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ЕДИТОРИАЛ

Со големо задоволство ви го претставуваме десетото 
издание на Балкански Перспективи: Градење на 
мостови со имагинација и емоција. Дали уметноста може 
да излечи?

Кога минатото е создадено од приказни и 
интерпретации кои се контрадикторни и не се 
признаваат едни со други, каде што институциите 
не можат или не сакаат да ги признаат акциите и 
последиците од минатото, ниту наративите кои 
произлегуваат од минатото, како луѓето ќе можат 
да се излечат? Каде ќе започне помирувањето?

Искуствата, траумите, раните се лични. 
Емоцијата и меморијата се субјективни. Тие 
не можат да се тргнат настрана од минатото 
бидејки играат суштинска улога.

Објективна или необјективна, уметноста не 
мора да следи никакви правила. Може да отвори 
теми кои инаку не би биле опфатени во јавната 
сфера. Истото важи и за помирувањето кое 
може да биде субјективно и да дозволи личната 
или колективната меморија да биде креативно 
разработена. 

Во ова издание, Борка Павичевиќ предлага дека 
уметноста може да изгради мостови иако во исто 
време предупредува дека не може да превземе 
одговорност за оваа задача и дека не треба да се 
очекува тоа од неа. 
Милена Поповиќ пишува дека може да ја 
употребиме нашата имагинација за да ја најдеме 
вистината кога фактите ќе го изгубат својот 
мерит. 

Елма Селман смета дека е возможно да се 
дискутира за минатото ако на ум ја имаме 

сегашноста и иднината преку примерот на 
изведувачката уметност и на динамиката 
која ја создава кај секој гледач, кои можат да 
комуницираат со изведбата преку нивните 
искуства и интерпретации.

Бојана Стојменовска зборува за In Situ 
фестивалот во Скопје и како уметноста има 
потенцијал да ги предизвика и испрашува 
стереотипите.
Еремире Красниќи, која работи на оралната 
историја на Косово, го опишува влијанието на 
прераскажувањето на лични приказни упатувајки 
на неодамнешната „Кампања за помирување од 
крвните одмазди 1990-1991“ изложба.

Во нашето десето издание ќе го разгледаме и 
влијанието на косовските уметници, коишто 
ја користат уметноста да им дадат глас на 
преживеаните и да не упатат на дел од историјата 
кој е често игнориран. Приказната за Денот на 
белиот завој, која е изработена како стрип и се 
осврнува на децата кои беа убиени во Приедор 
помеѓу 1992 и 1995 година. И за крај, приказната 
за Старата скопска чаршија која е метафора за 
вистинската разновидност на главниот град на 
Македонија.

Уметноста обезбедува платформа за 
индивидуалците и за теми кои инаку би останале 
нечуени. Тие обезбедуваат место за минатото кое 
што е перцепирано како „нормално“ да биде 
деконструирано и да предизвика автентично и 
хумано толкување. Уметноста е ранлива а тоа 
е моќно. Дали преку нашите емоции, нашата 
подсвест може да истражиме подлабоко во нашето 
минато и да направиме исчекор до помирување?

Издание бр: 10

Драги читатели,

Се надеваме дека ќе уживате во ова издание на 
Балкански Перспективи 

Срдечен поздрав,
Ванеса Робинсон – Конлон 

Главен уредник
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Со оглед на тоа што целиот мој живот сум бил во контакт со различни 
видови уметност, како што се филмот, театарот, сликарството и музиката, 
апсолутно верувам дека уметноста е исклучително важен дипломатски 
медиум за надминување на разликите и постигнување на катарза. Многу 
луѓе немаат проблем кога треба да зборуваат за нивните трауми. Уметноста 
може да им помогне во самиот процес. Еден одличен пример за ова е 
претставата Хипермнезија од Селма Спахиќ, која зборува за војната на 
еден поинаков начин, така што никој не се чувствува нападнато, и сите 
се обидуваат да ја разберат перспективата на другата страна. А.Т. (40) 

Со цел уметноста да промени нешто, мора да биде добра, наместо да 
биде само парола. Уметноста го менува човекот и несомнено е дека 
последиците од сериозната и ангажираната уметност може да послужат 
во соочување на општеството со најголемите трауми. А.Б. (37) 

Денес, културата ја потценуваат само наивните луѓе. Се смета дека 
културата е еден од најважните инструменти во процесот на помирување 
и мирен соживот. Уметниците го креваат својот глас и тогаш кога самите 
општествата не се во состојба да го направат тоа и ги користат своите 
уметнички дела за да иницираат јавни дискусии, да ја разбрануваат водата, 
да отворат нови хоризонти и простор за дијалогот. Кога политичарите 
не можат да најдат начини како меѓусебе да комуницираат, културата и 
уметноста можат да го сторат тоа. Уметниците се често оние кои „се 
ѕвезда водилка“ во мрачните времиња, можеби токму поради нивната 
неподготвеност на компромис. Х.С. (35)

КОСОВО
За разлика од политиката или економијата, мислам дека уметноста е 
едно од оние области со огромна можност и слобода за поттикнување 
и унапредување на помирувањето. Како начин за изразување на нашите 
најмоќни емоции, искуства и имагинација, уметноста може да послужи 
како инструмент за зближување, наместо инструмент за поделбa на 
луѓето. Мислам дека ова може најдобро да се направи преку користење 
на уметност за поврзување и споделување на искуства меѓу луѓето, без 
разлика дали станува збор за Албанци, Срби, Роми и Горани. По што, 
наместо да се обидуваме да ја „игнорираме“ нашата етничка припадност, 
можеме да користиме различни форми на уметност за да разбереме и 
да откриеме како припадноста на одредена етничка група го обликува 
нашето искуство и наратив. Мислам дека е многу важно да се биде свесен 
за предрасудите и да се работи на нивно деконструирање, уметноста 
може да послужи како одлична платформа за тоа. Г.Р. (24)

Во изминатите 30 години, уметничките изложби и другите културни 
настани кои се случиле заеднички меѓу Србија и Косово може да се 
избројат на прстите од една рака! Еднаш, кога поставив прашање на 
еден повозрасен Србин зошто националниот пат кој ги поврзува Косово 
и Србија е запуштен и зошто не се направени никакви инвестиции 
повеќе од 30 години, тој ми одговори со зборовите: ... да ги правевме 
патиштата кои не поврзуваат, немаше да „правиме” војни меѓу нас, војни 

кои уништија сѐ што некогаш било добро меѓу нас ...! Јас ќе се осмела и 
да кажам дека ако правевме „мостови“ за меѓусебно поврзување, не би 
уништиле сè што некогаш постоело меѓу нас. Кога културата е отсутна во 
еден простор (културен, политички, општествен), тогаш некултурата го 
зазема своето место. И обратно: каде што има култура, не постои простор 
за некултура ?! Мехмет Белули (уметник и професор по уметност)

Моќта на уметноста се основа на слободата на изразување на уметникот. 
Уметноста нема политички импликации и не треба да биде политички 
коректна: уметноста е слобода на изразување. Л.М. (27)

СРБИЈА
Тешко е да се одреди точната врска или степенот до кој уметноста може 
да придонесе кон самото помирување. Затоа легитимно е прашањето 
зошто помирувањето би било задача на уметноста. Во секој случај, 
врз основа на универзалните човечки вредности, уметноста речиси 
„интуитивно“ работи во корист на помирувањето. Дополнително, 
вообичаена уметничка практика е ангажирањето во насока на градење 
на подобро и поправедно општество од моменталното опкружување 
во кој уметниците создаваат. Без сомнение, литературата, филмовите и 
театарот имаат моќ да пренесат факти, да го зголемат знаењето за одредени 
настани и феномени, и притоа истовремено да делуваат на емоциите на 
својата публика, правејќи ги поемпатични и почувствителни. Ретко се 
случува нешто друго освен уметноста да ни овозможи да го видиме светот 
низ перспективата на другиот. Разбирањето на гледиштето на другиот, 
чувствувањето на туѓата болка е неопходен предуслов за помирување. 
Или, барем, чувство на срам за тоа што им било направено на другите 
во наше име. Тука, верувам дека уметноста има ретка моќ. Сташа И. (39)

Зборот Помирување многу пати бил злоупотребен, честопати бил 
поставен во погрешен контекст кој апсолутно не ги отсликувал и бил 
целосно одвоен од секојдневните проблеми на луѓето кои живеат 
на овие простори заедно повеќе од дваесет години, што практично 
веќе го изгубил своето основно значење. Истовремено, концептот на 
соживотот е многу важен на овие простори каде беа извршени буквално 
некои од најлошите воени злосторства и атентати на европско тло по 
завршувањето на Втората светска војна. Останува прашањето: со кого 
треба да се склучи мир и под кои услови? Уметноста во овој случај се 
користи како средство за изведување на различни проектни задачи 
и оправдување на средствата инвестирани во различни институции 
за кои сите може да се согласиме дека по завршувањето на војната се 
појавија во значителен број. Со тоа се девалвира значењето на зборот 
помирување. Уметноста во овој контекст не може да придонесе кон 
овие процеси, бидејќи политичките елити добри заработуваа дури и за 
време на судирите и затоа ситуацијата денес е горе-долу иста. Уметноста 
всушност треба да работи на искоренување на консензусот и создавањето 
на конфликти. Пред сѐ, мислам на општествените антагонизми и 
искоренување на договорите меѓу политичките елити кои се чини дека 
совршено функционираат. Владимир М. (37)

КАКО МОЖЕ УМЕТНОСТА ДА 
ПРИДОНЕСЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА 

ПОМИРУВАЊЕ?
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Само уметноста која е критички ориентирана и општествено ангажирана 
може да поттикне помирување. Ова се должи на размислувањето 
дека единствено таквата уметност и уметничко изразување може да 
ги преиспитаат и да ги нарушат доминантните националистички 
наративи, наметнатите митски и воени идеи. Ваквата уметност е 
партиципативна по својата природа. Партиципативната уметност е 
инклузивна, ги поврзува луѓето и заедниците и се стреми да ги надмине 
стереотипите и предрасудите и на тој начин да придонесе кон рушење 
на ѕидовите кои постојат меѓу различните страни во конфликтите и во 
пост-конфликтните општества. Срѓан Х. (31)

МАКЕДОНИЈА
Разновидниот спектар на човечки активности во креирање на визуелни, 
аудитивни или експресирачки артефакти или попросто наречени 
уметнички дела преку кои се изразува имагинативната, концептуална 
идеја или техничка вештина на творецот е дефинирана како уметност. 
Нејзината главна намена е да биде ценета по беcпрекорната убавина и 
емоциналната моќ која секоја поединечна творба кај секој поединечен 
воспримач отвара нови хоризонти и предизвикува мислења кои 
никогаш порано не биле предизвикани. Креативноста е моќта со која 
може да се поништи минатото, да се смени status quo позицијата и да 
се пронајде нов потенцијал. Поедноставно кажано, освен изразување 
на имагинацијата, креативноста е моќ на делување. Уметноста игра 
огромна социјална улога во нашиот свет. Уметниците се гласовите 
на најмаргинализирани групи во општеството – тие ги отсклиуваат 
социјалните, културолошките и политичките врски од нивното време 
и предлагаат нови и алтернативни слики за иднината, кои ја потикнуваат 
заедницата да размислува, се бори и се труди за подобро утре. Создава 
нераскинлива нишка помеѓу нејзините уживачи и предизвикува 
несвесна хармонија на емоции и мисли на сите оние нејзини 
почитувачи. Уметноста е секогаш на страната на поддршката, отпорот, 
свеста и револуцијата, секогаш на страната на мирот и помирувањето. 
Сашка Ј. (27)

Уметноста покрај тоа што игра важна улога во културата на еден 
народ, може да претставува и мост што ќе го поврзе тој народ со 
останатиот дел од светот. Би ја издвоил музиката, како најкомерцијално 
експлоатирана гранка од уметноста, односно клишето дека музиката не 
познава граници. Со наоѓање на заеднички јазик може да се пренесат 
важни пораки од и до другата страна. Сепак најголемата грешка што 
се прави е потенцирањето на етничката припадност на изведувачот. 
После одреден период на “игнорирање” на тој податок, самиот станува 
неважен и нема да претставува проблем. Се издигнува и се потенцира 
изведувачот и неговата музика (уметност). Истото важи и за останатите 
правци како фотографија, сликарство, театар и сл. Акцентот да биде 
на уметникот и неговата работа а не на неговата етничка припадност. 
Крсто Б. (28)

Уметноста е медиум преку кој човекот не само што може да ја изрази 
својата креативност, туку и своите емоции, надежи и стравови. 
Уметноста може да подели и да биде необична, но исто така може 
да биде инспиративна и смирувачка. Преку интерпретацијата на 
уметноста, може да постигнеме помирување кога ќе погледнеме низ 
перспективата на другиот. Кога излегуваме од нашата комфорна зона, 
тоа често доведува до соочување со реалноста. А кога се конзумира 
уметноста, може да гледаме со критички осврт и да ја забележиме 
маката на другите и да ја подадеме нашата рака за мир. Ова може да се 
случи помеѓу две личности, две групи кои се во конфликт, па дури и 
помеѓу две нации. Уметноста може да биде моќна во својата потрага 
да ги пронајде оние кои и се восхитуваат. 
Евгенија Ф. (25)

ХОЛОКАУСТ ОД МИРЈЕТА ЌЕХАЈА 
 @MirjetaQehajaOfficial

ROLLING FILM FESTIVAL, 5ТО ИЗДАНИЕ,  
13 – 16ТИ НОЕМВРИ

 
Мирјета Ќехаја, нов уметник од Косово, ќе ја претстави својата 
втора соло изложба од слики во Уметничката галерија при 
Универзитетот во Приштина од 3ти до 16ти Декември, 2018. 
Наречена „Холокауст“ Мирјета ја користи оваа референца 
во нејзините слики за маргинализираните и општествено 
потиснатите, помеѓу кои се наоѓаат различни етнички групи, 
луѓе со хендикеп и ЛГБТИ заедницата. Мирјета се обидува да 
подигне паралела помеѓу состојбата на расизам во тоа време и 
во денешното модерно и да стимулира љубопитност и нова 
генерација на знаење за разновидноста во Косово и во светот, 
како и за позитивните промени за соочување во разлини интер – 
етнички ситуации.

Изложбата ќе биде прикажана во Уметниката галерија при 
Универзитетот во Приштина, 3ти до 16ти Декември

 
„ Rolling Film Festival “ траеше од 13ти до 16ти Ноември, 2018, 
затворајки ја петата година од поддршката кон ромското уметничко 
изразување. Овој филмски фестивал се обидува да ги предизвика 
едно димензионалните стереотипи кон ромската заедница во 
медиумите, презентирајки побогата и комплетна слика за Ромите, 
за нивните фамилии, работа, уметност и различните земји од 
каде што „нивнито тркало ги има донесено“. Фестивалот ја слави 
ромската заедница со тоа што обезбедува платформа што е 
празнична, динамична и трансформирачка. Rolling Film Festival е 
единствениот филмски фестивал во Косово кој што се фокусира 
на раскажување на приказните од ромските заедници во Косово 
и насекаде низ светот. Покрај прикажувањето на 150 филмови 
се создаде и датабаза од повеќе од 400 филмови. За време на 
фестивалот се инволвираа околу 
2,000 средношколски програми 
за младината и човековите права 
од Косово и се продуцираа 56 
филмови преку Cikore Filmja 
European Film работилниците 
се обезбеди простор за младите 
режисери Роми од Косово да ги 
создадат своите први филмови, за 
кои добија 5 награди од различни 
фестивали од Европа.
  ИЗВОР: ROLLINGFILMFESTIVAL.ORG /  
ROMA VERSITAS

ВЕСТИ И НОВОСТИ



Меси е  
подобар 

од Роналдо.
Не можеш да ги 
споредиш, но, 
сепак, сметам 
дека Роналдо е 

подобар.

Некое  
собирање,  

ајде да прашаме 
некој што се 

случува...

Извинете, што се 
случува, какво 

собирање е ова?

Што се 
случува 
таму?

ДЕНОТ НА 
БЕЛИОТ ЗАВОЈ



Дали ги гледавте 
„Ѕвездите на Гранд“ 
вчера вечер? Беше 
навистина блиску...

ICH VERSTEHE ES 
NICHT. WAS FÜR EIN 

CHAOS IST DAS?

Сè уште не 
разбирам.

Ајде да 
одиме до 

фудбалското 
игралиште!

Ни јас.

„Фарма“ се 
прикажува вечер, 
неа ќе ја избркаат 
/ учесниците ќе ја 

напуштаат  
куќата...

Иницијативата „Затоа што ме засега“ 
организира собирање со цел да се 

обратиме против дискриминацијата 
и негирањето на цивилните жртви 

од војните насекаде низ светот. 
Белиот завој претставува симбол 

на дискриминацијата и страдањето 
коишто жителите на Приедор ги 
почувствуваа за време на војната.

Сега, 31 мај е запишан како 
ден на „Белиот завој“, со 

цел да ја покажеме нашата 
поддршка за изградбата на 
споменици за 102-те деца 

кои беа убиени 
во Приедор.

На 31 мај, 1992 година, босанско-српските власти во Приедор издадоа наредба преку локалното радио, со која несрпското 
население мораше да ги обележи своите куќи со бели знамиња или чаршафи. Преку курири и автомобили со звучници им 
беше наредено на несрпските жители да стават бели завои околу зглобовите на рацете пред да ги напуштат своите домови. 
Од 2012, иницијативата „Затоа што ме засега“, одржува комеморација на овој ден именуван како „Ден на белите завои“ во 
знак на протест против негирањето на злоделата врз цивилите насекаде низ светот, но и како поддршка за родителите на 

убиените деца кои бараат изградба на споменици за 102-те убиени деца помеѓу 1992 и 1995. Настаните во Приедор од тој 
период беа опишани во детали за време на судењата за поранешна Југославија пред Меѓународниот суд на правдата (ICTY). 
Беа започнати постапки за повеќе од 150 луѓе пред Меѓународниот суд на правдата за поранешна Југославија и кривичните 

судови на Босна и Херцеговина, во врска со криминалните дела извршени во Приедор. За време на војната 1992 – 1995 
година, 3176 цивили и затвореници беа убиени или исчезнати, со масовни гробници и тела кои сè уште се откриваат.

 
МИЛЕНКО БОГДАНОВИЌ, ИЛУСТРАТОР НА СТРИПОВИ ОД ПРИЕДОР. 

„Може ли овој мост да биде 
добар споменик за убиените 
деца во претходната војна. 

Mост на сеќавањето за 
убиените деца од приедор.”
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Balkan Persapectives

Елма Селман (1983) е родена во Приедор, Босна и Херцеговина. Моментално живее во главниот 
град Сараево. Дипломирала на Филозофскиот факултет (Оддел за филозофија) на Универзи-
тетот во Сараево. Темата на дипломирање е „Врската помеѓу уметноста и психотерапијата во 
уметничката терапија“. Во 2008, Елма дипломира на танцувачката академија „Номад“ (современ 
танц) и во 2014 ги заврши своите магистерски студии по човекови права и демократија на Уни-
верзитетот на Југоисточна Европа на тезата „Дали може да го поминеме минатото? Улогата на 
театарот во соочувањето со минатото на Западниот Балкан (2014)”. Освен ова, Елма е лицен-
циран гешталт психотерапевт. Работи како психотерапевт, уметник и активист.

ДАЛИ Е ВОЗМОЖНО 
ДА ЗБОРУВАМЕ
ЗА МИНАТОТО, 
ДОДЕКА ВО ИСТО
   ВРЕМЕ МОЛЧИМЕ  
  ЗА СЕГАШНОСТА 
    И ИДНИНАТА?

ЕЛМА СЕЛМАН



Списание за cоочување со минатото

9

Ако ја парафразираме Идит Зертал (Зертал, 1998), ние никогаш не се занимаваме единствено со минатото, 
туку со манифестирањето и (зло)употребите, кои најчесто се политички мотивирани, на тоа минато во 
сегашноста и начинот на кој ја определува иднината. Со самото тоа, соочувањето со минатото не е само 
преку занимавањето со она што се случило во минатото, туку и како тоа минато ја креирало нашата сегаш-
ност и како го формира нашето видување за иднината и токму од таа причина не е можно да се „остави 
минатото да остане само минато“, на што се повикуваат голем број политичари од нашиот регион во 
нивните предизборни програми и дневнополитички говори. Како е возможно да зборуваме за иднината 
без никакви референци? Тие референци можат да бидат во насока на реакции врз минатото и сегашноста 
на еден директен начин, но исто така е можно да се оди и во насока на целосно негирање и поместување, 
со желба да се креира целосно поинаква социјална, економска, политичка (итн.) ситуација. Референцата е 
секогаш присутна. 

ФОТО КРЕДИТИ: ЕЛМА СЕЛМАН
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Соочувањето со минатато е сеопфатен процес 
којшто може да вклучи институционални методи, 
индивидуални акции и каков било вид на човечка 
активност. Еден од можните приоди е преку умет-
носта. 

Уметноста (исто како што е соочувањето со мина-
тото) има многу дефиниции, и речиси исто колку 
што има обиди да се дефинира, има и контексти 
во рамките на коишто може да биде користена, зе-
мајќи го предвид примерот на концептот на јазич-
ната игра на Витгенштајн (Wittgenstein, Philosophical 
Investigations, 2004). 

Па, ајде да играме (јазична) игра. Уметноста има по-
литички потенцијал, бидејќи и уметноста и полити-
ката делат иста сфера; тие се феномени што бараат 
присуство од другите. Изведувачката уметност, на 
пример, се одржува во присуство на мноштво, пу-
блика, без разлика дали е во театар, галерија или ја-
вен простор. 

Токму тука лежи нејзиниот потенцијал. Мноштво-
то во јавниот простор служи како заштита од уни-
формноста на идеолошкиот пристап и значително 
се разликува од јавното мислење, што всушност е 
социјалниот конструкт на генерализацијата. 

Во процесот на соочување со минатото, јавната сфе-
ра овозможува индивидуалните животни приказни 
да бидат споделени и вклучени во дискусиите за ми-
натото, каде што може да се даде значење на мина-
тото и како такво, да се искористи сеќавањето како 
водич за иднината. Минатото на Западниот Балкан 
има неколку интерпретации и „вистини“ кои едни 
со други се често во конфликт.

Националистичката идеологија ќе создаде унифор-
мна верзија на минатото, преобликувајќи го минато-
то во верзија што одговара на сопствената политич-
ка агенда, не оставајќи место за отворена дискусија. 
Притоа, соочувањето со минатото го зазема типич-
ниот курс каде што жртвите и оние кои преживеале 
се употребувани како објекти и гориво со цел да се 
задржи владеењето на политичката олигархија.

Имајќи ја можноста да се презентира приказна, ви-
дување или да се постави прашање и секој член од 
публиката преку своето искуство, односно филтер 
создаден од искуствата, да доживее или на кој било 
начин да биде допрен од тоа што го гледа, чувствува 
и слуша, ја прави изведувачката уметност начин пре-
ку кој може да се занимава со комплексните социо-

економски и политички ситуации во кои живееме. 

Во Босна и Херцеговина, каде што минатото е се-
присутно, уметноста наоѓа начини како да се зани-
мава со темите коишто директно нè засегаат, и при-
тоа ни дозволува да се соочиме со минатото преку 
измислен или неизмислен пристап, со надеж и 
желба да создадеме конструктивно општество што 
е спремно да инвестира во посветла иднина, што во 
моментов е само празна фраза.

Врз основа на моето искуство, и како автор и како 
член на публиката, сметам дека изведувачката умет-
ност се соочува со минатото на три основни начини.

Првиот начин поставува прашања и ги повикува по-
литичките елити да преземат одговорност поради 
поставувањето препреки за отворена дискусија за 
минатото и манипулирањето по потреба за испол-
нувањето на сопствената полтитчка агенда за време 
на постконфликтниот период. 

Со тоа што ја оневозможуваат јавната дискусија за 
минатото во присуство на публика, доведуваат до не-
можност за разбирање и значење на минатото. След-
ствено, доаѓа до виктимизација и објективизација на 
членовите на општеството, што понатаму резултира 
со недостаток на можноста да се користи сеќавањето 
како водич и сè повеќе има отворен простор за по-
литичка манипулација.

Вториот начин се справува директно со жртвите и 
сведоците на неодамнешните војни и со тоа како 
нивните искуства влијаат на генерациите кои се ро-
дија по војните. Токму како разултат на објективиза-
цијата, жртвата неизбежно ја губи својата субјектив-
ност, што води кон две импликации. 

Првата импликација е тоа што кога жртвите се ко-
ристат како објекти или бројки доведува токму кон 
гореспоменатата манипулација за исполнување на 
политички агенди. 

Другата е тоа што објективизацијата на жртвите ги 
спречува да бидат политички активни, земајќи во 
предвид дека политичката активност бара индивиду-
ална активност и одговорност. Изведувачката умет-
ност може да придонесе за ресубјектификација на 
жртвите, преживеаните и сведоците преку простор 
кој е наменет за јавно споделување на животните 
приказни. 
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Од една страна, 
ова придонесува кон проце-

сот на заздравување на раните на жрт-
вите, преживеаните и сведоците. Од друга стра-

на, ова ќе им помогне на истите да ја прифатат својата 
позиција како субјекти и да бидат политички активни. Овој 

процес резултира со емпатија и солидарност, но не од генерали-
зацијата, униформноста или националистичката идеологија, туку од 

прифаќањето на личните животни искуства, што многу ни кажува за 
настаните од минатото. 

Третиот начин подразбира привидно оддалечување од минатото и 
свртување кон замислување на иднината. Како сакаме да живееме? 

Што ќе нè направи среќни и задоволни во социјалниот, економскиот и 
политичкиот контекст? Кои вредности сакаме да ги пренесеме во идни-

ната? Овие и слични прашања многу зборуваат за тоа како преживуваме, 
што критикуваме и како се чувствуваме ние во оваа земја и опште-

ство. Воедно, овие прашања го претпоставуваат вклучувањето во 
општеството par excellence и го подготвуваат патот сеќавањата и 
искуствата да бидат нашиот водич кон иднината. 
Неодамна, театарската претстава „Hajđekud“, беше осмислена од 
ученици од средно училиште од Приедор, каде што студентите го 
искористија партиципативниот начин како да се справат со тема-

та идни сеќавања. Наoвој начин креира време и простор во кој сту-
дентите употребуваат смеа, забава, но и сериозност и посветеност, 

да го истражат дијалогот, да се вклучат во групна и индивидуална 
амнезија и да прикажат како општеството се однесува спрема нивната 

генерација, а во исто време ги адресира вредностите кои студентите 
сакаат да ги искористат за иднината. Авторите на претставата 

беа студентите. Овој процес вклучува хоризонтална методо-
логија со помош на фасилитатори, каде што наставниците 
од основното и средното образование ги играа улогите што 
отвораат теми од студентската генерација, нивната врска со 
постарата генерација и нивната улога во општеството. Мно-

гу работи не се запаметени, некогаш поради тоа што времето 
едноставно поминува или затоа што е полесно да се заборави. 
Има теми кои што не се заборавени во Приедор, но не се диску-
трани. За време на подготовките на претставата, 25 ученици од При-
едор присуствуваа на работилници за филм и театар, каде што работеа 
на текстовите, гласот, сценографијата и костумите, што резултираше во 

претставата наречена “Hajđekud” (скратено од “Ајде да одиме!Каде?”).
Уметничките дела, претставите, перформансите служат и како еден вид привре-

мени споменици. Тие повторно се издигнуваат во регион каде што официјалната 
меморизација е уште еден извор на конфликти помеѓу спротивставени националистич-

ки идеологии.
Овие уметности анализираат од перспектива на потрошувачкото општество кое бара брзи 
резултати, па така претходните изјави за моќта на уметноста и нејзината улога во соочувањето со 
минатото може да се сметаат за романтизирани или преоптимистички. Но, доколку го анализираме 
импактот преку призмата на акција и реакција, каде што „секоја акција има реакција и каде секој про-
цес е причината за нови процеси” (Arendt, 1959), тогаш може да се разбере вистинскиот потенцијал 
на изведувачката уметност. 
Уметноста првенствено ќе влијае и ќе ги смени индивидуите и општеството на потсвесно и интимно 
ниво, а подоцна на општествено и на политичко. До кој степен ќе влијае е навистина тешко да се каже, 
но влијанието врз нас е сигурно и (барем) отвора микро простори за дискусија. Ова не може да се порекне. 

Списание за cоочување со минатото
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Нешто што ми изгледа дека е особено 
важно е јазикот што го користиме кога 
зборуваме за соочување со минатото 
и како го користиме во нашите 

заедници кога треба да се справиме со сеќавањата 
од минатото. Овој јазик бара нов тип на термини. 
„Кодиран“ или „проектен“ јазик служи само за 
да се задуши и поткопа значењето на пораката. 
Зборовите не треба да ја изгубат својата невиност 
(Sartre) бидејќи целиот процес на размислување 
и дејствување и следствените мисли и акции 
ќе бидат рутински, повторно поткопувајќи ги 
проблемите за кои луѓето се залагаат. Постои 
голема корупција на начинот на кој што пееме 
за комплексноста на истражувањето на нашата 
перцепција и чувства. Природно се стремиме 
кон тоа да ги искомплицираме работите, а не 
да ги поедноставиме бидејќи во спротивно ќе 
настане догматизам и одбивање на вистинското 
значење. Па така, не може да го користиме веќе 
постојниот јазик на сеќавањето, особено не може 
да го користиме до бесконечност, а и не може 
да го користиме кодот на овој јазик. Доколку го 
користиме, ќе ги оттргнеме оние кои сакаме да ги 
привлечеме и ги охрабруваме да најдат сопствен 
јазик за започнување дискусии, пополнување 
празнини, конфронтација и социјализација. 
„Заедниците за сеќавање“ создаваат простор 
за дружељубивост врз основа на индивидуите 
кои не судат туку чувствуваат и размислуваат. 
Кога станува збор за соочување со минатото, 

„разредениот“ јазик ќе стане конвенционален 
и притоа неангажирачки. Едноставно, има 
премногу „морализми“ во нашите неморални 
општества.
По непризнавањето на улогата на уметноста и 
културата во човековите права, демократијата и 
економијата по долго време, додека сè уште ги 
нагласуваат своите фундаментални вредности, 
меѓународните и локалните сојузници неодамна 
го признаа фактот дека каде што законот и 
институциите не можат да ги освојат битките, 
уметноста и културата го постигнуваат токму тоа 
што тие не можат. А тоа можат да го сторат преку 
почитување на човековите права, помирување и 
креирање на сигурност во животите на граѓаните. 
Уметноста гради мостови. Дава можност за 
катарза, која може да се постигне преку креирање 
уметност и слободно изразување. 
Но мора да утврдиме кој се помирува. И да 
утврдиме кој е одговорен за војната, насилството, 
етничкото чистење, геноцидот, „урбанцидот“, 
„книгоцидот“ и културниот геноцид. Сигурно не 
се одговорни за сево ова креаторите и уметниците 
кои критички се осврнаа кон иделогијата на 
национализмот како извор на конфликтот и 
несреќата преку нивната критика на сè што постои 
за време на војната, како и во поствоените години 
каде борбата против војната продолжи со други 
средства. Обидот да се помират оние кои сакаат 
да се помират и оние кои ја создадоа состојбата 
на безмилост нема поента. Оние што ја создадоа 

ЕМОЦИЈА 
ПРЕД СÈ

БОРКА ПАВИЌЕВИЌ 

Драмски писател и уметнички директор на драмскиот театар во Белград. Борка беше исклучена од театарот поради 
нејзиниот јавен и политички активизам (1993). Основач и директор на Центарот за културна деконтаминација (од 1994). 

Драмски писател во театрите во Зеница, Сплит, Скопје, Љубљана, Суботица и Белград (1978 – 1991). Добитник на 
наградата „Хирошима“ (2004) на Фондацијата за мир и култура, наградата „Освојување на слободата“ (2005) од Фондот 
„Марија Маришевиќ Ташиќ“, Редот на легијата на честа на Француската република (2002) и наградата „Рутс“ (2009) од 

Европската културна фондација.
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оваа состојба, ја создадоа преку собирање 
на „работна сила“ и ресурси во „нивните 
територии“ и преку создавањето на граници 
каде што „другите“ не можат да поминат.
Во денешно време, навистина е тешко да 
се слушаат политичарите, аналитичарите, 
свештениците и експертите кои зборуваат за 
надминување на пречките и за помирување.
Покрај сè, уметноста и културата се со 
„уривачки“ карактер. Тие не ја прифаќаат 
постојната ситуација кога уриваат. 
Лидерите на нациите, претставнците на 
идентитетот и сувереноста кои нè донесоа до 
овој апсурд и кич и нивниот „универзален 
јазик“ на „пристојност“ и „толеранција“ треба 
да се погрижат за слободното движење на 
граѓаните и нивната безбедност за време на 
нивниот живот, кој е само еден. 

Тие го прават ова само преку јазик кој е 
злонамерен и не само со алати, туку и со оружје. 
Државјанството, пасошите и безбедноста за 
сите оние кои не се дел од мнозинството се под 
одговорноста на владите во западнобалканските 
земји и со сè поголема сигурност, ова не се 
однесува само на „варварскиот“ Балкан. И сите 
останати пропагандисти, министри за култура 
и другите фигури на авторитет, без разлика 
дали се спиритуални или физички, идеолошки 
или формални не треба да наведуваат дека 
„уметноста гради мостови“. Тие не треба да ја 
избегнуваат својата одговорност со тоа што ќе 
ја пренесат улогата на помирувањето само на 
уметностa и културата.
Уметноста гради мостови со тоа што го 
„испрашува“ фашизмот (повеќе или помалку 
фашизмот) и десницата. Тоа не се „традиции“ 
кои се поврзани исклучиво со Западниот 
Балкан и со регионот. Тие имаат сè посилно и 
катастрофално влијание во Европа и во Америка, 
со објавување на војна на човековите права 
и слободата на изразување. Најпрогонувани 
уметници се токму оние коишто се испитуваат 
себеси, но имаат легитимитет да ги испитуваат 
и да ги прашуваат и другите. Има многу вакви 
примери. Овие уметници се етикетирани 
од двете страни како „боженствени“, 
„скандалозни“ и „провокативни“.
Велат дека живееме во свет кој е постфактички, 
не затоа што сите сме согласни што се фактите. 
Ги препознаваме и како интерпретација. 
Нивното постоење создава надеж дека нештото 
може да биде докажано, дека документот ќе 
биде тоа што ќе ги натера граѓаните да се соочат 
со своето минато додека живеат во својата 
сегашност. Ова очигледно не е суштината на 
процесот на соочувањето со минатото. Нема 
осигурувања, нема вистина, нема клучни 
докази што придонеле за некоја одлука да 
биде ништовна во име на правдата, траумата 
или жртвите. Сепак, на ниту еден начин не 
значи дека фактите не треба да се повторуваат 
постојано.
Емоцијата е тоа што нè привлекува заедно да 
дојдеме до разбирање. Свеста и солидарноста 
може да им донесат мир на оние кои го урнаа 
мирот на агресорите, а се помирени преку 
нивниот отпор. Емоција над сè. Во овој поглед, 
уметноста е иманентна заедница на „сеќавање“ 
и се справува со поразот и големината на 
човекот. Тоа што ни недостасува, секој ден и 
насекаде, е чувството на восхит и зачуденост. А 
ова е нешто со кое што ќе мора да се соочиме.
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In Situ е прв меѓународен саем на уметноста кој се 
одржува во Скопје на кој автори од Македонија и 
целиот свет ги покажуваат своите дела изработени 
во три програмски единици - визуелни уметности, 
дизајн и архитектура. 

Директорката на саемот, Бојана Стојменовска вели 
дека фестивалот нуди можност поединци да се 
соочат со минатото употребувајќи го просторот, 
публиката и контекстот кој што го нуди саемот 
за да стигнат до третирање, комуницирање и 
интеракција на оваа тема. Според неа, секое 
површно третирање на проблематика на соочување 
со минатото, има тенденција да повлече повеќе 
проблеми отколку да реши.

Оваа година саемот се одржува од 13 до 15 
септември во МКЦ на кој се очекува да бидат 
изложени дела на над 100 автори. 

Како ја добивте идејата да организирате ваков 
фестивал? Кој беше поттикот и како се развива 
низ годините?
Кога се нафатив да го организирам овој фестивал, 
сфатив дека една одлика за Скопје е дека има 
тенденција да ги разложува работите наместо да 

ги спојува. Има многу содржина но некогаш таа 
содржина не може некој да ја пофати на едно место 
туку мора да ја лови и тоа стануваше се поизразено. 
Сфатив дека има потенцијал да се направи нешто 
и баш тогаш започнавме со доброто искуство на 
Paratissima во Торино да се реплицира овде за 
успешен пример како би можело да се направи една 
хомогена сцена која што таа сама по себе после ќе 
расте природно. Постоеше голема скепса од страна 
на сите кои што беа поканети да соработуваат. 
Ми викаа дека тоа е бесцелно, дека не може да се 
изведе. Понекогаш си велев се нафаќам на нешто 
што е комплетна лудост, а од друга страна ме 
фаќаше некој инает и пркос затоа што го доживеав 
како провокација. Кај нас тенденција е цело време 
да се критикува, но никој не се нафаќа да промени 
нешто. Преовладува мислењето дека ништо не 
може да се направи, како ние да живееме на некое 
место кое што е исечено од светот, а всушност 
има многу луѓе кои што имаат искрена намера и 
интерес да допринесат нешто да испадне поинаку. 
На почетокот беше третиран како алтернативен 
настан на кој што се собираат само луѓе поврзани 
со уметноста, но се развива во настан кај што може 
да се сретне нешто ново, нови таленти и поединци 
– додава Стојменовска.

 Интервју со Бојана 
Стојменовска, директорка 

на саемот
СИМОНА

 АТАНАСОВА
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Која е главната цел на фестивалот и која е 
пораката што сакате да ја испратите? Дали 
мислите дека таа допира до публиката? 
Пораката која сакаме да ја пренесеме конкретно 
во Македонија е дека е одлично да се развива 
конкуренција, меѓутоа колективна е одговорноста 
во било кој сектор а особено во овој да се покрене 
стандардот на тоа како работите се преставени и 
како се комуницира со публиката и како се носат 
на површина новите потенцијали и иновации во 
било што. Испративме порака дека се воспостави 
простор и време и се докажа дека е возможно и 
функционално и сега од тука натаму би требало да 
биде нешто што ќе расте. Меѓутоа не би сакала да 
расте само од себе и спрема себе свртено, би сакала 
да расте свртено спрема сите кои што сметаат дека 
имаат како да придонесат. Искрено мислам дека 
пораката допира до публиката – смета Стојменовска.  

Зошто мултикултурните фестивали имаат 
потешкотии да привлечат артисти од Балканот? 
Мислам дека имаме општо потценување, 
секој спрема секој на Балканот и преовладува 
мислењето дека се што доаѓа од Западот или 
надвор од Балканот е подобро од тоа што може 
да се постигне на Балканот дека тука не може да се 
направи нешто што може да парира на некоја друга 
сцена. Факт е дека ресурсите ни се лимитирани и 
со многу работи се доцни од причини кои не се 
врзани од тоа дали може да се соработува или не. 
Имам впечаток дека се избегнуваме, дека сакаме да 
отидеме некаде понатака мислејќи дека некој друг 
подобро и повеќе знае него ние што би можеле 
да знаеме или да направиме. Од моето искуство, 
искрено не можам да кажам дека има разлика во 
квалитетот и во сериозноста и професионалноста 
помеѓу македонските, балканските и сите други 
автори и сцени. Има поинаков тип на изразување 
или поинаков медиум на изразување или малку 
поинаква формулација. Во одредени делови е 
можеби похрабро или поинаку изработено поради 
тоа што има различни услови, но во никој случај не 
сме помалку способни или назад во она што имаме 
да го кажеме. На Балканот ги имаме речиси истите 
проблеми, кои што многу малку се разликуваат од 
земја до земја, и кога би имало сојузништво во тој 
поглед мислам дека многу побрзо балканската сцена 
би дошла на површина. Но секој си го доживува 
својот проблем како најголем, мислат дека никој 

друг не може да му разбере – вели таа. 

Како уметноста влијае на соочување со 
минатото?
Кај нас на Балканот мислам дека тоа е повеќе 
изразено затоа што поради распадот на Југославија 
и разделување на земјите, сите имаме колективно 
и заедничко минато кое можеби сега кај овие 
генерации не е толку изразено но е сепак е 
предадено од колено на колено, особено сеќавањето 
како некогаш било и како е сега. Мислам дека ваков 
тип на настани помагаат баш во тоа соочување 
дека тие работи кои што навидум се различности, 
кои кога ќе се соединат во еден простор и кога ќе 
се сретнат на едно место не се така различни, туку 
можеби се повеќе предности. Претпоставувам 
дека соочувањето со минатото за секоја држава 
од Западен Балкан е поинакво, природно бидејќи 
се поинакви околностите. Меѓутоа мислам дека 
многу лесно се надминуваат тие стереотипи и 
недоразбирања кога ќе се сретнат на вакви настани 
затоа што атмосферата е неформална, поврзана со 
нешто што само по себе е естетско и излегува од 
контекстот на секојдневни политички случувања и 
покрај тоа што голем дел од авторите кои што творат 
природно ги пренесуваат тие толкувања кои што се 
и политички и национални и родови. Генерално се 
занимаваат со истите егзистенцијални прашања, со 
истите размислувања, со истиот глобален контекст. 
На фестивалот се дружат меѓу себе, нема јазични 
бариери, никогаш не се случил некаков проблем – 
потенцира Стојменовска. 
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Зошто уметничката сцена во Македонија не 
нуди соочување со минатото?
Мислам дека нуди, но мислам дека нуди на некој 
поинаков начин. Мојот став е дека не треба 
површно да се третира односно дека зафаќањето 
со таа проблематика и третирањето нејзино 
во рамки на култура и уметност треба да биде 
нешто кое што е поткрепено со истражување, со 
соочување кое што треба да е повеќегодишно за 
на крај кога ќе дојде резултатот тој да биде јасен. 
Секое површно третирање на таа проблематика на 
соочување со минатото, има тенденција да повлече 
повеќе проблеми отколку да реши. Причината 
поради која што делува дека не се занимава 
културно уметничкиот сектор со оваа тема е заради 
тоа што е процес на истражување и почнува од 
самоистражување односно самосоочување потоа 
спрема некој друг па потоа од колектив спрема 
друг колектив. Темата е комплексна за да може да 
биде честа. Не велам дека не треба да се зачести но 
сметам дека треба да биде третирана со особено 
внимание заради тоа што сигурна сум дека личната 
перспектива не треба да биде наметлива тука 
треба да биде повеќе отворена отколку затворена. 
Соочувањето со минатото треба да биде на линија 
со соочувањето со иднината. Треба да биде нешто 
што е поткрепено со суштинско размислување не 
само нешто што ќе се каже или ќе се изложи или 
ќе се престави што е површно и што ќе направи 
поголема збунка од тоа што ќе понуди некое 
соочување – напомнува таа. 

Како овој фестивал ќе ја промени оваа 
ситуација? 
Мислам дека ја променува затоа што не прави 
процес на селекција на автори кои што ќе се 
претстават. Без разлика на пол, возраст, формат, 
тема на изразување, земја на потекло. Нуди можност 
поединци да се соочат употребувајќи го просторот 
кој што го нуди саемот и контекстот и публиката да 
стигнат до третирање, комуницирање и интеракција 
на овие теми. Апсолутната отвореност која што 
е демократска одлика на саемот го нуди правиот 
простор да може тоа некој самоиницијативно да 
ги елаборира тие прашања кои што се суштински 
за сите. Третирањето на минатото е нешто кое 
што сметам дека треба да биде лична иницијатива. 
Вклучуваме голем број на волонтери, минатата 
година имаше 70 волонтери кои што се задолжени 
да помогнат да се снајдат сите што доаѓаат од 
страна и од тоа произлегуваат многу пријателства 
– заклучува Стојменовска. 

Како ја оценувате културно уметничката сцена 
во Македонија?
Сметам дека општо во Македонија не е доволно 
развиена од аспект на тоа дека е централизирана 
во голем дел во Скопје. Има мал број на настани 
надвор од Скопје и сметам дека тие што ги има 
надвор од Скопје се успешни и тоа докажува само 
дека треба повеќе да се организираат. Има мала 
комуникација помеѓу организациите што се бават 
со култура и уметност и има некој отпор, дали е 
тоа поради конкуренција или поради непознавање, 
меѓутоа сметам дека во последните 4-5 години 
има исклучителен напредок во однос на пред се 
квантитет а потоа квалитет. Во однос на квалитетот 
сметам дека имаме се уште многу простор за 
пополнување. 

Тоа не значи дека она сега се пласира нема 
квалитет, напротив, има, меѓутоа поради ресурси, 
поради изолираност која во дел сами си ја 
наметнуваме, во дел ни е наметната, има помалку 
експериментирање и помалку иновации од тоа што 
јас лично би сакала да видам. Имам впечаток дека 
на периоди е релативно еднолична содржината, 
иако сепак тоа не го намалува квалитетот на 
она што е претставено. Мене ми недостасуваат 
експериментални преставување особено со оглед 
на тоа колку е развиена технологијата не сметам 
дека не се толку недостижни или проблематични 
за развивање. Мислам дека луѓето се премногу 
окупирани со политичките случувања и тоа им 
одзема од креативноста. Уметноста била секогаш 
медиум кој што најмногу прогресира во време 
на најголеми и најтешки неволји, а најмалку во 
добросостојба – смета Стојменовска. 

ФОТО КРЕДИТИ: 
ИН СИТУ
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Еден од најголемите предизвици денес е правилното 
справување со различни видови проблеми кои 
влијаат на суштината на нашето општество. Кога 
минатото е заклучено во фиоките на историјата, 
сегашноста е преоптоварена и нема многу простор 
за промена. Често, ова е последица на политичкото 
мешање бидејќи е погодно за политичките 
актери да ја пишуваат историјата за специфични 
интереси. Како што ни покажува примерот од 
Косово, овие теми се премолчени како резултат 
на премолчувањето на сопственото мислење, 
стигма или менталитет. Но кога се чини дека сите 
патишта се затворени, уметноста е таа која може 
да ја предводи промената. Тоа е докажано низ 
различни примери од светот, но и од Косово. 
Последиците од неодамнешната војна, која остави 
илјадници мртви, изгоре и уништи домови, остави 
многу жртви на сексуално насилство и целосно 
уништена економија, се видливи сè до ден-денес, 
речиси две децении подоцна. Уметноста честопати 
се користи како начин на справување со она што се 
случило во реалноста. Еден добар пример од овој 
аспект е инсталацијата на косовската уметница од 
Лондон, Алкета Џафа – Мрипа. Инсталацијата 
„Мислам на тебе“ беше реализирана на стадионот 
во Приштина и ги допре најчувствителните теми во 
постконфликтното општество. Воедно, им даде глас 

на оние коишто долги години останаа тивки: жртвите 
на сексуалното насиство во Косово. За потребите на 
инсталацијата, беа собрани фустани од самите жртви 
на сексуално насилтво, без да се судат за „криминал“ 
што тие не го извршиле. Наместо тоа, овие фустани 
коишто беа донирани од нив и од други во знак на 
солидарност, го натераа целиот свет да зборува за 
овие злодела. Во овој случај (но не само во Косово), 
се отворија очите на општеството пред многу 
чувствителна тема, но и гласот на овие жени беше 
надалеку слушнат. 
Џафа – Мрипа е една од многуте уметници кои 
преку уметничката платформа успеаја да допрат до 
многу важни теми. Добро позната косовска пејачка и 
архитект Елиза Хоџа е уште еден пример. Неодамна, 
таа го претставуваше Косово на Венециското 
биенале на архитектурата со инсталацијата „Овој 
град е насекаде“. Хоџа ги поврза архитектонскиот и 
уметничкиот аспект во косовскиот павилјон преку 
нејзината презентација на историската перспектива 
на земјата. Таа се осврна на деведесеттите години, 
кога во земјата беше развивано паралелното 
образование. 
За неа уметничкото изразување е суштинско кога се 
адресираат различни општествени проблеми, без 
разлика на тоа дали се од минатото, дали се табу или 
се други проблеми кои се присутни во општеството. 

МОЌТА НА УМЕТНОСТА 
ВО СООЧУВАЊЕТО СО 

МИНАТОТО
Дардан 

Хоти
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„Честопати во овој контекст уметноста започнува 
дебата на многу нежен и ненаметлив начин преку 
кој таа креира засолниште за минатите настани, за 
болката и за многу недоречени работи кои се резултат 
на општествениот менталитет.” Често, уметниците 
допираат до проблеми за кои општеството не е 
подготвено да зборува или да дејствува” вели Хоџа, 
која во последните две децении ја употребува својата 
уметност за да ја подигне свеста за проблемот со 
исчезнатите лица од војната во Косово, како и за 
жените кои биле силувани.
„Зборувајќи за последниот проект, за кој процесот 
траеше две години, вклучувајќи истражување и 
дискусија со заинтересираните страни со цел да 
се разбере проблемот од корен, притоа секогаш 
обрнувајќи внимание на чувствителноста на темата. 
Во време кога постојат многу асоцијации кои 
работат со овие жени, но кои не успеаја да зборуваат 
во јавноста, овој проект ја прекина таа тишина и ја 
отвори вратата за многуте настани на кои темата 
им беше токму овој проблем” вели Хоџа. Според 
неа, уметноста успева да помогне во процесот на 
соочување со минатото со тоа што меморизацијата 
поминува низ многу креативен формат. Хоџа вели 
дека сеќавањето за минатото е важно за да можеме 
да се олесниме во поглед на многу индивидуални и 
колективни прашања.
Но, ефектите може да варираат. Некогаш за да 
скршите табуа, некогаш за да отворите дебата, 
некогаш да притиснете за да продолжи некој процес, 
некогаш да бидете глас на обесправените, некогаш 

за да мобилизирате и сочувствувате, некогаш за 
да регистрирате и меморизирате и повеќе” вели 
Хоџа, која пред еден месец, заедно со нејзината 
изложба беше дел од фестивал кој се одржуваше 
во Белград и кој имаше за цел да приближи два 
народи (да се соочат лице в лице со минатото): 
Албанците и Србите. Иако државата се соочи со 
многу теми, особено со историјата од деведесеттите, 
јасно е дека сè уште има простор за работа. Фактот 
што Хоџа беше запрена на границата додека 
патуваше заедно со нејзиниот тим од фестивалот 
„Mirëdita, dobardan“, а и тоа што дел од нејзините 
фотографии беа конфискувани, е силен индикатор 
дека ситуацијата треба да се подобри. Пред неколку 
дена, истата судбина го снајде и уметничкиот 
критичар и аналитичар Шкелзен Малиќи, на кој 
му беше забранет влез во Србија. Тој патуваше 
таму за промоцијата на монографијата во која беа 
обработени повеќе од 20 години од уметничка 
соработка помеѓу Белград и Приштина, најмногу 
фокусирајќи се на изложбата од 1997 година 
насловена како „Преку“, која што Малиќи, заедно со 
четири уметници од Косово, ја прикажа за прв пат во 
Белград . 
„Уметноста може да се користи како медиум, но 
тогаш постои голем ризик да биде искористена како 
алатка на пропагандата и да им служи на идеологии 
и политики,со што ќе се деградира себеси, иако ќе 
се оправда со добри намери”, вели Малиќи. Според 
него, уметноста не ја користиме за да се соочиме со 
минатото, туку уметноста го користи минатото, исто 

Фото кредити: кораб красниќи
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како што прави и со другите теми, и е медиум за да се 
остварат уметнички дела и артефакти. 
„Тоа што историјата или етиката го користат за да се 
објасни минатото, уметноста не го прави. Доколку 
ја сфатиме уметноста така, таа се трансформира 
во илустрација. Уметноста бара длабочина, 
комплексна уникатност на настаните од минатото 
или сегашноста, па дури и димензии што не се 
когнитивни и немаат едукативен карактер, но со 
возвишени искуства од целокупните животни 
ситуации. Аристотел овие искуства ги нарече катарза 
или ослободување на емоции, шок во разбирањето и 
неразбирањето на мистеријата на животот, со аспекти 
што во исто време може да бидат трагични, среќни, 
комични итн.”, вели Малиќи. 
Освен уметничкото изразување преку фотографија, 
инсталации или визуелизација, друг многу важен 
медиум кој може да се употреби е театарот. Добро 
познатиот драмски писател Јетон Незирај веќе 
направи неколку претстави преку кои го тестира 
минатото. Тој вели кога драмата ќе стане јавна 
или преку публикација или преку сцена, на некој 
начин ја соочува публиката со минатото. Според 
него, уметничката конфронтација е многу важна. 
„Всушност, би рекол дека формите на уметничко 
изразување или која било дисциплина на уметноста 
остануваат најефикасниот медиум во соочувањето со 
минатото. Особено театарот. Нормално, театарот не 
може да тврди дека ја прикажува вистината во целост, 
но ја тврди својата уметничка вистина. Театарот 
поставува прашања кои ги засегаат дејствијата 
од минатото кои не биле целосно откриени, а се 
покриени со митови, оптоварени со невистини, 
преоптоварени со лажна слава, со криминали за кои 
што сè уште никој не е целосно подготвен да зборува 
итн.”, вели Неризај, кој се обидува да ја покаже 
уметничката вистина преку неговите театарски 
претстави „Карла дел Понте пие кафе од ванилин 
чај“ или „Една театарска претстава со четири актери”, 
„Балкански бордел” и други. „Театарот станува 
неопходен форум кој преку поставување на прашања 
се обидува да го исчисти општеството од минатото и 
во исто време да ја подигне свеста.

Елиза Хоџа за време на 
презентацијата на Косово на 
Венециското биенале со нејзината 
инсталација „Овој град е насекаде“, 
од: Мајлинда Хоџа, Косовски 
павилјон.

Автор: Мајлинда Хоџа - Официјални фотографии од Косовскиот павилјон
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Кампања за помирување од крвната одмаздa:
Оваа кампања започна во 1990 година како повик 
за единство помеѓу Албанците на Косово. Откако 
Милошевиќ се здоби со моќ, Уставот од 1974 беше 
укинат, Косово беше особено ранливо бидејќи сè 
уште се сметаше за југословенски простор. Кампањата 
имаше прогресивна улога, повикувајќи на единство 
и прошка и повикувајќи ги луѓето политички да се 
репозицираат.

Оваа кампања покажа како традиционалниот 
албански код на честа беше злоупотребен за да се 
прикажат Албанците како помалку цивилизирани 
луѓе во Југославија. 

Целта беше насочена кон сите образовани луѓе 
за да започнат да допираат до своите заедници и 
да ги охрабрат фамилиите да ја помират својата 
крвна одмазда, со посебен акцент на вклучување на 
студентки во процесот на медијација. Процесот на 
медијација обично започнуваше во „одите“ (машките 
комори) каде што до скоро жените беа исклучени. 
Кампањата им дозволи на жените пристап до овие 
простори кои беа доминирани од мажите и пристап 
кон овој домен на моќ. На многу начини, кампањата ги 
делегитимизираше властите кои го поддржуваа кодот 
на честа и им овозможи на луѓето да го преразмислат 
своето сфаќање на кодот во нивните заедници.

Кампања за помирување од крвната 
одмазда 

1990-
1991 
Орална историја  
и сеќавање 
Прикажано во Галеријата на 
уметностите во Пеја, од 25ти Април 
до 21ви Мај. Фото кредити: Од изложбата „Кампања за помирување од крвната одмазда 1990 - 1992“,

 која беше одржана од 25 април до 21 мај, 2018, во Пеја.
(Oral History Kosovo)

ЕРЕМИРА КРАСНИЌИ, ORAL HISTORY KOSOVO
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Албанците кои живеат во дијаспората го преземаа со 
нив кодот на честа и никогаш не ги помирија крвните 
одмазди, сè додека делегација на помирувачи од 
Косово, кои беа предводени од Антон Цета, не беа 
поканети до Соединетите Американски Држави со 
цел да влијаат да се помират албанските фамилии, 
особено во Њујорк и во Детроит. 

Ова помирување резултираше со илјадници 
помирувања и со ослободувањето од обврските 
на фамилиите определени од кодот на честа: да 
се одмаздат крвно. Овој акт на прошка овозможи 
зголемена безбедност во јавниот простор во помалите 
заедници во Косово, особено ако се земе предвид дека 
овие простори недостасуваа за време на режимот на 
Милошевиќ. Влијанието на кампањата беше 

толку широко распространето што дури и луѓето 
во дијаспората ги следеа случувањата и ги помирија 
крвните одмазди таму.

Како можеме денес да ја земеме кампањата како 
пример?
Кампањата за помирување од крвната одмазда е 
една исклучителна приказна од која што можеме 
да извлечеме многу важни лекции, вклучувајќи ги и 
прошката, честа и солидарноста. Оваа приказна ги 
отелотворува вредностите и културните процеси 
кои и самите поставуваат безвременски прашања. Не 
мора да значи дека овие прашања го бараат нашето 
внимание денес, но може да се осврнеме на нив, 
особено кога ќе размислиме што претставува нашето 
чувство за човечност и кои основни вредности ја 
држат нашата заедница заедно. 

На многу начини, 
кампањата ги 
делегитимизираше 
властите кои го 
поддржуваа кодот на 
честа и им овозможи 
на луѓето да го 
преразмислат своето 
сфаќање на кодот во 
нивните заедници.

Фото кредити: Од изложбата „Кампања за помирување од крвната одмазда 1990 - 1992“,
 која беше одржана од 25 април до 21 мај, 2018, во Пеја.

(Oral History Kosovo)
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Интеррелигиозниот елемент е повторно причина 
за сериозна загриженост во нашиот регион, а со таа 
загриженост треба да се справуваме внимателно. 
Кампањата за помирување од крвната одмазда се 
потпира на националното будење од 19 век под 
парадигмата „Албанската вера е во албанизмот“ и 
токму тоа се обидува да го презентира за време на 
деведесеттите - единство, пред сè ставајќи акцент 
на албанскиот јазик како хомогена компонента 
на нацијата. Поттикнува да се најде решение 
што е едноставно, но истовременo и тешко да се 
постигне, каде што повеќе се цени вредноста на она 
што нè поврзува, но не и на она што не дели. Ова 
решение е содржинско – специфично и поради тоа 
е успешно, но не гледам како тоа може да се премести 
во други културни контексти. Тоа е така поради тоа 
што балканските држави имаат хомогенизирани 
идентитети поврзани со нивната религија, а не со 
нивниот јазик и честопати религијата е основа за 
исклучување во контекст каде што религијата има 
примат врз културата.

Организирање на проектот
Активистите и членовите на фамилиите 
што простија беа во центарот на наративот 
на изложбата. За време на организацијата на 
проектот беше особено важно да се избегне 
славењето на одредени човечки фигури и 
комеморативната димензија, што е чест пристап 
при организирањето на изложба. Овие одлуки не 
треба да се сфатат како непочитување на главните 
протагонисти на кампањата туку како начин на 
хуманизирање на приказната, отворајќи пат за 
вклучување на други приказни, суб – сценарија 
и други актери. Се обидов да создадам повеќе 
простор за занемарени протагонисти. На пример, 
жените беа клучни за движењето и, и покрај тоа 
што заземаат стотици фотографии од кампањата 
за помирување, некако никој не се сеќавања на 
нивните имиња и речиси и да нема приказна со 
нив. 

Да се оддалечиме од комеморативната димензија 
на изложбата беше решение што има врска со тоа 
како јас ја разбирам современата историја, како се 
сеќаваме на неа и како комуницираме со неа и ги 
храниме нашите погледи на светот. Не ги доживувам 
како статични, па така е невозможно да се овековечи 
еден наратив и да се создаде сеќавање и искуство 
од една субјективна позиција. Нестабилната и 
флуидна природа на сеќавањето беше одбележана во 
наративот на изложбата и кураторските решенија кои 
ги создадов.

Градење на заедница со сеќавања
Многу беше важно да се изгради оваа заедница. 
Сметам дека го постигнавме тоа. Изложбата 
беше секој ден посетувана од луѓе кои беа дел 
од кампањата, но кои како дел од иницијативата 
за орална историја, се мал тим и досега немаа 
шанса да се запознаат.  Самата изложба 
стана место за средба каде што можеа да го 
разлистуваат фото-каталогот што се состоеше 
од фотографии од луѓе кои ги интервјуиравме. 
Овие средби донесоа нови приказни и места за 
помирување.

ИЗВОР: ORAL HISTORY KOSOVO
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Списание за cоочување со минатото

Уметноста и минатото
Во неколку прилики користев кураторски 
стратегии кои традиционално се чести во 
уметничкиот свет, но се необични за изложба која 
е базирана на историски настани. Тука, уметноста 
позајмува простор за пренесување на сублимирани 
информации и кажува повеќе со помалку. Исто 
така, уметничките стратегии си дозволуваат одреден 
степен на несигурност , бидејќи го ценат процесот 
на продукција и во неколку наврати со прекривање 
на тешките прашања, маскирајќи ги како стратегии 
кои доаѓаат од уметничкиот свет, одеднаш некои 
прашања се хуманизирани и свесни за своите 
недостатоци. Прифаќањето во изложбата е нешто 
што е многу важно бидејќи ја прави изложбата 
изведувачки простор каде публиката ќе може да 
произведе знаење. 

Уметноста и културата како алатка за 
комуникација со минатото?
Во овој регион, прашањата кои се однесуваат 
на минатото се секогаш тешки. Ги употребувам 
кураторските стратегии за да создадам содржина 
на начин кој што ги остава прашањата отворени 
за дискусија и остава простор за повеќе од еден 
наратив. Тоа овозможува културата и тоа што го 
извлекуваме од неа да ни помогнат да го разбереме 
контекстот во кој што работиме. Сигурно го 
стимулира моето чувство за одговорност кон 
наративот кој го создавам со изложбата.

Мојот кураторски пристап е доста интер -
дисциплинарен, па така не можам да ги видам 
тие поделби по дисциплини. Дозволувам да ме 
води истражувањето кога организирам изложба. 

Се обидувам да ги адресирам потребите на 
содржината на која што работам и истражената 
содржина го диктира начинот на кој нешто 
ќе биде прикажано. Но, да изнајдете начин 
преку кој прикажаниот материјал ќе му служи 
на истражувањето и ќе ги потенцира важните 
делови е многу значајно бидејќи оваа димензија е 
визуелно и интимно поврзана со содржината. Како 
е прикажана содржината, таква ќе биде и врската 
помеѓу јавноста и самото истражување.

Реакции за изложбата
Секоја музејска изложба се обидува да има 
опција за „селфи“, каде посетителите ќе може да 
фотографираат и да ги постават фотографиите на 
интернет. Изложбата има централен ѕид, каде има 
голема фотографија од помирувачкиот настан во 
Наберѓан, село во општина Пеја. Фотографијата 
покажува голема толпа на луѓе кои гледаат во 
правецот на оние кои се помируваат (наводно) 
бидејќи не може да видиме каде гледаат, но може 
да ја прочитаме ситуацијата гледајќи во лицата 
на луѓето. Ја избрав таа фотографија, затоа што 
претставува момент на блискот и желба да се биде 
дел од тоа. 

Посетителите, кои се во поголем дел од Пеја, 
препознаа луѓе на фотографиите, што беше уште 
еден интерактивен елемент на фотографијата, 
кој не го предвидов. Поголемиот дел од времето 
централниот ѕид беше користен како позадина. 
На посетителите им се допадна тоа што можеа да 
се вметнат во фотографијата од помирувачкото 
собирање. 

Интервјуата за орална историја
Методологијата за интервјуирање за оралната историја е интерпредметен процес каде што 
интервјуирачот и говорникот се во процес на копродукција. Раскажувањето на приказни е голем дел 
од интервјуирачкиот процес. Како интервјуер сум подложна на приказни и слики, а овие лични средби 
стануваат начин на продуцирање на знаење за нашата заедница. Секако, како истражувач и куратор, 
секогаш размислувате како да создадете наратив во просторот кој ќе им овозможи на останатите да ги 
искористат тие простори. Кога се дизајнира просторот за изложба, кој е врз основа на истражување, 
главната грижа е да не ја преоптоварите публиката со премногу информации, но во исто време и да 
имате доволно информации за да ја одржите љубопитноста на посетителот.
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Процесот на градење на национален 
идентитет во Србија по распадот на 
Југославија не беше лишен од сите 
непријатни факти и од сето она што 

општеството, заедниците и индивидуите сметаат дека 
е тешко да се прифати. Но, уметноста го прифати тој 
непријатен простор неоптоварен од официјалните 
наративи, полн со општествено непроцесирани и 
трауматични настани од неодамнешното минато. 

Парадоксално, кога фактите ќе го изгубат својот 
мерит, имагинацијата е таа што нè инспирира и е таа 
што има моќ да посегне по вистината. 
Додека политичката амнезија се обидува да го 
затскрие откривањето на масовните гробници во 
Батајница, каде што беа најдени тела на Албанци 
кои беа убиени во Косово, двајца автори од Белград, 
Огнен Главоњиќ и Владимир Миладиновиќ, 
успешно ги вметнаа непокорните зборови на 

МИЛЕНА ПОПОВИЌ
Милена е новинар од Белград и се справува со широк спектар на 

општествени теми. Нејзината новинарска работа најмногу се фокусура 
на прашања од минатото. Освен тоа што пишува медиумски статии, таа е 

коавтор на документарецот „Албанките се наши сестри“.

ИМАГИНАЦИЈАТА 
КАКО ВИСТИНА

Автор:  Владимир Миладиновиќ 
„KO200436 (23 Јули, 1999) Место (КV/004)“, Јаглен на хартија, 188x151см, 2018
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одбегнување, непризнавање и незнаење во нивните 
уметнички интервенции.
Дали се соочуваме со одговорноста за криминалите 
кои беа извршени и зошто го правиме тоа? Тоа се 
клучните прашања кои ги покренува сценаристот и 
режисер, Огнен Главоњиќ, во неговиот нов филм 
„Товар“. Во овој филм, Главоњиќ го опишува 
патот на возач на камион – ладилник, кој не е 
свесен дека транспортира мртви тела на убиени 
личности од една локација до друга, а во исто време 
се прашува дали сака да знае што транспортира. 

Филмот беше прикажан на 
овогодинешниот Кански 
филмски фестивал, иако сè 
уште филмот не e е прикажан 
на домашната публика.
З а  в р е м е  н а  д о л г и о т 
процес на креација на овој 
проект, Главоњиќ сними 
документарец  наречен 
„Двојна длабочина“ на истата 
тема, но од друга перспектива.
„Двојна длабочина“ беше 
та јното  име  на  та јната 
операција за трансфер на 
телата на убиени цивили од 
селото Сува Река (Suharekë) 
во Косово до масовните 

гробници во Батајница, Србија.
В о  ф и л м о т  с е  п р и к а ж а н и 

досега непознати сведочења од судски архиви и 
фотографии од местата каде што овие злодела биле 
извршени. Главниот лик од филмот е всушност 
нараторот, којшто ја води публиката во персонален 
простор на имагинација, креација и искуства од 
самиот настан.
Овие филмови, како што објаснува авторот, се 
просторот и можноста да се зборува за луѓето, 
настаните и местата што тој ги смета дека се 
изолирани, скриени, замолчени или заборавени. 
Комбинацијата на неукост и недостаток на интерес 
за околностите од приказната имаше влијание врз 
тоа колку прашања беа составени и прашани, што, 

како што вели тој, го натера да ги продуцира двата 
филма. Првиот беше планиран игран филм, а потоа 
неочекувано, се сними и вториот документарен 
филм.

Визуелниот уметник Владимир Миладиновиќ исто 
така се обиде да создаде место за имагинација на 
„проблематичното“ минато во неговите минати 
дела. Преку долг и мачен процес на реплицирање 
и верно копирање од судењата, бирократските 
записи, докази и листа на предмети што беа најдени 
и искористени за да се идентификуваат телата од 
масовните гробници во Батајница, тој ги создаде 
неговите цртежи.
Неговата серија на дела, наречена „Пореметена 
почва“ се сосотои од релјефи создадени од 
интерпретирани форензички фотографии и 
слично на филмовите на Главоњиќ, се обидува 
да нè инспирира да размислиме што, всушност, се 
случило таму.
К а к о  ш т о  о б ј а с н у в а  М и л а д и н о в и ќ ,  с о 
трансферирањето на архивскиот материјал во 
уметност, тој го потенцира значењето на потиснатите 
или елиминираните наративи од минатото во 
процесот на основање на врска со сегашноста. Освен 
прашањата во врска со историската одговорност, 
уметникот исто така ја истражува врската помеѓу 
текстот и сликата, па така добиваме сведочење и 
имагинација. До кој степен може да сведочиме за 
трауматичното минато без да го замислиме? Дали 
фотографијата е доволен доказ за нас за да веруваме?
Поради тоа, Миловановиќ ја користи својата 
уметност за да ги постави прашањата во врска со 
доказите кои ги имаме, што тие ни кажуваат и колкава 
моќ имаат тие. Преку уметничката интервенција, 
тој повторно го разгледува тоа што ние како 
општество можеме да направиме со наследството од 
претходната војна.
И додека официјалната историја го создава тоа што 
е прифатливо, уметноста ни нуди алтернативен 
простор за интерпретација на минатото, со повторно 
зајакнување на вистината која беше предадена од 
општеството.

Списание за cоочување со минатото

Автор:  Владимир Миладиновиќ 
„ACE68570R000025336 Слика, 
кадешто се покажува местото каде 

таткото на сведокот беше пронајден“, 
Јаглен на хартија, 188x151cm, 2018
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К ога ќе го запознаеш Скопје повеќе и ќе 
ја вкусиш традицијата на главниот град 
на Македонија, се добива чувство дека во 
главниот град има големи поделби. Тоа 

се чувствува затоа што се вели дека животот во Скопје 
е поделен поради етничката припадност која што жи-
вее на двете страни на Скопје. Албанска и македонска 
страна. Вака се опишува Скопје генерално, иако оваа 
перцепција често и пркоси на реалноста. 

Реалноста е различна, побогата и подостоинствена 
од тоа што се кажува и мисли. Виталноста на луѓето е 
поважна од начинот на организирањето на државниот 
систем. Со подостоинствено организирање меѓу заед-
ниците во иднина, која е и целта, дури и во Скопје ќе 
има живот без разлики и живот за сите. Сè што треба 
да се направи за животот во Скопје, е да се земе приме-
рот за животот во Старата скопска чаршија. Една фина 
мини верзија, богата и исполнета, каде сите можат да 
делуваат, работат и живеат. Скопје има неколку богат-
ства, додека Скопската чаршија е едно универзално бо-
гатство за сите, за Албанците, Македонците, Турците, 
Ромите, Србите, Власите, Бошњаците и сите други. 
Чаршијата исто така припаѓа и на туристите кои што 
доаѓаат за чајот и вкусните ќебапи. Чаршијата припаѓа 
на верниците кои ги посетуваат џамиите и црквите и 
тие кои имаат пасија кон историјата за да поминат и да 
одат до Скопското кале, кое што само по себе е друго 
богатство, историско дополнување на античко Скопје. 

Старата 

чаршија 

Дијамантот на 
Скопје

ВЕНХАР 
РАМАДАНИ

Автор:  Кристина Лозановска
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Сето ова е замислено за да поврзе две важни страни на 
Скопје. Замислено да не функционира само како по-
врзувачки мост туку и како важно средство за развој на 
Скопје. Улицата на занаетчиите за злато, филигран, 
старите народни носии на сите култури кои се при-
сутни во Македонија само ја збогатуваат оваа културна 
населба. „Чаршијата е Македонија, Македонија е чар-
шијата“ е една сумарна поговорка за целата историја 
на Скопската чаршија уште од почетокот. На интернет 
пребарувачите, ако барате нешто за Македонија, вед-
наш барањето ќе ве поврзе со Старата скопска чаршија. 
Ова се случува бидејќи туристите го предложија како 
место кое им оставил впечаток при нивното патување, 
за топлината, диверзитетот и духот кое што може да 
се почувствува во секое калдрма на оваа специјално со-
седство. Тоа е место кое што на Трип Адвајзор е ранги-
рано на седмо место, кога пребарувате за Македонија. 
Значи, спаѓа во 10 најпосетени и предложени места од 
туристите. Скопската чаршија се смета за дијамантот 
на Скопје поради културното богатство, економските 
и општествените одлики. Дијамант, бидејќи во себе ги 
содржи сите општествени богатства и етнички разли-
ки. Таков, бидејќи во себе содржи поврзување меѓу но-
вото и старото Скопје. Дијамант, бидејќи многу генера-
ции таму ги прехрануваа своите семејства, а бизнисите 
ја развиваа економијата на земјата. Калдрмата можеше 
да се замени неколку пати досега, но таа е културната 
вредност на чаршијата, да покаже дека богатото минато 
има позитивна енергија за да ја осветли иднината. Кал-
дрмата дава чувство дека сте во некоја источна земја, но 
кога ќе живеете во духот на чаршијата, Ве убедува дека 
западот и духот на развојот ви овозможува перспектива. 
Патот со калдрмата Ве поврзува со Скопското Кале, Ве 
поврзува со пазарот, попознат како Бит Пазар, Ве по-
врзува со џамиите и црквите, синагогите, музеите, саат 
кулата и многу други објекти кои се вкоренети.

Старата чаршија во себе го има Скандербег, кај е ал-
банска национална фигура и Филип Втори Македон-
ски. Неколку различни историски периоди и различни 
верски убедувања кои што никогаш не биле причина за 
меѓуетнички, верски, културни и државни конфликти. 
Сите живеат во хармонија, уверувајќи дека живеат и ра-
ботат во најголемото богатство на Скопје. 

Иако властите досега не работеа многу за чаршијата, 
оваа место често преживуваше без институционална 
поддршка, само со духот на тие што ја сакаат и живеат 
од и за чаршијата. Пред да го најдеме дијамантот, тој 
може да биде на земја долги години или пак скриен под 
земја. Граѓаните, стопанствениците, туристите, занает-
чиите, артистите и сите други ја одржуваат чаршијата 
жива. УНЕСКО ја постави на листата на заштитени 
места, додека државата во 2008 год. донесе специјален 
закон за Скопската чаршија. Иако со закон, чаршијата 
од тогаш не виде некоја голема инвестиција но и не-
каква специјална заштита од оние кои ја уништуваат 
на различни начини. Дијамантот на Скопје го штити 
народот кој го посетува секој ден.

Дијамантот на Скопје, Старата скопска чаршија, се 
чува максимално од граѓаните без разлика на нивната 
припадност. Таа е заштитено од минатото и идни-
ната. Заштитена е од Бога, без разлика на религиите. 
Заштитено е од раката на работниците кои што преку 
ден пијат чај и се надеваат на подобри денови. Иако се 
наоѓа на средината на модерно Скопје со меланхолија 
за минатото, чаршијата фанатично го заштитува не-
проценливото богатство. Ја зачувува културата, духот и 
идејата дека ги собира сите заедно. Сите на едно место, 
едно место за заедничка и светла иднина. 

Живот за сите во Македонија, е новиот дух во Македо-
нија. Исто како што чаршијата е од почетокот. Требаше 
повеќе од 27 години за некој да го земе духот на чаршија-
та, да го напише како политичка програма и потоа да се 
потруди да го спроведе. Многу е просто, требаше да се 
земат искуствата од сите и од минијатура да се преобрази 
во функционална државна структура. Дијамантот e про-
најден. Тој веќе постоеше. Ние не го гледавме. Го најдо-
вме дијамантот. Дијамантот почна да свети! Светлината 
на дијамантот не заслепи бидејќи бевме навикнати да гле-
даме кон негативното, кон мрачните нешта!

Списание за cоочување со минатото

Автор:  Кристина Лозановска
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