
мене – нема никаква врска, 
без разлика на тоа што овој 
дел во содејство со сите други 
наведени елементи во компо-
зицијата, можеби сака да ука-
же, да покаже дека мирот, но и 
победата (над што?, над кого?) 
е донесена. Сместена во ваков 
контекс направено е големо 
сквернавење на ликот и делото 
на, сега веќе светицата, Мајка 
Тереза.

Демири: Дали с�оред �ри-
казна�а којаш�о ја раска-
жува овој �роек� е близок со 
„Ско�је 2014“? 

Вилиќ: Не само што е бли-
зок, туку е скоро и идентичен! 
Токму заради тоа што и двата 
проекти, односно, двете етнич-
ки заедници поаѓаат од истиот 
концепт на барање на потекло-
то за потврдување на легити-
метот и легитимноста на држа-
вотворноста назад во историја-
та, секој кон своите претпоста-
вени „корени“: Македонците 
назад до Александар (и оттука 
неговата средишна скулптура 
во фонтаната во центарот на 
градот, поткрепена со оние на 
неговите родители Филип Вто-
ри и Олимпија, на левата стра-

на од Вардар), а Албанците до 
Скендербег. Интересно е тоа 
што и двете етнички заедници, 
македонската и албанската, со 
тоа си „обезбедија“ сопствени 
плоштади со сопствени титу-
лари. А уште поинтересно би 
било ако се покаже дека голе-
мината на нивните скулптури 
се покаже соодносна со обвр-
ската за процентуална заста-
пеност на заедниците според 
Охридскиот договор. Но, и 
без тоа, според големината на 
скулптурите јасно е ставено до 
знаење „чија е оваа земја“ и 
кој е тука „домаќин“, а кој „го-
стин“, како што се објаснуваше 
на протестите именувани како 
„За заедничка Македонија“ 
(кој парадокс!). 

Главниот проблем во ова 
„барање и потврдување на ко-
рените“ е, ќе повторам, дека 
тие корени, односно, избрани-
те титулари, во ниту една смис-
ла не ја олицетворуваат теков-
ната состојба и услови, но, пред 
сè, уставната поставеност на 
макекдонското општество, а 
таа е – граѓанска. А токму таа 
граѓанска концепција на Уста-
вот и демократскиот концепт 
(по хоризонтала) ткаен во него 
немаат никаква врска со авто-
кратите какви што се и Алек-
сандар и Скендербег, едниот 
како антички крал или цар, 
другиот како ранонововековен 
феудалец (по вертикала). И 
затоа граѓаните во нив можат 
да се препознаат само преку 
насилно конструираната сим-
патија, онаа која, всушност, ги 
дели, а не ги поврзува. И тоа 
само на две (етнички) групи. 
А што да прават оние други-
не, кои не се „чисти“ етнич-
ки граѓани на ова општество, 
а тие не се малку? И во оваа 
смисла овие два проекти се 
идентични, бидејќи наместо да 
создаваат емпатија, тие само 
ја нагласуваат симпатијата на 
„своите“, секои за себе. Во нив 
другоста, Другиот, е отстранета 
категорија: и затоа тие, наме-
сто да бидат вклучувачки [ин-
клузивни] тие се исклучувачки 
[ексклузивни], и за Македон-
ците и за Албанците, подед-
накво, како и за сите останати.

Идентичноста на проектите 
произлегува и од истата форма 
на раскажување на тој етнич-
ки и „владетелски“ и, со тоа, 
неграѓански и недемократ-
ски наратив. Со употребата на 
методот biblia pauperum (од-
носно, да повторам: „Библија 
за неписмените“), тие во и со 
својата какофонија, мешање-
то на историските концепти и 
суштини, се насочени (проек-
тирани) кон засилување на ет-
ничкото, та оттука и национа-
листичкото чувство и употре-
бата на наједноставните прет-
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ставувачки и прикажувачки 
обликовни уметнички постап-
ки – фигуративноста (во обид 
да биде во духот на академски-
от реализам или да биде барем 
реалистичка), односно, да биде 
„разбирлива“ и „читлива“ и за 
сите и за секого. 

Но, низ таа лесна и едно-
ставна читливост се провле-
кува еден сериозен и опасен 
наднаратив. Ваквата поедно-
ставена (фигуративна) иконо-
графија не ја носи намерата на 
безинтересниот и ларпурлар-
тистички реализам (како пра-
вец во уметноста) од средината 
на 19 век, бидејќи токму заради 
содржинските и иконолошките 
аспекти таа тоа не е. Напротив, 
таа се приклучува (или поаѓа, 
сеедно) од социјалистичкиот 
реализам (што мислам дека е 
особена окосница во мозаикот 
на Плоштадот Скендербег) 
(патем, во македонската исто-
рија на уметноста напуштен 
уште на почетокот на 1950те), 
чиј главен наратив е токму 
наративот на „партијата“ која 
ќе го донесе општеството до 
својата бескласна, но и раздр-
жавена (деетатизирана) состој-
ба на слобода, еднаквост и рам-
ноправност. Токму тој наратив 
на „партијата“ во овие проекти 
се заменува со наративот на 
„патријата“ (татковината), кој, 
во спрегата со специфичната 
корпулентна фигурација и со 
навраќањето и на античката и 
на националната митологија, 
пак, е носечкиот наратив на 
националсоцијализмот во Гер-
манија [наци-уметност]. 

И затоа скоро е неверојатно 
како овие два проекти успеаја 
да создадат еден амалгамен на-
ратив кој во својата конечност 
сака да порача дека: (само) та-
тковината ќе ја сочува партија-
та и, обратно, дека партијата 
(онаа тогашната, која беше на 
власт) и само партијата ќе ја 

сочува татковината. Како за-
клучок може да се изведе дури 
и една равенка: партија=па-
трија! И после некој се чуди 
кога странците ќе ни напишат 
дека сме биле „заробена држа-
ва“…

Сè ова е со или заради на-
стојувањето на истото: да му се 
пристапи (само) на етничкиот 
сонародник, секој во својата 
етничка група, на најнепо-
среден и наједноставен начин 
со цел во него да се поттикне 
силно етничко, но и национа-
листичко чувство за посебно-
ста на сопственото потекло и 
– идентитет, без разлика што 
со тоа се преконструира, се 
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пресоздава нов или друг иден-
титет, односно, се оди на пре-
идентификација на веќе еднаш 
создадениот конструкт. А тоа 
нема никаква врска со граѓан-
скоста и демократијата кои 
настојуваме да ги спроведеме 
и оствариме во нашето опште-
ство, еве веќе 26 години.

Демири: Зош�о немаме 
�роек�и каде ќе се раскажу-
ваа� заеднички�е �риказни 
на Македонци�е и Албан-
ци�е?

Вилиќ: Затоа што претход-
ните коалициски партнери 

(ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ) не 
сакаа да градат наратив, да 
повторам, на заедничкост и 
вклучивост [инклузивност], 
туку на исклучивост и тоа ток-
му преку посебноста и засебно-
ста [ексклузивност]. Но, тоа не 
ме изненадува, бидејќи веќе со 
децении на ваквото поимање 
на исклучивоста му се долева 
концептот на „мултикултура“ 
кој во својата основа го има по-
читувањето на разликите меѓу 
културите, а не афирмирање 
на заедничкото во нив. Кога 
тој концепт ќе се употреби во 
наш локален контекст, се слу-
чува тоа што се случи и со овие 
два проекти. Кај нас тоа се пре-
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следете, читајте, користете и дополнувајте на:
„ЗаУм“

– архива на настани поврзани со 
современата македонска ликовна уметност

стори од почитување во афир-
мирање и нагласување на раз-
ликите и така добивме удвоено 
општество. И тоа не е случај 
само со овие два плоштади, за 
жал. 

Тие, со овие два проекти, со 
овие два плоштади, меѓусеб-
но и политичко-партиски си 
го поделија градот на „наш“ и 
„ваш“ (и обратно) токму пре-
ку симболичките локации на 
овие два плоштади: Плоштад 
„Македонија“ – за етнички 
чистите (антички) Македонци 
од десната страна на Вардар 
и Плоштад „Скендербег“ за 
етнички чистите (раноново-
вековни) Албанци од левата 
страна на Вардар. Како ет-
но-националистички поли-
тички партии, во нивните иде-
олошки програми не постои 
ни грам потреба од разбирање 
на граѓанскиот концепт на 
општественото уредување на 
оваа држава, држава и опште-
ство (според Уставот) во која 
сите граѓани се (или би треба-
ло да бидат) еднакви и рамно-
правни. 

Тоа е разликата во кон-
цепцијата на овие проекти и 
концепцијата на граѓанското 
демократско општество: на-

место граѓанската опција за 
вклучивост како „општество за 
сите“ овие два плоштади гово-
рат за етничката концепција 
за исклучивост – „општество 
за едни и општество за дру-
ги“ или „општество за ’нас‘ и 
општество за ’вас‘“. 

Во оваа смисла, уште од 
2001 званично се застапувам 
(низ проектот именуван како 
„Комши-капиџик“), ниту за 
концептот за мултикултура 
ниту за концептот за интер-
култура, туку за концептот за 
– ин�ракул�ура. Концептот 
на интракултуралност поаѓа од 
идејата за афирмација на слич-
ностите и заедничките вред-
ности кои културите ги има-
ат внатре во себе во однос на 
другите култури околу нив. А 
токму тоа е, убеден сум, афир-
матив на заедничкоста, однос-
но, на „заедничките приказни“ 
не само на Македонците и Ал-
банците и не само и на други-
те, туку на сите граѓани во ова 
општество, бидејќи интракул-
туралноста е највисокиот сте-
пен на разбирање на меѓусеб-
ната еднаквост, а во духот на сè 
попопуларниот и сè попотреб-
ниот – неохуманизам.

Второто издание на КРИК – 
фестивал за критичка култура, 
продолжува да ги истражува 
односите и проникнувањата на 
културата – уметноста – поли-
тичкото – политиката, преку 
критичка рефлексија, експери-
мент и лабораторија низ кои ќе 
се преиспитуваат парадигмите 
на моќта, еманципаторските 
крстопати на политичкото и 

на естетското во патеката која 
комуницира со сите репресив-
ни облици врз граѓанството, 
поврзани со образовните, со-
цијалните, културните, поли-
тичките, медиумските права и 
слободи.

„Постојано во транзиција - 
заробеност во скршените огле-
дала“ е генералната тематска 
поставеност на овогодинешни-

от КРИК, а во партнерска сора-
ботка со организациите Кур-
зив и Kulturtreger од Хрватска, 
SCCA-Љубљана од Словенија 
и SEECult од Србија, отвораме 
и уште една тематска линија 
„Светот околу нас - критичките 
ставови во регионот“.

Овогодинешниот КРИК ќе 
ги проблематизира разните 
наличја на побуната во умет-
носта. Неретко, сведочиме на 
нејзината миговност, привре-
меност, неконзистентност и 
„проектност“. И токму затоа, 
таа ја губи својата вредност на 
концентрација која може да 

предизвика промена и добива 
„билборд“ популистичка се-
мантика, наметната од доми-
нантните наративи на моќта. 
Едно од прашањата низ кои 
сме заталкани во уметничкиот 
и политичкиот контекст е отсу-
ството на онтолошката рамка 
во која јасно ќе се покаже дека 
се поставува наспрема секој об-
лик на власт кој не дозволува 
артикулација на слободата, и 
го отвора прашањето за „изне-
верените револуции“. 

Поставувајќи ја темата „По-
стојано во транзиција - заробе-
ност во скршените огледала“, 
исто така, сакаме од одредена 
аналитичка дистанца да ја ис-
користиме можноста за кри-
тички промени во локалниот 
контекст, како можност за од-
ново обмислување на опште-
ството и одговорноста на умет-
ниците и културните работ-
ници низ нивното критички 
промислено творештво.

                         
                         


