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Приштина/ Косово, 
мај, 2015

ВОВЕД
Драги читатели 

Принцот на белиот коњ, молчалив витез кој се бори против злото, силниот и висок полу-бог од 
античките митови, се ликови на херои од приказните коиштoне тешат и нè тераат да веруваме дека 
доброто победува над злото. Во време на конфликт и војна, овие ликови тешко е да се раздвојат. 

Херојот на едните, ќе биде најголемиот непријател на другите. тогаш кој одлучува кој е добриот, а кој 
лошиот?  

ние сме под големо влијание на приказните на нашите општества и когo го сметаме за херој е  последица на 
овие субјективни приказни. Во ова издание на Балкан.Перспективи ја преиспитуваме стериотипната слика 
за воените херои и ја започнуваме потрагата по алтернативни херои, херои кои ретко се сметале за херои, 
и биле навредувани, и ги сметале за предавници и шпиони. нивното херојство се состоело во тоа што се 
воздржувале од широко прифатениот говор на омраза и ксенофобија и покажале граѓанска храброст во 
моментите кога  другите  ја свртеле главата и одлучиле да погледнат на другата страна. на тој начин, секој од 
нас може да стане херој со херојско дело. Ако не ја свртите главата. Ако се борите за оние кои имаат потреба 
од тоа. 

најчесто херојството е краткотраен квалитет. Една личност не е херој во секоја ситуација. Личноста може 
во еден момент да се однесува херојски и алтруистички, а во следниот кукавички и себично. Приказните 
за безгрешните херои се создаваат само како резултат на нивните дела, приказните за нив постојано се 
раскажуваат и стануваат статични и тешко можат да се проверат. 

За да го растуриме овој шаблон, нашата потрага за овие приказни и алтернативни херои во второто издание 
на Балкан.Перспективи се обидува  да  дојде до с’ржта на поимот херојство, поточно до дефиницијта на овој 
поим на Балканот. Во првата статија, Билјана Ванковска тврди дека имаме потреба од херои и доблест. Сепак, 
таа оценува дека ,,вистинските херои” не се признати од општеството кое, пред сè, ги следи поранешните 
воени лидери. 

Собравме многу приказни за личности кои одлучиле многу да ризикуваат и да се борат против насилството, 
омразата и војната. Приказната за Ѓорѓе и Салих од Босна покажува дека пријателството може да ги 
надмине границите создадени од етничка припадност, националноста, политиката. исто така посветивме 
простор и за прашањето како се паметат некои херои и како со текот на времето нивното значење се менува. 
Поранешните национални херои понекогаш се заборавени во денешницата.

Во едно интервју, Гордан кичиќ и никола Пејаковиќ зборуваат за нивниот филм ,,Устаничка улица” во кој се 
раскажува приказната за потрагата по еден воен злосторник и поранешен херој во Србија, и објаснуваат како 
тие го поврзуваат нивното мислењето за херојството со оваа тема.

Приказните за алтернативните херои испраќаат позитивна порака за човечката добрина и сочувство. Во ова 
издание, ние сакаме да откриеме нови податоци за нивното паметење и да собереме интересни размислувања 
за теми кои се поврзани со процесот на соочување со минатото. Се надевам дека ќе уживате и ќе имате 
придобивки од читањето на второто издание на Балкан.Перспективи.

Со почит, 
Маике Дафелд / Главен и одговорен уредник
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Србија
 
Херој е некој кој свесно или несвесно е 
подготвен да го ризикува животот за да 
спаси некој друг живот, со планирана 
активност или како спонтана реакција 
на нова, моментна ситуација. Да се биде 
херој значи секојдневно соочување со 
проблемите кои нè опкружуваат. Можеби 
ќе звучи како клише, но херојството 
постои во секој од нас и само го чека 
вистинскиот момент за да се разбуди

Андрија Ј., 25

Јас мислам дека херој е личност која 
интересите на другите ги става пред 
своите лични интереси, често и покрај 
животните услови, без потреба за лично 
истакнување и добивање признание 
за тоа што направил. Тоа е личност 
која е подготвена да ја жртвува својата 
благосостојба за благосостојбата на 
другите. Таквите херои ни се важни, 
особено денес кога повеќето луѓе се 
фокусирани на материјалните вредности 
многу повеќе, отколку на духовните, кога 
се искажува завист и злоба, кога луѓето 
се плашат еден од друг. Таквите личности 
ми даваат надеж дека оваа наша 
цивилизација, сепак, ќе преживее.“

Мирјана П., 53

Босна и Херцеговина 

Херојството е кога себеси се ставаш на 
второ место.

Мирза Г., 20

Херојството, денес, значи, правилно 
постапување, независно од тоа што 
,,правилната работа” луѓето окoлу 
нас не ја доживуваат како таква. 
Хероите не ги тепаат своите жени. 
Хероите не ги тепаат припадниците 
на ЛГБТ заедницата. Хероите не им се 
подсмеваат на жените кои носат шал, 
шамија или бурка. Хероите во денешна 
Босна и Херцеговина се оние кои 
веруваат во граѓанска држава во Босна и 
Херцеговина.

Младен И., 26

Херој е секој оној што ризикува да изгуби 
нешто свое за поголема цел. Херојство = 
несебичност!”

Наташа Б., 24

Македонија 
За мене, херој, е личност на која ѝ се 
восхитувам за нејзините дела 

Елена И., 43 

Херој е личност која знае како да постапи 
во одредена ситуација и вистински  да 
влијае врз општеството.

 Раметула А., 39 

A Херој е човек кој и покрај сите негови 
страдања, солзи, тага, и покрај целосната 
тишина во времето кога можел да 
го искаже своето мислење, не рекол 
ниту збор. Сепак, многу ми кажа и ми 
предизвика насмевка. 

Горан С., 40 

Косово
За некој да биде херој не мора да ја 
спаси принцезата oд змејот. Секој  
оној кој ве мотивира и ве турка да ги 
остварите своите соништа или да ги 
остварите своите животни цели, тоа е 
херој. Херојство е кога го правите ова за 
другите.

Авдил Г., 21 

Би рекол дека херој е личност која 
излегува од својата комфорна зона и ја 
кажува вистината во која верува, дури 
и кога нема одобрување и поддршка од 
другите. Херојот избира во што верува и 
слепо не го следи тоа што е одредено од 
другите. Херој е личност која не се плаши 
дека ќе остане сам. Тој или таа го одбира 
она што е ‚правилно’ наместо ‚лесно’. 

Бесник Л., 30 

Во Косово херој за мене е секој кој со 
свој личен труд или со својата функција 
на власт, ги подобрува животите на 
луѓето околу себе. Личност, опкружена 
со смогот на криминалот и корупцијата, 
говори и се бори за гласот на 
мнозинството.

Гент Ф., 22 

balkan.perspectives



Една позната реплика од „Храбриот нов свет“ на олдоус 
Хаксли гласи: „Драг мој млад пријателу, цивилизацијата 
апсолутно нема потреба од благородност и херои. тие се 

симптоми на политичка неефикасност. Во добро организирано 
општество како нашето, никој нема каква било можност да 
биде благороден или херој.“ иако романот опишува дистопија, 
сепак ваквата состојба е последното нешто од што граѓаните 
на земјите од поранешна југославија треба да се плашат. Со 
незалечени рани од војните и конфликтите од 1991-2001 
година, и со јасни индикатори за постоење на слаби држави, 
потребата од херои и од доблест се чини повеќе од јасна. но, 
кои се хероите на нашето (постконфликтно) време? Дали 
нивниот хероизам и доблеста одат рака под рака? Вистината е 
тажна: нашите денови се налик на оние за кои пеел Владислав 
Пековиќ Дис во 1910 година, а за кои Дубравка Угрешиќ 
вели „вредностите го променија предзнакот прекуноќ: убијци 
станаа херои, ординарните крадци станаа деловни луѓе, а 
полуписмени учители - министри за култура“.

Секој оној кој од човечки или професионални причини се 
занимава со мирот и конфликтите, а особено со помирувањето 
и простувањето, со право ќе забележи дека во сите овие земји 
постои инфлација на „херои“. најнапред тоа беа херојски 
ликови во новите историски читанки, рехабилитирани воени 
и политички злосторници од некои бивши „славни времиња“. 
Потоа, стасаа новопечени генерали, полковници и доброволци 
и гардисти, следени од луѓе кои некогаш сакаа, а некогаш 
веруваа дека мораат да се јават на повикот на државата или 
нацијата. Воените конфликти завршија, а мнозина од нив станаа 
дел на естаблишментот, со исклучок на оние кои го отслужија 
своето и затоа беа фрлени на маргините на општеството, како 
што се фрла непотребен отпадок. Парадоксално, но како 
минува времето (а со тоа настапува и заборавот или растат 
нови генерации кои учат од нови читанки), и како истекуваат 
затворските казни на хашките осуденици, така расте и 
бројот на оние кои стануваат живи „херои“ на денешнината. 
овие, последните, се всушност најевидентниот пример дека 
идеологиите кои доведоа до крвавиот распад на југославија 
не се поразени и покрај големите човечки жртви. од Хрватска 
до Македонија, од Србија до косово, по правило, обвинетите 
пред Хашкиот трибунал најнапред беа портретирани како 
жртви и јунаци, а кога и покрај судските постапки во кои 
беше докажана нивната вина се враќаа дома, беа дочекувани 
како витези и маченици. За волја на вистината, зад масовноста 
и помпезноста на дочеците на главните плоштади секогаш 
стоеше силна партиска логистика. овие луѓе всушност не 
добија вистинска слобода: ниту пак се покајаа и побараа 

прошка од своите жртви ниту се ослободија од своите 
политички газди (од кои некои им ги покриваа трошоците за 
одбрана пред судот). Сега се активираат по потреба, застануваат 
до политичкиот лидер кога му е потребен патриотски ореол. 
Секоја од поранешните југословенски републики има вакви 
„херои“, кои сѐ уште располагаат со потенцијал да брануваат 
и поттикнуваат емоции, кај  бранителите или кај пошироката 
јавност. иако реално нивната моќ да поттикнуваат не е многу 
голема, сепак тие се недопирливи за јавна критика, или дури 
и за презентирање на нивната вистинска улога во војните во 
контекст на делата кои ги извршиле.   

Хероите (без наводници), оние вистинските, остануваат или 
неопеани, или заборавени, или веќе одамна дигнале раце од сѐ 
и се повлекле во својата самотија. Во оние времиња-невремиња, 
кога мнозина фаќаа (етничка) страна или оружје в рака за да 
се јуначат најчесто над невини цивили, тие беа „кукавици“. 
или дезертираа, или застануваа во одбрана на своите соседи 
(како Срѓан Алексиќ), или беа мировни активисти. Во време 
на сеопшта омраза и оган, тие луѓе покажаа дека најхеројски 
чин е грижата за другиот, послабиот и различниот. За разлика 
од „хероите“ (под наводници) овие остануваат најчесто 
безимени. тие немаат униформи, национални симболи или 
одликувања. нивните страдања и преземени ризици чекаат на 
некој наш балкански Хауард Зин, кој ќе ја напише историјата 
низ приказните за „обичните луѓе“, за оние кои всушност биле 
промотори на толку важните, а загрозени вредности како 
емпатија, сочувство, разбирање, пожртвуваност. 

 идејата кој стои зад идејата на херојот - кој е претставен 
како човек од посебен ков, со посебни вонредни способности 
- е крајно неегалитарна. таа идеја е прифатлива кај сите оние 
кои имаат потреба од спасител или кои зад неговото „херојско“ 
име ги кријат своите мали и големи гревови и злодела. Покрај 
луѓето кои се прогласени за „херои“ и за кои најверојатно веќе 
се пишуваат страници во новите историски читанки, постои 
и соодветна сценографија, а оличена во бројни споменици и 
меморијали за јунаците од последните војни. тие не само што 
треба да ги окаменат и направат вечни сеќавањата на војните, 
туку и претставуваат „маркери“ на „нашата“ територија, 
наспроти таа на непријателот. Поетот (Бранко Миљковиќ) 
кажа дека кога народот малку подобро би ги запознал своите 
корифеи и великани, тогаш сигурно плоштадите би останале 
без споменици. За хероите од минатото е доцна, но прашањето 
е дали народот има желба и моќ да ги препознае вистинските 
херои, од кои мнозина живеат тивко покрај нив? шансите за 
тоа се мали, но само на тој начин може да се научи нешто за 
хероите на мирот наспроти хероите на војната. 

хЕРОИТЕ НА 
НАШЕТО ВРЕМЕ

Билјана Ванковска е универзитетски професор и искусен активист за граѓанско општество и експерт 
за соочување со минатото. Таа беше еден од првите јавни промотери на РЕКОМ во Македонија (2011-2014).

Со незалечени рани од војните и конфликтите од 1991-2001 година, и со јасни 
индикатори за постоење на слаби држави, потребата од херои и од доблест се 
чини повеќе од јасна. Но, кои се хероите на нашето (постконфликтно) време? Дали 
нивниот хероизам и доблеста одат рака под рака?
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Проектот ,,Обични херои” на пост-конфликтниот центар за истражување, е 
мултимедијален проект за градење на мирот кој содржи приказни за спасувања и морална 

храброст, и целта е да се промовира помирување и меѓуетничка соработка меѓу поделените 
граѓани и младите во Босна и Херцеговина. 

МорАЛнА ХрАБроСт:  
пАТ зА

ГрАДЕњЕ
на

МИРОТ



Г-ѓица Лесли П. Водвард 
е коосновач и проект директор во пост-конфликтниот центар за истражување. Нејзиното 
претходно искуство вклучува и работа во Центарот за одржлив развој и меѓународен мир во 

развојот на мировна и државна стратегија за Сомалија и исто така работела како менаџер за 
истражување на Инстутутот за лидерство во Нов Судан.

проектот беше инспириран од 
индивидуални приказни кои 
не дозволија нивната етничка 

припадност, религија, или национален 
идентитет да го одредат нивното однесување 
во периодот кога биле извршени масовни 
злосторства. тие ги ризикувале споствените 
животи за да ги заштитат другите од 
колективно насилство, разделувачка 
пропаганда и екстремни закани. Пост 
конфликтниот центар за истражување го 
собира на едно место она што може да се 
научи од овие приказни и ги користи како 
средство за инспирација и надминување на 
постоечките стереотипи и предрасуди во 
Босна и Херцеговина. 

обичните херои доаѓаат од сите сфери на 
животот и поседуваат морална храброст. 
Морална храброст значи да го правите она 
што е правилно, независно од последниците. 
обичните херои од овој проект свесно 
одлучиле да му помогнат на некој друг, 
честопати без да ја знаат религијата или 
етничката припадност. Сите херои од овој 
проект не ги опишуваат своите дела, ниту пак 
ги сметаат за посебни. тие често прашуваат: 
,, А што можев друго да направам?”

раскажувањето на приказни и моделот 
на дисеминација на лични приказни и 
примери на жртвување за ,,другите” исто 
така ја промовира човековата способност 
да се идентификуваме со ,,другите” и 
помага за надминување на негативните 
перцепции, погледи и однесување 
кон припадниците на другите гру
пи.                                                                                                                                                  

Ако се фокусираме на овие честопати 
незабележани приказни од минатото, 
проектот промовира алтернативно и 
посложено толкување на војната во Босна 
и Херцеговина, кое што не го зема предвид 
постоењето на етнички поделби како 

природна состојба. Споделувањето на лични 
приказни овозможува  еден вид на емпатија, 
при што истовремено се поништува 
убедувањето за ексклузивно право на 
страдање. Преку слушање на приказните на 
другите се намалува вообичаеното убедување 
дека нечија група е единствената жртва. 
Меѓусебниот контакт во групата е моќно 
средство за надминување на нечовечката 
перцепција на другите. овој вид на 
интеракција може да помогне за градење на 
нови односи и создавање нови мрежи кои ќе 
ги надминат постоечките етничките поделби 
во Босна и Херцеговина.                                                                                                                                

Податоците од ова првично истражување 
на морални примери во процесот на 
помирување, покажуваат дека вербата во 
помирувањето кај младите  се зголемила 
откако ги слушнале приказните за 
херојските помагачи во пост-конфликтна 
Босна и Херцеговина. Зоран, млад маж од 
Метковиќ вели: ,,ова е најдобар пример 
како во такви ужасни институции, еден 
човек може да остане добар човек и да 
ги следи внатрешните инстинкти кои не 
дозволуваат ниедна религија, идеологија 
или етничка различност да ве проме
ни”.                                                                                                                                                             

Со користење на примерите на обичните 
луѓе кои допринесуваат за мир, проектот 
открива дека помирување е можно. Покрај 
тоа, со промовирање на работата на таквите 
личности,  проектот ќе ги поттикне 
позитивните промени во граѓанското 
општество на Босна и Херцеговина. Пост 
конфликтниот центар за истражување верува 
дека споделувањето на ваквите приказни 
ќе ги охрабри обичните луѓе да дејствуваат 
позитивно како такви кои ги контролираат 
социјалните промени во сегашноста и да 
помогнат во елиминација на бариерите на 
етничка поделба во локалните заедници во 
Босна и Херцеговина.  
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Херојството е поим кој е многу важен во Србија и на Балканот, и затоа е тема и во 
филмовите. Во интервју за Балкан.Перспективи, Гордан Кичиќ, познат српски актер и 
продуцент, и Никола Пејаковиќ, актер, сценарист и музичар, зборуваат за концептот на 
херојство во нивниот филм ,, Устаничка улица” и за Србија воопшто. 

пРЕТСТАВуВАњЕ НА 
хЕРoјСТВОТО ВО 
кИНЕМАТОгРАфИјАТА ВО 
СРбИјА ДЕНЕС

кое е Вашето мислење за значењето на поимот 
херој?

Пејаковиќ: Херој е секоја личност кој живее во 
спротивност со правилата и обичаите на овие 
времиња, секој човек од господа е херој на некој 
начин ако не лаже, краде, убива, изневерува, не е 
прељубник, не е злобен, не е егоист; ако мисли дека 
е просечен, обична личност, полош од другите, и 
ако ги сака дури и своите  непријатели. тоа е херој. 
најдете некој таков, ако можете. 

г-дине кичиќ, како се случи да се занимавате со 
овие проблеми,бидејќи ова не е популарна тема. 
(канцеларија на јавниот обвинител за воени 
злосторства) .

Кичиќ: Да, за жал не е. трибуналот за воени 
злосторства никаде не е популарна тема, затоа 
што ги прогонува, меѓу другите и ,,своите луѓе”.
За оваа тема  започнав да се интересирам , кога 
јавните обвинители -Владимир Вукчевиќ и Бруно 
Векариќ, за првпат се појавија во медиумите. 
Често беа присутни после тоа. Предизвикаа бури 
на  негативни емоции. Многу ме интересираше да 
дознаам како работат, на какви случаи .

Имам чувство дека главните херои во филмот, 
јавниот обвинител Душан Илиќ и криминалецот 
Средоје говоруша, се трагични херои.

Кичиќ: Да, тоа е точно. тие се поврзани на тој начин. 
Сите ликови во приказната се трагични. Судбината 
на овие луѓе кои учевствувале во војната, директно 
или индиректно, е трагична. нивните семејства се 
уништени, и нивните животи се уништени, затоа 
сите тие се трагични ликови. и животите на јавните 
обвинители кои се занимаваат со трагедијата од 
минатото, која очигледно се случила , се за никаде. 
овие луѓе се робови на нивната работа, и нивниот 
пристап кон работата е херојски. Во филмот, ги 
раскажуваме овие мали човечки приказни, како на 

пример фактот дека јавниот обвинител има работа 
и семејство, и дека криминалецот исто така има 
работа и семејство. нивните сопруги се бремени, и 
врз основа на ова е очигледно дека тие, исто како 
и сите ние, имаат секојдневни проблеми, страдаат 
и.т.н.

Пејаковиќ: тие се драмски ликови, личности кои 
се во конфликт со себеси и со средината. тие не 
се херои, бидејќи не е херојство ако реагирате 
кога има проблем, затоа што секој реагира кога го 
чеша. Херојството, ако воопшто постои, ве менува, 
ги менува Вашите негативни карактеристики, 
егоцентричната индивидуа ја прави нова личност, 
прибрана, скромна и мирна, без лични проблеми 
и несреќи кои Ве присилуваат да го правите тоа. 
јас не верувам во револуција. имаме толку многу 
хистерични револуционери, кои се праведни и ги 
критикуваат сите освен себеси, што можеме да ги 
извезуваме. А има и неколку мирни и способни 
Срби. Ги споменувам Србите бидејќи ликовите од 
Устаничка се Срби.  

Дали таквите луѓе, ветерани, независно од тоа 
што направиле, се херои, затоа што треба да 
живеат со овие ужасни сеќавања секој ден сè до 
крајот на нивниот живот?

Пејаковиќ: тие не се херои. тие само имаат 
можност да доживеат катарза преку страдањето. За 
да разбераат тие, а и другите, за да ги предупредат 
идните генерации и луѓето околу нив. Секој 
има свое мислење за војната во Социјалистичка 
Федеративна република југославија. имам и јас, 
исто така. и покрај различните мислења, војната 
донесе смрт, болка, очај, депресија и безнадежност. 
омразата се зголеми, и одсекогаш беше присутна. 
и сега ние живееме со тоа; некој е уништен, а некој 
се опоравува. Луѓето кои беа во првите ровови, 
освен џелатите и криминалците, многу добро се 



Политичкиот 
трилер 

,,Устаничка улица” го 
прикажува младиот 
и амбициозен јавен 
обвинител за воени 
злосторства Душан 
Илиќ и неговите 
напори да го пронајде и 
последниот жив член на 
паравоената единица од 
војните во Југославија и 
да го донесе пред лицето 
на правдата. Како 
што се доближува до 
осомничениот, Илиќ 
сфаќа дека всушност 
се бори против 
структурите на 
стариот и корумпиран 
систем, и дека и тој е дел 
од заговор , и  работи на 
своја лична штета.  

разбираат еден со друг, независно од тоа на која 
страна се бореле. Војната е ужасна, и оние кои 
не ја почувствувале директно, немаат право да 
зборуваат за тоа, бидејќи ние не ја разбираме. не 
можеме да разбереме каква траума е тоа. траумата 
од војната можат да ја разберат само оние кои ја 
почувствувале и кои се бореле...

Важен дел од идентитетот на југословените или 
југословенската држава се хероите од Втората 
светска војна. какво е Вашето мислење за овие 
херои денес, како што е Тито?

Пејаковиќ: Мислам дека не се важни. тие 
со сигурност не се херои. комунизмот беше 
краткотрајна измама, која сите скапо нè чинеше. 
и југословенското единство беше илузија. Жал 
ми е за нашите луѓе кои ги следеа овие трговци со 
злото.  

Други личности од овој период, како што е 
Драгољуб Михајловиќ, воопшто не ги сметале 
за херои на југославија, туку за криминалци. 
Сепак, Михајловиќ сега е херој за многу луѓе. 
како се случи промената на јавното мислење?

Пејаковиќ: Се обидоа да ја сокријат вистината, а 
сега таа излегува на виделина. Секако, повторно 
изопачена, идеализирана, лажирана, изменета.... 
Луѓето ја бараат вистината на погрешно место. 
ништо не е само црно или бело. А историјата, 
официјалната историја е полна со измами и 
лаги, што барем денес е очигледно и јасно, 
поради интернетот и телевизијата. Лесно е да се 
препознаат искривени и лажни вести, факти кои 
не се факти и официјални пресуди донесени под 
политички притисок. Ако тоа нас ни е јасно денес, 
нема ниту еден  интелигентен човек кој може да 
гарантира дека ова не се случило и порано. 

пред неколку дена се појави едно 
истражување, чии резултати покажуваат 
дека повеќе од 50% од Србите сè уште 
мислат дека Ратко Младиќ, на пример, 
е херој. Дали е потребно судење за да се 
промени ваквото мислење на луѓето?

Кичиќ: не, јас мислам дека ова е ендемичен 
проблем, бидејќи луѓето не ја знаат 
вистината, тие не знаат што навистина се 
случувало, и ние, исто како и другите луѓе, 
го имаме овој проблем. Мојата намера 
не беше да го променам мислењето на 
луѓето, што во секој случај е тешко да се 
постигне. Мојата идеја беше овие ликови 
да се претстават онакви какви што се, затоа 
што сите се за никаде, нивните животи се 
уништени, и моето единствено прашање е 
,,зошто?”. Зошто се случи сето ова, ако ние 
во поранешна југославија живеевме заедно 
50 години? Сите доживеавме криза на 
идентитетот,кога државата се распадана. 
тоа, секако е многу лоша работа. никому 
не му е лесно, во сите земји на поранешна 
југославија.

кој е одговорен за сè што се случи?
Кичиќ: Секако, не можеме да ги обвиниме сите 
луѓе. не, одговорноста е индивидуална.одговорни 
се луѓето кои тогаш беа на функција. Покрај 
тоа, соочувањето со минатото е многу сложен и 
болен процес, бидејќи никој не знае што точно се 
случувало тогаш. Соочувањето со минатото после 
Втората светска војна во Германија се сметало дека 
е социјална одговорност. тоа било мислење на 
германската влада. тоа не се случи тука , и не беше 
така во југославија. За жал.

Интервјуата се направени со г-дин Пејаковиќ 
и г-дин Кичиќ, одделно. Интервјуата ги направи 
Јохан Руегер.

гордан кичич Никола Пејакович
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На 1 април 1992 година, српските паравоени сили влегле во 
Биелина и насилно ја презеле власта во градот. од јуни таа година 
се до крајот на окупацијата, најголем дел од затворениците биле 

држени во концентрациониот логор ,,Батковиќ”. Се проценува дека околу 
4000 цивили биле држени во тој озлогласен концетрационен логор.

Салих Хамзиќ (58) најголемиот дел од својот живот го поминал 
во Биjелина и тој бил еден од затворениците кои биле држени во 
концентрациониот логор ,,Батковиќ” во 1995 година. Се сеќава дека едно 
утро, војници дошле да го земат, и без да прашуваат премногу, го однеле 
во концентарциониот логор, каде што останал 45 дена.                                                                                                                              

оние кои се сеќаваат на Бијелина во времето на поранешна југославија 
ја нарекуваат ,,Босна во мало”. ,,Бевме во добри односи со сите наши 
соседи Муслимани, бидејќи ова беше ,,мешан” регион. Воопшто не 
размислувавме за нечија етничката припадност и религија”, вели Ѓорѓе 
крстиќ, сеќавајќи се на својот живот пред 1992 година во Биjелина. 
крстиќ се сеќава и на периодот на почетокот на април 1992 година кога 
голем број на српско население било заплашувано и насилно избркано од 
околината на Бијелина.                                                                                       

Моментот кој Салих секогаш ќе го памети, повеќе од сите 45 дена 
поминати во концентрациониот логор ,,Батковиќ”, е моментот кога му 
пришол еден од војниците и му кажал дека ќе биде ослободен. ,,кога 
излегов надвор, ги видов сестра ми и Ѓорѓе крстиќ на рецепција. не 
можам да го опишам тој момент, како нешто во мене да се скрши. како 
повторно да се родив   и почнав да плачам од среќа”, вели Салих. 

,,некои ги затвараа луѓето, други ги ослободуваа. Затоа велам дека сите 
луѓе не се исти и затоа не треба да ги осудуваме  другите врз основа на 
нивната религија и етничка припадност, туку според тоа дали прават 
добро или лошо. Без премногу размислување со какви последици може 
да се сооочи за сето она што го прави , Ѓорѓе крстиќ, се однесувал онака 
како што го научиле неговите родители уште од најрано детство, имено да 
помага на човек во неволја”.

Заедничката порака која двајцата мажи, денес наразделни пријатели, 
сакаат да им ја испратат на нивните сограѓани додека уживаат во своето 
попладневно кафе е следната: ,,тоа беше еден несреќен период кој сите 
треба да го оставиме зад себе и да не мислиме на тоа. треба да се насочиме 
кон работа, да се обидеме да создаваме, а не да уништуваме”.

идејата за херојството изгледа како мит деновиве, но тоа не е ништо 
повеќе од насмевка на тотален странец, помагање на некоја бабичка да ја 
премине улицата или попладневно кафе со стар пријател.

пРИкАзНА зА ЃОРЃЕ
И САлИх

Татјана Миловановиќ е проект менаџер координатор на практикантите во пост-конфликтниот центар за истражување. 
Завршила средно медицинско училиште и во моментов студира право на Правниот факултет  на Универзитетот во источно 
Сараево. Почнала да волонтира на 13-годишна возраст во неколку младински организации во нејзиниот роден град, а од 2010 
година активно учествува во различни проекти за развој на заедницата. Таа е еден од главните ликови во документарниот филм 
,,Сеќавања 677” кој го снимил пост-конфликтниот центар за истражување.

Во Бјелина двајца луѓе решија да не шират омраза туку да ги надминат егоцентричните бариери. Процес 
кој кулминирал кога Ѓорѓе му помогнал на Салих да го пуштат од концентрациониот логор.

фотографија на Мирко Пинчели

10



зАпОСТАВЕНИТЕ 
ДЕзЕРТЕРИ ОД  

ВОјВОДИНА

Пред некое време, еден социолог, јања Беч, 
имаше идеја да превземе иницијатива 
за изградба на споменик за бегалците 

некаде на територијата на Војводина. имајќи ја 
предвид состојбата во која толку долго живееме, 
во која значењето на зборот ,,вредност” е сосема 
искривено, оваа идеја беше дочекана со тишина. 
некои други ,,херои” се поважни, и всушност, тие 
се единствените за кои знаеме.

огромниот број на оние кои кажаа не, на 
сеопштото лудило на воената машинерија во 
полн замав, не добија ниту еден параграф во 
учебниците за средно образование во Србија. 
Демократски и про-европски. Две илјади мажи, 
најголем дел од нив од Војводина, кои можеја да 
држат оружје во рака, избраа живот наместо војна. 
избраа улици на различни градови од светот 
наместо театарите на војна. избраа работни места 
за кои никогаш не сонуваа, наместо работните 
места за кои се образуваа и обучуваа. Луѓето кои 
не беа по секоја цена активни анти-милитаристи, 
или оние кои не веруваа дека треба да се борат 
против тогашниот режим, всушност направија 
херојско дело. одбивајќи да одат во војна, 
преку организиран или индивидуален отпор против војната, тие неправедно го изгубија 
своето место во колективната историја на народот, а тоа не требаше да се случи. Зошто? 
Затоа што нивните приказни имаат потенцијал да допринесат за катарза и заздравување 
на општеството, исто како што пред две децении нивните одлуки ја намалиле можноста за 
уште полоши последици и од самата војна. 

Приказната за луѓето кои одбија да се борат за српската војска е 
запоставена од денешното српско општество, и покрај фактот што 
нивните приказни можат да се користат како позитивни примери. 

Жељко Станетиќ  е директор 
на невладината организација 

,,Војводински граѓански центар” 
(ВГЦ), новинар и активист за 

човекови права од Нови Сад. 
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Алберт Х., Алберт Х., ноември 
2013. Графит на улица ,,Водњанска”, 
Скопје, Македонија.

Содржина на сликата: графитот 
е наречен ,,Хероите се вечни”. 
Потпишан е од Јохан Трчуловски, 
кој беше осуден за воени злосторства 
од Хашкиот трибунал. Графити 
како овој можат да се најдат во 
делови населени од македонската 
етничка заедница. Некој го избришал 
презимето ,,Трчуловски” и го заменил 
со имиња како Јохан Себастијан Бах, 
Јоханес Брамс и така натаму.

Алберт Х.:  ноември 2013, 
графит на улица ,,Водњанска”, 

Скопје, Македонија.



започна некаде тука во близина, 
збор по збор, кавга по кавга, 
насилство по насилство, 

прерасна во вооружен конфликт 
пред очите на генерацијата која само 
малку имаше можност да ужива во 
поволностите на социјалистичкиот 
режим, за кој не можеа да сфатат дека, 
всушност, беше диктаторство. јас ја 
нарекувам транзитивна генерација, 
сонот на младите, кои во еден момент 
силно ја почувствуваа промената од 
,,братство и единство” во расизам и 
екстремен етноцентризам. Животот, 
кој дотогаш беше предвидлив, 
стана непредвидлив. Луѓето, кои до 
вчера беа толерантни, почнаа да се 
навредуваат користејќи насилен јазик 
кој што се користел пред векови во 
времето на создавање на државите 
- расистички и нацистички јазик. 
Сите почнаа да сонуваат за живот без 
другите; сите почнаа да сонуваат за 
независност, како дете кое силно го 
посакува својот прв велосипед. 

Само некое време пред сè да се 
распадне, почнав да го разбирам 
светот, да сонувам за совршена љубов 
и за постојани авантури. наеднаш: 
БУМ! Станав нечија мета и затоа 
почнав да ги гледам другите низ 
двоглед. оние, кои до неодамна 
промовираа ,,братство и единство”, не 
ми дозволија да учам на својот мајчин 
јазик, а освен тоа ми беше забрането 
да го користам мојот јазик во државни 
институции за кои тие тврдеа дека 
се нивни. Побараа од мене да се 
преселам во земја која никогаш досега 
не сум ја видел. Се заинтересирав да 
дознаам повеќе; почнав да поставувам 
прашања и набрзо дознав зошто моето 
име не е поврзано со мојата нација или 
религија, зошто не можев да зборувам 
со татко ми на мојот мајчин јазик кога 
бевме во неговата канцеларија во 
општинската зграда, зошто не знаев 
ништо за минатото на мојата нација, 
зошто во нашиот дом немаше ниту 
еден национален симбол, зошто како 

дете не ми беше дозволено да кажувам 
шеги за тито, зошто таткото на мојот 
пријател беше во затвор. 

не сакав да бидам само број, гравура 
на мермер, и затоа се решив сите да ги 
алармирам. Дознав дека со проблемот 
се заразените умови на луѓето, кои 
во новиот политички систем на 
демократија, видоа можност брзо 
да се збогатат, присвојувајќи сè што 
останало од минатиот режим. Сакаа и 
нас да нè заразат со тој вирус. решив 
да сменам мојот став, да не ги гледам 
другите преку снајперски двоглед, 
туку преку моето срце и разум. набрзо 
почнав да се занимавам со нешто за 
кое верував дека ќе води до економска 
благосостојба и мир; почнав да се 
соочувам со искривено мислење и 
перцепции за ,,другите”. Почнав да 
се занимавам со мирот и така станав 
шпион и предавник на заедницата 
на која припаѓав, и вечен непријател 
и злосторник на заедницата на која 
не ѝ припаѓав. Станав закана за 
оние кои, дури и денес имаат корист 
од мизеријата на едно сиромашно 
население. не изгубив надеж поради 
мојата работа како адвокат, бидејќи 
тоа беше мојата работа, која ме убеди 
дека со вознемирување на мислењето 
на другите, можам да најдам начин за 
нивно помирување.  

Додека тие се поздравуваа со 
звучите на куршуми и минофрлачи, 
јас почнав отворено да зборувам за 
можностите да се стави крај на овој 
хаос без таква врева. им помагав на 
луѓе кои живееа во места, кои што 
подоцна беа споменати на вести дека 
таму експлодирале мини. немав поим 
како да преживеам во време на војна; 
само знаев дека треба да мочам на 
асфалт и никогаш да не одам по земја. 
Мојата наивна хуманост, желбата 
да им помогнам на другите и сонот 
за мир се протнуваше по браздите 
направени од чизмите на војниците, 
и по улиците каде што се поставуваа 
мини. Само јас знам колку многу имав 

среќа што преживеав. Ако некој денес 
ме праша, да го направам повторно 
истото, не знам како би одговорил. 
но, денес знам дека наивните луѓе 
како мене имаат потреба од мир. Ако 
јас не бев наивен, сигурен сум дека 
денес, луѓето од мојата заедница кои 
ми се закануваа поради тоа што станав 
мировен активист, нема да можеа 
да промовираат мир, толеранција, 
потреба за интерграција и 
меѓуетнички и меѓурелигиски односи. 

Денеска, себеси се сметам за воен 
ветеран. јас бев и сум војник на мирот, 
толеранцијата и разбирањето. Се 
борев лудо; бев борец со сето мое срце 
и душа и ги заштитував проблемите 
кои ги и денес ги заштитувам, секогаш 
прв во првата борбена линија. јас 
сум ,,третата страна” која ги издржа 
куршумите неранет. ја делам истата 
судбина со многу ветерани кои се 
чувствуваат изманипулирани, лути и 
очајни. оваа ситуација ме прави да 
се чувствувам како нула, но исто така 
и ме охрабрува да продолжам да се 
борам против националистичкиот 
интелектуализам меѓу квази-
владетелите кои преживуваат од 
семињата на омраза и страв.

Верувам дека сите мировни 
активисти можат да раскажат многу 
приказни за воените времиња на 
Балканот и исто така верувам дека ќе 
дојде и тој ден кога нивниот придонес 
за нашите модерни општества ќе биде 
признаен. Еден ден, кога конечно 
ќе дознаеме колку нè манипулирале 
оние кои имале корист од војната, ќе 
се подигнат статуи за нас исто како 
што се подигнале за многуте борци 
на коњи, во униформа, со пиштоли и 
минофрлачи и така натаму. Денес, сè 
уште работам како мировен активист 
бидејќи длабоко верувам дека нашата 
култура на сеќавање ќе им биде 
благодарна на тие што сакале мир, и за 
некое време ќе го замолат мировниот 
активист, кој, досега, се множи со 
нула, да им опрости. 

Оваа статија е за заборавените херои, за оние кои беа етикетирани како непријатли и предавници, 
за оние кои наивно ги жртвуваа своите животи работејќи против војната, за оние кои никогаш не ги 
сметале за херои.

Алберт Хани е заменик програм менаџер на ФорумЗФД во Скопје и регионален 
координатор на мировната образовна програма. Тој е искусен мировен активист, 
обучувач, и медијатор. Алберт Хани e и познат политички аналитичар, и предава 

мултикултурна комуникација на Државниот Универзитет во Тетово.
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нЕПоЗнАт СрПСки
бЕгАлЕц 

ХЕрој
кој

 никоГАш нЕМА ДА БиДЕ 

зАбОРАВЕН



1991 година. Социјалистичка Федеративна 
република југославија навидум на раб 
на распаѓање поради густата мрежа на 

национализам и шовинизам, но всушност се 
распадна поради ситни кражби и желба за моќ.                                                                                                                               

како и сите алчни убијци, и овие исто така 
имаа оправдувања, објаснувања, алиби. За да ги 
убедат луѓето кои сè ги поврзува, а скоро ништо 
не ги дели, дека тие се најголемите душмани, 
ја ставија својата рака длабоко во торбата на 
историјата и зедоа или отфрлија од неа, по избор, 
како што им требало, сè што сметале дека им е 
корисно во одреден момент. таа торба, накратко, 
е полна со долга историја на борби за слобода и 
независност, страдања за еднаквост и право за 
место под сонцето, заедно со други луѓе, но исто 
така и проклетството на минималните разлики, 
колонијалната манипулација, бротоубиственото 
потиснување... Во овој контекст кога станува збор 
за Србија- херојството на војниците во Првата 
светска војна, нивната одлучност да го поднесат 
неподносливото, бранејќи ја својата земја, беше 
споменато за некако да се поврзат два сосема 
различни историски периоди. истовремено, се 
чувало како тајна или било погрешно протолкувано 
дека Собранието на Србија, во најтешките 
моменти во 1914 година, обединувањето на 
јужните Словени го поставило како цел на војната 
и единставена гаранција за заедничка, слободна 
и независна иднина. Втората светска војна била 
уште полоша. режимот во Србија од една страна го 
нагласувал огромниот број на жртви од геноцидот 
на Усташите во Хрватска и Босна и Херцеговина, 
а истовремено го маргинализирал и клеветел 
антифашистичкото партизанско движење кое 
што било поддржано од поголемиот дел Срби и 
од сите други југословенски народи. Вистинските 
борци за слобода станале осомничени и државни 
непријатели преку ноќ, а народните предавници и 
воените злосторници станаа херои и пример кој 
треба да се следи.

татнежот на хаубицата, шиштењето на 
повеќецевниот ракетен фрлач и пискотот на 
митралезот, сето ова имало своја цел- логиката на 
бандата преовладала.

Сепак, секогаш има вистински херои. Во 
земја каде што животот се класифицира на пред 
и после војните, тие се луѓето кои одбија да 
облечат камуфлажно одело, да репетираат Ак-
47, да седат зад артилериски нишан...  Додека 
бегале од полицијата, од воената и цивилната, 
тие ги разоткриле крвопролевањата во 90-
тите години, како злосторства поттикнати од 
основните инстинкти; додека пак избирачите- 
возачите на камиони, ѕидарите, фризерите, 
браварите, земјоделците и сите други луѓе биле 
класифицирани како ,,наши” и ,,ваши”, користејќи 
го само критериумот на етничка припадност, 
овие непознати српски бегалци одбиле на 
било кој начин да бидат поврзани со генерали, 
команданти на паравоени групи и други воени 
господари; тие биле екстремно омаловажувани 
како државни ,,предавници” и ,,странски 
платеници”, но неуморно се бореле против 
војната, уништувањето, етничкото истребување и 
чистење.                                                                   

овие херои биле безмилосно и немилосрдно 
прогонувани користејќи ги сите расположливи 
средства на владините функционери кои 
моментално се на власт во Србија, поранешни 
алфа мажјаци во државната банда, моментални 
шампиони во неолиберализам, европска 
интеграција и многу други интеграции. Денес, 
кога сите нивни избори, аплсолутно сите, се 
покажаа дека се сосема погрешни и судбоносни, 
тие се оние кои  изјавуваат : ” Војните во 90-тите 
години никогаш не требало да се случат, нема 
напредок без соработка со Европа, а посебно во 
регионот, дека човековите и граѓанските права се 
неотуѓливи.

ова никогаш нема да му биде заборавено на 
последниот српски херој, непознат бегалец. нему 
секако и воопшто не му е гајле. тој многу добро 
знае дека во Србија, како и насекаде во светот, 
вистинското херојство не се мери со доделување 
на медали и почести.  

Филип Шварм е роден во 1966 година, а како новинар работи од 1990 година. Во 1992 година започнал 
да работи во списанието ВРЕМЕ во Белград. Од 1991 до 1995 година, Шварм известува за југословенските 

војни, а често и самиот бил на фронтот. Неговите главни области за известување се воени злосторства, 
организиран криминал, и внатрешната политика во Србија. Неколку пати добил награди за неговото 

истражувачко известување. Филип Шварм живее и работи во Белград.
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На меморијалната спомен-плоча на влезот на покраинската 
болница во Горажде стојат имињата на здраствените работници 
кои починале вршејќи ја својата работа за време на војната во 

Босна и Херцеговина во периодот од 1992-1995 година. Покрај имињата 
Хасан имамовиќ, доктор по медицина, Мухамед Пашиќ, доктор 
по медицина, Сабина Пашалиќ, Мехмед Живојевиќ, Алија куртиќ, 
Сатко Чош и низам Халиловиќ, на неа се наоѓа и името на една жена 
од Белград- Душанка Вујашиќ, доктор по стоматологија. иако имала 
неколку шанси да го напушти градот кој што бил под опсада на силите 
на југословенската народна Армија и Српските паравоени сили од 4-ти 
мај 1992 година, д-р Душица не сакала да си замине. околу 4500 ранети 
биле згрижени во болницата во Горажде за време на четири-годишната 
војна, а само во првата година, од почетокот на нападите на градот во 
ноември, болницата згрижила 1700 ранети лица. Д-р Душица како 
што ја викале луѓето од Горажде,  во интервјуто кое што го дала на 25-
ти јули за група новинари објаснила дека останала во Горажде ,,поради 
пациентите и луѓето од градот”

,,Сакам да ја преживеам војната, да се вратам во Белград, Србија, и да 
им ја кажам вистината на луѓето таму. не, не на луѓето! Би сакала да им 
ја кажам вистината на моите родители, затоа што моите родители не ја 
знаат вистината”, одговорила д-р Душица.

таа била еден од докторите која како доктор по стоматологија, 
помагала и при операции. За време на војната, операциите и ампутациите 
на екстремитетите се изведувале без анестезија, со обична пила.

,,Мислам дека немаше подобра жена, пријател, на поликлиниката во 
тоа време. на почетокот работевме нон-стоп. Бевме вкупно 35 луѓе, 
заедно со докторите”, рече Мехо Ќано, возач на амбулатно возило.

Душанка Вујашиќ, доктор по стоматолија, била убиена на 27-ми 
април, 1993 година, на 37 годишна возраст, од гранати испукани од 
повеќе-цевен ракетен фрлач од насока на Фоча. Била во шесттиот месец 
од бременоста. не починала веднаш, но нејзините колеги не успеале да 
ја спасат ни нејзе ни бебето. 

гОРАЖДЕ: 
хЕРОИТЕ НА бИТкАТА 

зА РАНЕТИТЕ

Независното здружение на новинари од 
Војводина и Здружението на новинари 

од Босна и Херцеговина го спроведуваат 
проектот ,,Живееме Заедно” кој се занимава 

со позитивни приказни за луѓето од периодот 
на војната. За овој проект беа снимени 

пет документарни филмови и беа објавени 
десет текстови. Проектот е финансиран од 

Фондот за медиуми на ЕУ ,,Зајакнување на 
медиумската слобода во Србија”, делегацијата 

на ЕУ за Србија. Проектот е исто така 
поддржан и од форумЗФД.



Динко Грухоњиќ  е лектор на катедрата за 
медуимски студии на Филозофскиот факултет во Нови 

Сад од 2005 година. Тој е претседател на независното 
здружение на новинари од Војводина од 2004 год. и 

раководител на дописничката канцеларија од Војводина 
на новинската агенција Бета од 1997 год. Тој исто така 

е и главен уредник на Истражувачкиот и аналитичкиот 
центар на Војводина (VOICE, www.voice.org.rs) од 2015 

год. и автор на информативниот портал Аутономија 
(www.autonomija.info) од 2007 година. 

Душица и нејзиниот сопруг Ѕвонко дошле во Горажде од Белград 
неколку години пред војната, откако конкурирале за работа во градот. 
тој бил инжињер и работел во градежна компанија, а во Горажде имале 
син, Слободан.

родителите на Душица, Драго и Љубица Димиќ, сè уште живеат во 
Белград. татко ѝ ни раскажа што му кажала Душица на 29-ти април, 
1993 година, неколку дена пред почетокот на опсадата на Горажде.,,Ми 
рече, Ќако, така ме викаше, зборувај со мене. Сè додека е можно да се 
телефонира, зборувај со мене, а кога тоа повеќе нема да биде можно, нема 
да зборуваме повеќе, и токму тоа се случи”, вели таткото на Душица. 

родителите на Душица Вујашиќ на нивно барање ќе бидат закопани до 
неа во Горажде. татко ѝ размислувал нејзините остатоци да ги пренесе во 
Србија, но се премислил. ,,нејзините коски треба да почиваат таму каде 
што Душица работеше, каде што беше убиена, каде што беше закопана. 
никој нема да ја допре во Горажде, на местото каде што почива”. 

неговата жена, Љубица, додава: ,,кога некој овде ќе ме праша, како 
можете да дозволите Душица да остане таму, меѓу нив? што мислите меѓу 
нив? тие се прекрасни луѓе, и кога одам таму, целосно сум прифатена, 
како јас да сум живеела со нив”.

Синот на д-р Душица, Слободан еднаш сретнал една жена во Горажде 
која имала многу голема желба да го запознае. За време на војната д-р 
Душица ја убедила да го роди детето. Му кажала на Слободан дека ,,кога 
и да ја погледне ќерка си, помислува на мајка му”.

,,Во таков момент, кога ќе го слушнете тоа, сфаќате колку е прекрасно 
тоа што некој имал такво влијание на луѓето. некој кој сите во Горажде 
го познаваат, и го почитуваат, тоа е мотивација и за вас да речете: можеби 
и јас сум таков”, вели Слободан.

Гробот на Душанка 
Вујашиќ во Горажде 

Родителите на Душанка 
Вујасич (Драго и Љубица)
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Обичен работен ден во февруари, 
кога времето е скоро како во пролет, 
Мирвете рамадани, 46, била во 

нејзиниот двор во селоto Krusha e Madhe,  во 
нејзината стаклена градина.

Сончевиот ден е само потсетник дека сезоната 
на сеење на зеленчукот се наближува и дека 
работата во стаклената градина и на околу еден 
хектар обработливо земјиште ќе се зголеми.

,,Веќе почнав да се подготвувам, купувам 
пластични покривки, ѓубриво, и чекам да се 
покачи температурата”, вели Мирвете, која 
откако сопругoт и бил убиен од српските 
сили била принудена да го работи она што во 
косовското оштество се сметало за исклучително 
машка работа.

нејзиниот сопруг, осман,бил убиен во Март 
1999, заедно со уште 250 други мажи од селото. 
Селото служело како тврдина на многу војници 
од косовската ослободителна војска- национална 
ослободителна армија (УЧк), што ги принудило 
српските сили жестоко да го напаѓаат.

По загубата на своите сопрузи многу жени се грижеа за нивните семејства  и 
обновување на нормалноста.  Извештајот за животот на вдовиците во Велика 
Круша, кои што покажаа херојска сила за нивните семејства.

неколку месеци пред да го изгуби нејзниот 
сопруг, Мирвете после шест ќерки, кои сè уште 
не биле ни тинејџерки,родила син. Во пост- 
воениот период останува без куќа, која била 
речиси целосно уништена за време на војната. 
Соочена со потребата да преживее, наоѓа спас 
во обработливата земја што ја наследила од 
сопругот. 

Покрај тоа што со работата успева да го 
издржува семејството, таа вели дека работата и 
помага да не мисли на лошите спомени кои едвај 
може да ги заборави. 

иако сега сè изгледа лесно, почетокот бил 
многу тежок. раскажува како добила финансиска 
помош од меѓународна организација за да го 
поправи тракторот и да купи семе за пиперки. 

,,Морав напорно да работам заедно со моите 
ќерки за да обезбедам пари за живот и за 
образование на децата”, вели таа. ,,никогаш не 
помислив дека можам да бидам толку силна, 
мислев дека ќе умреме”.

Мирвете Рамадани

НИкОгАШ НЕ 
пОМИСлИВ ДЕкА 
МОЖАМ ДА бИДАМ 
ТОлку СИлНА
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Во земја каде што просечната месечна плата 
е  околу 3000 евра,со работата Мирвете успева 
да заработи месечна плата од 500 до 600 евра. 
Ги продава пиперките кои ги одгледува, еден од 
купувачите е фабриката за краставици од истото 
село, која ја отвориле други жени кои ги загубиле 
своите сопрузи за време на војната.

Во Krusha e Madhe има повеќе од 100 жени 
кои, со својата работа успеваат да ги издржуваат 
семејствата и да им обезбедат образование 
на своите деца. околу 25 од нив работат во 
фабриката за краставици, која сега е позната по 
своите производи во косовското општество. 
Фабриката била основана со помош од повеќе 
странски и локани донации во 2005 година, а со 
неа управува Фахрие Хоти, исто така вдовица од 
селото. 

Дента кога ја посетивме фабриката, г-ѓа Хоти 
не беше таму, бидејќи имала закажано состаноци 
за да разговара за напредокот на фабриката. ја 
контактиравме на телефон и ни објасни дека во 
фабриката се приозведуваат повеќе видови на 
краставици, кои се продаваат низ цело косово.

,,Горди сме на тоа што го постигнавме и 
веруваме дека со нашата работа уште повеќе 
ќе напредуваме. Следниот јули, ќе објавиме 
јавен повик и очекуваме да вработиме уште 10 

други жени, бидејќи нашата главна мисија е да 
обезбедиме работа за жените”, рече таа.

косово и понатаму е една од најсиромашните 
земји во Европа. ,, Младите Европејци”- израз 
кој често се употребува за косоварите по 
прогласувањето на независност во 2008 година- 
се соочуваат со висока стапка на невработеност и 
сиромаштија, а десетици илјади луѓе,  во најголем 
дел млади , се обиделе да си ја пронајдат среќата 
во западните земји, многу од нив и по нелегален 
пат. 

Алтин Хоти, 22- годишен студент, е само еден 
од селото што го изгубил својот татко во март 
1999 година. тој е благодарен на неговата мајка, 
шкипе, за која вели дека дала сѐ од себе за тој  
премногу да не го почувствува отсуството на  
неговиот татко. шкипе, пчелар, има само шест 
сандаци со пчели, но порано имала многу повеќе. 
Со парите кои што ги добива од продажбата на 
медот секоја сезона, таа успева да заработи за 
живот, иако во многу тешки услови откако го 
загубила сопругот за време на војната.

,,Мајка ми многу работеше и не дозволи да 
почувствуваме дека го немаме другиот родител. 
Успеавме да добиеме и училишно образование”, 
вели Алтин.

Нектар Зоѓани Фабрика за краставички, Голема Круша

 Пчелната Единица на Шкипе
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зА хАНА, ИДНИ 
пРИкАзНИ ОД 
МИНАТОТО

Втората 
светска војна 

ставила тешко бреме 
на животот на родителите 

на Вилем Поелстра. Мајка му, која била 
Еврејка, изгубила многу  членови на семејството во 

логорите на смртта, а татко му бил волонтер во фабрика за 
производство на локомотиви во Берлин. И покрај негодувањето на 

средината, тие сепак се венчале и живеле заедно сѐ до крајот. 

За овој проект, Поелстра ( кој што е роден во Холандија 
во 1956 година)  го искористил искуството кое неговото 

сeмејство го имало за време на војната, и сакал тоа 
искуство да го прошири со неодамнешниoт конфликт 

во Косово. На тој начин, Вилем Поелстра 
документира историја која постојано се 

повторува.  

која е хана?
Хана е мајка ми. Почина во 2003 година. кога 
почина татко ми во 2011 година, најдов кутија со 
податоци за минатото на моето семејство. тогаш 
дознав повеќе за минатото на еврејското семејство 
на мајка ми, за нејзината судбина за време на Втората 
светска војна и за Холокаустот.

За проектот го одбрав насловот ,,За Хана, идни 
приказни од минатото...” затоа што таа е врската со 
минатото на моето еврејско семејство, а оттука и со 
моето минато воопшто.

зошто се решивте да дојдете во косово за 
проектот?

одлучив да ја искористам приказната на мојот 
родител како метафора која се однесува на 
сегашноста и на иднината. интуитивно мислев 
на поранешна југославија, поточно на косово. 
Етничките поделби продолжуваат и во многу 
случаи српските и албанските заедници живеат 
дијаметрално едни наспроти други. нивната 
поделба изгледаше како приказна која треба да 
се раскаже и да се поврзе со приказната на мојот 
родител.

како се гледа на проектот во косово? какви се 
реакциите на луѓето во косово за изложбата?
Досега одржавме две презентации и реакциите 
беа различни. некои ја поздравуваат идејата дека 
преку оваа изложба во Холандија е прикажана 
историјата на косово и ја поддржуваат идејата да 
се зборува за минатото за да се изгради подобра 
иднина. Други, пак, ја критикуваат идејата и 
мислат дека е нечувствително да се покажува 
проектот, посебно надвор од Приштина. исто 
така, фактот дека двете страни, и Албанците и 
Србите, се претставени не е секогаш добредојден. 

какви се реакциите во холандија? Дали се 
разликуваат од реакциите во косово?

Во Холандија имаше многу позитивни реакции, еден 
холандски весник го нарече проектот ,,сеопфатен 
поглед на историјата”. Луѓето имаа можност подобро 
да ја разберат ситуацијата во косово бидејќи им се 
даде можност да ја поврзат со сопствената историја, 
но исто така имаше и коментари за татко ми кој бил 
,,на погрешната страна” за време на војната бидејќи 
соработувал со непријателот. 

Дали Вашиот проект допринесува за процесот на 
соочување со минатото во западен балкан? Ако 
допринесува, на кој начин?

јас навистина верувам дека соочувањето со 
минатото значи прифаќање на своето минато за да 
се изгради подобра иднина. јас сам не можам да го 
променам светот, но верувам дека можам да дадам 
мал придонес за овој процес. Се обидувам да го 
направам тоа на објективен начин и оставам на 
посетителите сами да оценат. на тој начин, мојот 
проект придонесува во процесот на соочување со 
минатото, тоа е сигурно.

Интервјуто беше спроведено од 
Маике Дафелд



Недостатоци.

Неколкумина го изгубија својот дом заради 
последиците од војната на  98/99 год

Фото Вилем©Поелстра

20 - 21



На 6-ти мај, 1999 год., Садије била 
застрелана во грб од страна на српски 

полицаец, и од тогаш останала 
парализирана за цел живот.

Години подоцна, таа доби храброст да 
сведочи во Меѓународниот Кривичен 

Трибунал за Поранешна Југославија во Хаг.

Фото Вилем©Поелстра

Фото Вилем©Поелстра

Протестирањето е слобода,  
но потребни се луѓе кои ќе застанат зад тоа.
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ВЕСтИ И НоВоСтИ

Следно 
издание

Третото издание на Балкан.Перспективи ќе 
истражува како луѓето на Балканот се справувале 
со конфликтот и војната во минатото, и како го 
одржувале секојдневниот живот во тие времиња. 
Покрај тоа, авторите ќе го истражуваат и процесот 
на давање отпор, и преживеаните трауми, и ќе ги 
анализираат механизмите кои би им помагнале на 
луѓето да се соочат со нивното минато. 

од 27 до 30 Aвгуст во тузла, Босна и Херцеговина, 
пост-конфликтниот центар за истражувањe, во 
заедничка организација и поддржан од форумЗФД 
и други локални и регионални партнери ќе одржи 
шест- дневен младински настан ,,Секогаш имаме 
избор”- граѓанска храброст во време на војна и мир. 
овој младински настан е прв од ваков тип и има 
за цел да ја поттикне чувствителноста кај младите 
и граѓанското општество на темите за морална и 
граѓанска храброст, однесувањето како спасители, 
нивното значење за постигнување одржлив мир во 
пост-конфликтна средина. Со цел да се нагласат 
,,херојските” дела на обичните луѓе кои дејствувале за 
доброто на другите во време на опасност, честопати 
надминувајќи ги интеретничките поделби, на овој 
настан ќе се користат различни форми на мултимедија, 
како и интерактивни и едукативни работилници, 
почнувајќи од панел дискусии и лични приказни, 
до културни активности, работилници, изложба на 
фотографии, театарски изведби, и филмови како 
педагошки средства. Учесници во овие активности 
се 150 млади студенти и активисти, најголем дел од 
нив се од регионот на западен Балкан, како и млади 
учесници од Германија.

Помирување не е популарен термин, бидејќи 
најчесто се поистоветува со концептот на простување 
или со идејата дека сè треба да заборавиме и да се 
свртиме кон иднината. Меѓутоа, ако помирувањето 
го гледаме како начин да се дојде до правда, но притоа 
да не се врши неправда врз другите, како можност 
да се обезбеди посигурна, побезбедна, и послободна 
иднина за сите, во тој случај организаторите на 
конкурсот ,,Бибер” сметаат дека токму тоа итно им 
треба на општествата. Затоа сакаме да ги повикаме 
авторите да размислуваат за помирувањето на нов 
и креативен начин и да нè инспирираат со раскази 
кои ги надминуваат постоечките предрасуди и 
вкоренетите непријателства.                                                                                                                                

Ги покануваме авторите да пишуваат на албански, 
македонски, босански, црногорски, хрватски и 
српски јазик. Повикот се однесува на афирмирани 
автори, како и за оние кои десега немат објавувано. 
конкурсот е отворен до 6 септември 2015 година. 
конкурсот е организиран во соработка со Центарот 
за ненасилна акција Сараево-Белград.

Повеќе информации на: http://biber.nenasilje.org/ 

СЕкоГАш иМАМЕ 
иЗБор- ГрАЃАнСкА 

ХрАБроСт Во ВрЕМЕ 
нА ВојнА и Мир

рЕГионАЛЕн 
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крАток рАСкАЗ 
“БиБЕр”

Сораја Загиќ Маикe Дафелд
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