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ЕДИТОРИАЛ

Поминаа речиси дваесет години од крајот на војните 
во западниот Балкан.
Поради својата разновидна, комплексна и богата 
култура и историја, регионот има многу причини за 
славење.
Но, кога се работи за меморализирање на 
неодамнешната воена историја, слободниот простор 
за тоа е ограничен.
Ова е регион кој во истовреме е растргнат и обединет 
од идентитетот. Надвор од границите на Балканот 
постои чуството на припаѓање кон Балканот. Во 
границите на регионот, сепак постои раздор и 
копнеж за засебен идентитет.
Каква улога имаат државите за ова? Дали веруваме 
дека државата гради национален идентитет преку 
спомениците? И како да се изгради национален 
идентитет во етнички разновиден регион без да се 
предизвика поделба?  

***

Распадот на Југославија предизвика промени во 
”главните градови на симболиката” во Србија и 
Босна и Херцеговина. Спомениците повеќе не ги 
комеморираат жртвите на фашизмот и не ја слават 
револуцијата. Новите споменици реферираат 
директно кон  вооруженото минато. Новиот закон 
во Србија забранува споменици кои го загрозуваат 
суверенитетот, територијалниот интегритет, 
целосноста, независноста и слободата на Република 
Србија.
Во Босна и Херцеговина се смета дека голем број 
од спомениците се држат до моно етничкиот 
и религиозниот наратив. Меморализацијата се 
конструира токму околу овие наративи. Но тука се 
поставува прашањето дали заедниците ќе бидат во 
можност јавно да се соочат со сопствената ”вина”, 
поради фактот што неодамнешната иницијатива да 
се воспостави ден на комеморација за страдањето на 

жените во војната, не успеа да се изгласа.
Во Северна Македонија меморализацијата отиде на 
друго ниво со Скопје 2014, каде што општеството 
беше принудено да празнува и да се индетификува 
со речиси непознати херои од антиквизираното 
минато (и токму поради ова, се воспостави терминот 
антиквизација). Денес, неколку групи на луѓе се 
обидуваат да го вратат назад процесот и да се задржи 
автентичниот идентитет на градот.
Но што ќе се случи кога меморализацијата манипулира 
преку само едно толкување на вистината? Дали ова ја 
оправдува и поттикнува колективната амнезија?
Јавната репрезентација на жените во Косово е 
ограничена, доколку не ги земеме во предвид 
светците и жртвите. Дали местото за херои и борци е 
ограничено само за мажи? Или дали неодамнешното 
дотерување на споменикот “Новороден” во 
Приштина со интеркативна инсталација од 99 лица 
од жените од Косово е обид да се измени наративот 
кон жените?
Во меѓувреме, фамилиите на исчезнатите преземаат 
сопствени мерки да го изнесат овој проблем во 
јавноста и да ги раскажат личните приказни на 
нивните сакани, притоа давајки им глас и лице и да 
не дозволат тие да станат само бројка кога меморијата 
ќе изчезне во обливион.

***

Кога сеќавањата се поделени тогаш и општествата се 
поделени. Што може да се направи во јавноста за да 
го прошириме нашето разбирање на неодамнешното 
минато и да се придвижиме кон инклузија и 
помирување? Како меморализацијата може да ни 
помогне да го сториме ова?
Која ни е алтернативата и дали е таа алернатива со 
која навистина сакаме да се соочиме?

Издание бр: 11

Драги читатели, 

Неколку автори од регионот ќе ги споделат со вас нивните размислувања за 
меморализацијата во ова 11 – то издание на Балкански.Перспективи.

Со презентирањето на различни перспективи на теми кои се поврзани со 
соочувањето со минатото, ние се обидуваме да ја охрабриме дискусијата и 

критичкото мислење. Вашиот фидбек е секогаш добредојден. 

Ванеса Робинсон - Конлон 
Конлон/ Уредник
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СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА

Гледајки назад кон нашето минато, може да се присетиме на позитивните 
или негативните чуства кои ни се создале, во зависност од тоа на што се 
сеќаваме. Сепак, без разлика на тоа дали се добри или лоши, тие чуства 
се дел од нас и дел од лекциите кои сме ги научиле и ги чуваме во нас. За 
нашето општество, историјата игра важна улога во креирањето на нашиот 
идентитет и врската со нашите сограѓани. Од друга страна постојат 
ситуации каде оваа веселба ги дели луѓето, како што е примерот со Скопје 
2014. Ако ја погледнеме монументалната репрезентација на историски 
фигури и како е поврзана со антиката преку изборот на националните 
херои, можеме да забележиме дека тој избор доведе до меѓу етничка 
поделба и незадоволство. Покрај ова, Скопје 2014 претставува менување 
од југослвенската во античката историја што предизвика влошување 
на односите со Грција. Од своето основање, Скопје 2014 е одличен 
пример како тоа политичките елити ги користат спомениците да го 
легитимизираат својот авторитет поврзувајки се себеси со глорифицирано 
и митологизирано минато. Н.Р. (27)

Сликањето, скулптурата, музиката, литературата и другите уметности 
често се сметаат за складиште на колективната меморија на општеството. 
Уметноста го чува тоа што историските записи врз основа на факти не 
можат, и претставува сведоштво за емоција од одредено место, време или 
начин на живот. Со негување на сеќавањето во оваа смисла ја одржуваме 
и комуникација со различни времиња додека истовремено поставуваме 
столбови за идните слики, звуци или приказни што доаѓаат. Независно 
дали е добра или лоша, меморизацијата е тивко присутна во секоја сфера 
на постоењето. Затоа, треба да стремиме кон правилна перспектива на 
гледање на работите и извлекување поента. Може да научиме, може и да 
судиме за правилноста, но секогаш ќе биде во позадина на тоа што не 
движи понатаму како општество. А.Х. (28)

Кога некој размислува на сопствената историја, тоа што се случува е 
всушност сеќавање на својата неодамнешна историја. Тоа сеќавање 
дефинира друг аспект во однос на тоа како го гледаме минатото на 
нашето општество во кое ги одржуваме заедничките искуства и емоции 
во некоја поширока и генерална форма. На овој начин, заедничкиот 
идентитет е креиран преку кој граѓаните наоѓаат заедничка основа да ја 
градат сегашноста, која еден ден ќе стане минато. Македонија е држава 
која е богата со искуства од различни култури, националности и религии. 
Главниот град Скопје беше и се уште е во центарот на овие разлики, но 
во минатите години преку проектот Скопје 2014, градот стана место за 
поделба поради политичките интерпретации на нашиот заеднички 
мултикултурен идентитет. Овој процес придонесе кон создавање 
на неповрзана и историски маркирана естетика во архитектурата на 

градот, се со цел да се избрише одредено општествено сеќавање и да се 
создаде нов политички контекст кој најмногу им годи на едностраните 
и националистички политички агенди. Наместо да се креира за идните 
креации и да се оди кон создавање на заедничко мултикултурно минато 
и иднина во модерното доба, Скопје ги просведочи промените кои 
зборуваат за некое непознато минато и кои создаваат конфузија за 
вистинското разнолико културно минато и идентитет на градот. Б.Ф. (26)

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Улогата на меморализацијата е да спречи нов конфликт. Сеќавањето е 
предупредување и може да ни помогне на овој начин да се обидеме да 
најдеме решение за конфликтот. Затоа е многу важно меморализацијата 
како процес да биде внимателно дизајниран се со цел да остане како 
порака до новата генерација, но не и да создаде нов конфликт. С.М. (29)

 Улогата на спомениците и сеќавањето треба да ни послужи за никогаш 
да не се повтори на никого тоа зло кое ни се случи на нас за време на 
војната во Босна и Херцеговина. Мора да се сеќаваме и мора да живееме 
за подобра иднина. Ние, младината треба да бидеме повеќе инволвирани 
во процесот на соочување со минатото и во културата на сеќавањето за 
да го насочиме процесот да влијае позитивно. Спомениците не треба да 
бидат создадени за да создадат нов конфликт. А.Д. (33)

Сметам дека меморализацијата во пост воено општество е важна за да се 
остави порака до идните генерации и во исто време ди ги предупреди 
нив како општество. Сеќавањето е важно за идните генерации само 
доколку ги направи подобри и внимателни луѓе. Ш.Р. (40)

За мене, моменталната меморализација во нашата држава претставува 
продолжување на војната без оружје, но со други средства што во 
овој случај би значело со споменици. Сите три страни издигнуваат 
споменици на сопствен начин и се справуваат само со сопствените 
жртви и страдања, занемарувајки ги другите жртви. Во одредени градови 
спомениците не се дозволени како што е случајот со иницијативата да 
се подигне споменик за децата кои беа убиени ви Приједор. Доколку 
не сме способни да посветиме споменик за убиените деца, треба да се 
запрашаме себеси кои вредности како општество одржуваме и какови 
луѓе сме ние. А.С. (38)

 
КОЈА Е УЛОГАТА НА 
МЕМОРАЛИЗАЦИЈАТА 
ОВДЕ?
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СРБИЈА

Секогаш кога ги имаме спомениците на ум, треба да мислиме на идните 
генерации. Ние кои се сеќаваме и ги просведочивме криминалите на 
некој начин ја наоѓаме утехата во спомениците кои ги подигнавме, не 
ги подигнавме или ќе ги подигнеме. Местата на сеќавање служат за да 
им овозможат на преживеаните од страдањето легитимен простор каде 
болката и тагата не бараат објаснување, легитимитет, но се делат со 
оние кои ги почуствувале. Но, спомениците служат и за оние кои ќе се 
сеќаваат и по нас, тогаш кога историјата ќе додаде уште еден временски 
слој, кој што ние сведоците не може да го разбереме бидејки доаѓа од 
иднината. Дерогативните “селфиња” од Аушвиц се предмет на бројни 
дискусии. Дали се? Тие за нас се родени во предходнот милениум. 
Но верувам дека е потребно да го разбереме јазикот и значењето на 
они на кои ги поставуваме спомениците како потсетник. Потребно е 
да ја емитуваме пораката на нивниот јазик. Трагично е да го следиме 
патот на потценување на тој нов јазик поради затоа што за пораката 
да трае, потребно е да го зборуваме јазикот на иднината. Неопходно 
е спомениците да го зборуваат јазикот на разбирање и на новите 
“селфи” генерации бидејки тие остануваат после нас, доколку сакаме 
да ја пренесеме пораката на историјата кои тие ќе ја наследат. Ј.Г. (48)

Ако живееме во модерна, демократска држава која се соочила со своето 
воено минато, тогаш меморализацијата треба да биде нешто сосема 
нормално. Спомениците на СИТЕ жртви од војните од деведесетите 
не смее да биде предмет на дискусија. Но, бидејки Србија е првенствено 
нетолернатна, недемократска и несовесна држава, да имаме на пример, 
меморијален центар во Батајница каде една од масовните гробници со 
тела од Албанските цивили беше најдена, во овој момент е целосно 
незамисливо. Начинот на кој водиме и ако оваа водечка гарнитура 
остане, може да очекуваме во иднина дека споменикот на најголемиот 
воен криминалец во регионот – Слободан Милошевиќ да биде подигнат 
во центарот на Белград, наместо да се подигне споменик на неговите 
жртви од овој монструозен режим во српскиот главен град. Х.Ч. (38)

Во едно општество, спомениците се главниот потсетник на тоа што 
политичките структурии сторија и каде учествуваа и кои беа жртвите 
од тоа. Главната цел на меморализацијата треба да биде потсетник на 
јавноста дека овие работи не треба да се повторат. Најдобар пример 
за ова е Германија каде меморијалните центри и спомениците на 
жртвите од нацистичкиот режим се лоцирани на секој агол. Но, ова 

не е случај во нашиот регион. Меморијалните центри се изградени 
ексклузивно за “сопствените” жртви. За разлика од Германија, 
српските политичари намерно ги одбегнуваат сите споменици 
кои имаат некаква врска со жртвите од режимот на Милошевиќ од 
деведесетите, притоа не разбирајки дека тоа што го прават едноставно 
дава на легитимитет на новите криминали кои ќе бидат извршени од 
страна на државата. С.П. (49) 

КОСОВО

Гледајки ги статуите и спомениците, начинот на кој ги прифаќаме 
нашите херои од неодамнешната војна во Косово е фокусиран само 
на двете големи етнички групи: Албанската и Српската. Но, ова не 
е заеднички труд, напротив, тие се доста одвоени. Ние воглавно 
ги промовираме и глорифицираме етничките Албанци, што е 
разбирливо бидејки најголемиот дел од популацијата која беше 
прогонувана во војната беа етничките Албанци, кои беа нападнати и 
ги изгубија своите најблиски. Сепак, како пристапуваме кон тематиката 
денес не е во ред. Се уште сме приврзани кон овие личности, како 
Адем Јашари и Хашим Тачи и поради војната се уште ги сметаме за 
херои. Тие кои завршија на власт, вклучувајки го и претседателот, 
ја ограбуваат државата. Постои недостаток на кохезивност кога се 
меморализира и сеќава на војната. Другите групи во Косово, како на 
пример во Северна Митровица и Грачаница ги слават сопствените 
херои. Во нивните очи Србите беа убиени од Албанските терористи. 
Поради тоа не постои универзално гледиште на работите. А што се 
случува на пример со перспективата на Ромската заедница? Речиси и 
да не зборуваме за нивната страна на приказната. Се фокусираме само 
на Албаницте и Србите и се уште не признаваме дека и други групи беа 
присутни. Меморализацијата го поплочи патот за глорификацијата 
на нашите херои, а тоа е пат кој предизвикува поделби.  Р.Н. (23)

Во Косово идејата на сеќавање на минатото беше политички 
мотивирана со активна вклученост на мнозинските етнички заедници 
и со мал поттик од надвор. Како што процесот се врати назад и се 
прескокна процесот на соочување со минатото, станува предизвик да 
се евоцира процесот на вистината преку  споменици кои евентуално 
би требало да не придвижат кон процесот на помирување. Домашната 
политика, активистите и меѓународната заедница дозволија голем 
дел од спомениците да се употребат како алат за канонизирање на 
етничките херои додека комплетно се игнорираше фактот што не 
се соочивме со нашето минато. Пост – конфликтните споменици 
треба да испратат порака до јавноста дека жртвите од сите страни не 
треба и не смеат да бидат заборавени. Тие треба да бидат потсетник 
до сите дека не смее да се повторат злосторствата од минатото. Се 
плашам дека тоа не е случајот во Косово. И.Б. (35)

Меморализацијата е централен дел на правдата, помирувањето, 
вистината, репарацијата и со конечното прифаќање на минатото. 
Тоа е процес на создавање на јавна и колективна меморија преку 
споменици. На пример тие споменици можат да бидат: историски 
локации, статуи, музеи, различна јавна уметност, проекти од 
концептуалната уметност и комеморативни настани и перформанси. 
Меморализацијата е манифестирана преку јавно прикажаната 
физичка презентација или комеморативната акција што се занимава 
со настани од минатото. Ова служи за јавно да ги препознаеме 
настаните или луѓето. За меморализацијата да има позитивен 
ефект во поделените општества, треба да постои посвестеност 
кон демократскиот ангажман преку програми кои го стимулираат 
историскиот дијалог и да се обезбеди можност за вклучување на 
јавноста.  К.К. (35)
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Архитектурата на поствоени споменици 
на Балканот може да се опише како 
селективна меморија во материјална 
ф о р м а :  т а а ,  г л а в н о ,  о д р а з у в а 
еднонационална перспектива за 
настанот што го овековечува, а 
токму тоа е активниот носител на 
продлабочување на поделбите 
и  забавување  на  процесот  на 
помирување. До 2016 година, постоеја 
2 .100 регистрирани споменици 
подигнати во сведоштво на цивилните 
жртви од минатата војна во Босна и 
Херцеговина (БиХ), кои се архивирани во 
Централниот регистар на споменици.1 Од нив, 
само 2,85 проценти се посветени на страдањата со кои 
се соочиле разните етнички и религиозни заедници, 
што значи дека огромното мнозинство погрешно ги 
прикажува настаните, со оглед на тоа што жртвите се 
припадници на разни етнички и религиозни групи. 
Тривијализацијата на минатото, со цел колективната 
меморија да се обликува во согласност со владејачките 
политички партии, претставува процес кој во текот 
на изминатите дваесет и четири години ја ограничува 
слободата на паметењето и кој создаде лажно, половно 
сеќавање кај поствоените генерации, кое е засновано 
на етнорелигиски национализам и кое се одликува 
со општ пад на културата и вредностите, како и на 
интелектуалните и професионалните стандарди.2  
Поврзаноста на падот на овие критериуми и подемот 
на етнонационализмот е видлив на сите јавни простори, 
особено во сферата на уметноста, која е неизбежно 
присутна во јавноста, како и во оваа област, каде што 
визуелната масовна манипулација во разни форми е 
целосно нормализирана со текот на времето. 
Архитектурата на споменици постои во форма на 
споменици, музеи, скулптури, фонтани, извори, 
мостови и галерии – овие „носители“ на колективна 
меморија може да бидат грандиозни комплекси или 
мали, мермерни камења крај патот. Тие се начин на 
кој заедницата комуницира со своето минато, при што 
ги задолжува архитектите и визуелните уметници да ја 
обликуваат таа комуникација на чувствителен начин, 
кој ја одразува надежта дека човештвото и во иднина 
ќе биде информирано.
Архитектурата на споменици може да означува, 
да слави и да потсетува на разни настани и на 
учесниците во истите и, како и секој друг документ 
на цивилизацијата, останува исправена засекогаш, 
без оглед на намерата, како документ на варварство3 , 

1    Споменици во бројки: БиХ. http://www.memorijali.org/novosti.html
2    Ловреновиќ, И., Јерговиќ, М., Босна и Херцеговина – иднината на недовршената војна, 2010    
3    Бенџамин, В., Тези за филозофијата на историјата, 1942

посветен на историски момент во кој една 
страна победила, изгубила или минала 

низ некакво искуство. Од таа причина, 
естетиката на овие објекти мора да 
се валоризира во однос на нивната 
неизбежна важност како симболи. 
На ј големиот  бро ј  поствоени 
споменици во Босна и Херцегоина 
ги црпат своите визуелни мотиви од 

религиозниот и етнонационалниот 
симболизам. Колективните идентитети 

кои се одраз на религиозна, етничка, 
национална и културна припадност се, 

речиси, синонимно материјализирани во 
спомениците и, во најголем број случаи, симболите 

на трите главни религии во Босна и Херцеговина се 
очевидни во објектите со архитектура на споменици. 
Притоа, делата на некои се извајани така што размерот, 
пропорциите и материјализацијата се користат 
исклучително како алатка за поголема видливост на 
пораката што сакаат да ја пренесат, па е земен предвид 
општествениот  контекст, односно она што сакаат да 
го пренесат, без да се води сметка за просторниот 
контекст. Суптилноста на изразот, современиот приод 
кон дизајнот или одликите чија цел е да се поттикне 
размислување и еманципација не се карактеристика на 
овие споменици – наместо тоа, тие се директно во служба 
на етнокултурната доминација. Овие минималистички 
(естетски) критериуми се возможни поради инерцијата на 
академската заедница и опаѓањето на професионалните 
стандарди, како и поради непродуктивните помлади 
генерации, кои се образувани во систем кој е набиен 
со истиот етнорелигиозен национализам во кој се 
отелотворени денешните споменици. Единствениот 
критериум за изградба на овие споменици е моќта на 
нивната политичка порака, а оние што ги нарачуваат 
се политичките структури кои имаат потреба од тоа да 
ја пренесат таа порака. Од таа причина, постои јасна и 
навремена врска: тендерите, плановите и разговорите за 
нови споменици се интензивираат токму пред изборите. 
Постојат многу конкретни примери на проблеми со 
архитектурата на споменици, почнувајќи од општиот 
проблем – нискиот естетски квалитет и јасната политичка 
цел зад тоа, односно натамошно проширување на 
етнополитичката хомогенизација, па до поединечни 
проблеми, кои подиректно и поагресивно му ги 
прикажуваат своите чесни намери на едно општество 
кое не ги прифаќа или не се ни осврнува на тие намери. 
Еден таков пример беше одобрениот план за изградба 
на споменик посветен на ветераните на босанската 

ГРАДЕЊЕ МЕМОРИЈА
ЕНА КУКИЌ 
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Ена Кукиќ (родена 1990) е архитект и докторанд на втора година по Архитектура на споменици при Институтот за дизајн 
и типологија на објекти во Грац. Таа го заврши своето формално образование во родното Сараево, како и во Барселона и 
во Грац. Заедно со својот партнер, Динко Јелечевиќ, таа ја доби националната награда „Колегиум артистикум“ за најдобри 
новодојденци во 2018 година, како и наградата за Најдобра идеја во 2019 година, а нивните дела се наградувани на разни 
натпревари со неколку меѓународни и национални признанија. Магистерската теза на Ена од областа на архитектурата 
на споменици ја доби австриската награда ГАД во 2018, а беше одбрана и како финалист на Биеналето „Архпри“ во 2019 
година. Нејзината работа се фокусира на справување со просторниот фрагмент на колективната меморија и во теоријата и 
во практиката во студиото ХоГ Архитектур, и таа е активен учесник во јавните дебати на оваа тема преку нејзините написи 
во неколку НВО во Босна и Херцеговина. 

полициска единица во сараевската 
општина „Центар“, во вид на 
поразен српски тенк, на кој 
силите на Специјалната единица 
ја прославуваат победата. Местото 
на поставување на споменикот 
беше прометен и атрактивен парк, 
веднаш до средното училиште. Дури и 
со минимална валоризација на овој проект, 
може да се увидат неколку недостатоци. По 
незадоволството во јавноста, главно, поради близината 
до училиштето, проектот беше суспендиран, иако 
мотивите ниту беа евалуирани, ниту јавно презентирани 
на соодветен начин. Во исто време, во оваа општина се 
планираше изградба на споменик во вид на џиновски, 
20 метри висок крин, по нарачка на Компанијата 
за надзор на изградба на патишта и на непозната 
локација, што ќе рече дека просторниот контекст бил 
целосно занемарен во процесот на проектирање. Уште 
попознат пример е Милениумскиот крст, колосален 
споменик на болката и страдањето на граѓаните на 
Мостар. Тоа е најголемата религиозна структура во 
Босна и Херцеговина, а нејзината локација, за разлика 
од оној во Сараево, била внимателно обмислена – 
благодарение на неговите димензии, споменикот може 
да се види од секој агол во градот; притоа, треба да 
се има на ум дека овој град е етнички најподелениот 
во Босна и Херцеговина, а Крстот им се обраќа само 
на 47 % од неговите жители.4  Освен од аспект на 
архитектурата, спомениците може да ги анализираме 
во контекст на инвеститорите, изборот на градежната 
фирма, медиумската промоција и во контекст на други, 
практични делови од градежниот процес, како и во 
обид да се најдат модели на политичко дејствување, 
кои се јасно видливи поради својата ексклузивност: 
на пример, во Брчко, во центарот на овој мал град 
се сместени три споменици посветени на различни 
етнорелигиски групи. Другите, или атеистите, не ги 
памети никој. Потребата од инклузивност и објективност 
на спомениците ниту се сфаќа, ниту се спроведува. Иако 
се чини дека нашето општество ќе мора да почне да ја 
гради својата култура на паметење од почеток, вистина 
е дека солидните темели опстојуваат многу подолго 
од што политиката на периодот на транзиција можела 
да ги занемарува. 
Големото значење на архитектурата на споменици во 
создавањето на колективната меморија на една заедница 
беше глобално признаена по Втората светска војна, 
кога дојде до драматичен напредок во генералното 
сфаќање на колективната меморија и растечката свест 
за етиката на паметењето. Културата на територијата 
на поранешна Југославија, во тој период, а особено 

4     Попис во Босна и Херцеговина, 2013 http://www.popis.gov.ba/popis2013/mapa/?lang=bos 
5     Бенџамин, В., Детството во Берлин околу 1900 година, 1950 

во 60-тите и 70-тите години 
на минатиот век, резултираше 
со еден уникатен момент во 
архитектурата на споменици, кој 

немаше претходници и, за жал, и 
натаму е без наследник. Во текот на 

овој период, формирањето и процутот 
на културата во самите, конкретни 

социополитички и економски услови 
кои го овозможија тоа, доведе до создавање 

на целосно нови вредности преку меѓународната 
уметност, надминувајќи ги глобалните достигнувања 
и по квалитет и по територијална распространетост. 
Според архитектонските теоретичари, спомениците на 
народноослободителната борба (НОБ) имаат вонредна 
уметничка вредност и претставуваат сведоштво на 
пробивот на модернизмот и специфичната политичка 
положба на Југославија. Тие споменици имаа двојна 
природа – тие ги слават жртвите на фашизмот и ја 
величат Револуцијата. Денес, односот на заедницата кон 
овие споменици е во согласност со другата работа на 
архитектурата на споменици: многу од нив се уништени, 
а другите се занемарени или се сметаат за несакано 
наследство од страна на поствоената локална политичка 
сцена. Во голема мера, овие споменици се посветени на 
жртви од локалните места во нивна близина, па, според 
тоа, индиферентноста и осквернувањето испраќаат 
јасна порака до семејствата на жртвите. 
В о  п о д а л е ч н о т о  м и н а т о ,  г и  п р е п о з н а в а м е 
надгробните плочи како најзначајниот дел од 
средновековната балканска култура на паметење. 
Нивната распространетост и израз се ненадминати во 
Европа, а односот на јавноста кон нив во континуитет се 
изразуваше преку права на „сопственост“ и политизација 
на наследството, (повторно) со етнонационални цели. 
За среќа, интердисциплинарната активност на еден тим 
стручњаци од поранешна Југославија претставуваше 
борба против ваквата политичка манипулација со помош 
на науката и со напорна работа, што резултираше со 
вклучување на некрополите на надгробните плочи на 
листата на УНЕСКО на локации на светско наследство 
и им обезбеди статус кој е тешко да се изманипулира 
со дневни политики. 
Спасот на современата архитектура на споменици 
лежи и во етичкиот и професионалниот пристап: 
само со постојано преиспитување на историјата и 
со бескомпромисно неприфаќање на злоупотребата 
на овие објекти може да работиме на другите нивни 
вредности; Оној кој настојува да му се приближи на своето 
сопствено закопано минато, мора да се однесува како човек 
што копа5.

“ОНОЈ КОЈ НАСТОЈУВА 
ДА МУ СЕ ПРИБЛИЖИ 

НА СВОЕТО СОПСТВЕНО 
ЗАКОПАНО МИНАТО, 

МОРА ДА СЕ ОДНЕСУВА 
КАКО ЧОВЕК ШТО 

КОПА”
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Кон крајот на XX век, откако националното 
го потисна класното, националните јавни 
споменици стануваат  хегемони,  како 
симболични места на сеќавање на новите 
балкански држави. Секаде во новите, повторно 
национализирани постсоцијалистички 
држави, просторот се обележува со цркви и 
јавни споменици на национални личности. 
Затоа што јавниот споменик секогаш е 
скаменет израз на групен пиетет, намерната 
жртва поднесена за колективот бара редовен 
ритуал на спомнување на гробот. Освен тоа, 
спомениците се и места на утеха, затоа што 
ја симболизираат можноста на надминување 
на сопствените злосторства со сеќавање 
на сопствените жртви. По  пропаста на 
социјализмот и Југославија, се подигаат 
нови национални споменици, но во некои 
делови (Хрватска, Косово) доаѓа и до масовно 
рушење на старите, мултиетнички споменици. 
Забрзано им се дава простор на сеќавањата 
на националните жртви и на жртвите на 
комунизмот.  Новите држави и новите 
системи на вредности требаше да се снабдат 
и со монументален споменички симболички 
капитал. За да се покаже тоа поуверливо, 
подигнувањето споменици на жртвите во 
граѓанската војна во деведесеттите години 
на минатиот век насекаде синхронично го 
следи потрага по жртвите на комунистичкото 
насилство. Овој прилог е осврт на новите 
споменици како важни оружја во современата 
граѓанска војна на сеќавањата во регионот. 

Наспроти зголемената критичност кон 
војната, со реставрација на националното 
кон крајот на XX век, националните јавни 
споменици стануваат  хегемони,  како 
симболични места на сеќавање на новите 

национални држави кои настанаа со распадот 
на Југославија. Јавниот гроб, како единство на 
животот и смртта, носеше нови симболични 
пораки. Во новите, одново национализирани 
постсоцијалистички држави, националниот 
простор се обележува со цркви и национални 
споменици. Новите национални споменици 
се многу повеќе израз на подготвеноста на 
групата да се сеќава на сопствените жртви 
отколку на сопствената вина. 

И не само тоа – новите национални споменици 
во регионот претставуваат материјализирано 
вооружено минато. Нациите се хомогенизираат 
и преку естетизација на смртта. Новите 
споменици на еден нов начин потсетуваат 
на трансцедентална бесмртност. Станува збор 
за гробовите кои се сигнатура на бесмртноста 
на нацијата и маркери на пропишаните 
национални вредности. Монументалното 
и естетското постигнуваат заборавање на 
смртта, покажувајќи дека е возвишено да 
се умре за нацијата и за татковината. Кај 
јавните државни споменици, ретко се среќава 
„дехероизација“, која би предупредувала на 
неделата на сопствената група или на залудна 
смрт. 

Поради темелната промена на вредностите, 
потребата од нови споменици стана 
акутна веќе кон крајот на XX век. Во 
текот на зацврстувањето на првите 
национални држави во регионот, 
с п о м е н и ц и т е  б е а  п р е н о с и т е л и 
н а  м о р а л н и т е  и  и д е о л о ш к и т е 
вредности, а реставрацијата на 
таквите настојувања по распадот 
на Југославија, во уметнички 
поглед, беше неоригинална. 

НОВИТЕ ЈАВНИ 
СПОМЕНИЦИ ВО 
РЕГИОНОТ:
оружје во граѓанската 
војна на сеќавања
ТОДОР КУЉИЌ
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Рушењето на комунистичките споменици 
ја обележи симболизацијата на обновениот 
капитализам преку политиката на смртта. 
Парадите на мртви тела, како и повторното 
погребување и рушењето на статуи, ги 
симболизираат подлабоките вредносни 
пресврти на политиката на мртви тела. 
Насекаде, преку мртвите, се обновуваа 
религијата и национализмот. Паралелно со 
рушењето на старите споменици во одново 
национализираните држави кон крајот на XX 
век, се обновуваа знаменосците и коњаниците, 
како обрасци и симболи на националното 
ослободување. 

Така, во Хрватска се срушени повеќе од 3.000 
антифашистички споменици, од кои дел 
уништија и Србите. Истовремено, масовно се 
подигаа споменици на хрватската Татковинска 
војна, со нагласена верска симболизација. 
Слична, силна просторна револуција на 
сеќавањата се случи и на Косово, само неколку 
години подоцна. По 1999 година, на местото 
на старите комунистички споменици, овде 
се подигнати стотици споменици и статуи 
кои потсетуваат на последната војна и 
нејзините жртви. Активистите на паметењето 
литургиски ги осигуруваат спомените од 
исчезнување и го поврзуваат временски 
оддалечениот трауматичен настан со групата, 

ФОТО КРЕДИТИ: „Споменик на камениот цвет  во 
Јасеновац”, Хрватска, Хрвоје Полан.
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преку плански скроени заедници на сеќавања. 
Денес, тоа најактивно го прават новите држави 
Хрватска и Косово, трудејќи се преку жртвите на 
новите ослободителни војни да се разграничат 
од поранешната југословенска држава. 

Н а ц и о н а л н о т о  н а с е к а д е  г о  п о т и с н а 
наднационалното братство-единство .  За 
време на титовизмот, мнозинството огромни 
спомен-комплекси се доживуваа како обележје 
на постнационалниот пристап, кој тежнее кон 
универзалното. Овие споменици беа авангардни 
и модерни, во многу поголема мера од своите 
граѓански претходници. Социјалистичките 
модернистички спомен-обележја поттикнуваа 
универзални гестови на помирување, отпор и 
напредок. Наспроти нив, посткомунистичките 
споменици искажуваат дефанзивна семантика 
на етнонационалистички идеологии, свртена 
кон минатото.  Од шеесеттите години па 
наваму, главните југословенски меморијали, 
кои обележуваат „паднати борци“ и „жртви на 
фашизмот“ (вајари Д. Џамоња, Б. Богдановиќ), 
добија апстрактни, односно модернистички 
облици.  

Споменичниот реставраторски пресврт од 
апстрактно универзалното кон претежно 
класично националното стигна веднаш по 
падот на социјализмот во граѓанската војна. 
Посткомунистичките споменици веднаш 
беа одново национализирани. Во новото, 
ослободително конструирано минато,  во 
просторот исполнет со перманентни војни и 
нестабилни државни граници, и јавната употреба 
на смртта е покорисна, а колективната принуда 
на почитување на смртта посилна. Оттаму и 
дојде до необично брзото распространување на 
сеќавањата на националните жртви и на жртвите 
на комунизмот. Нормализираниот национализам 
донесе повторна традиционализација на мотивите 
и архаизирана стилизација на јавните споменици. 
Обновената симболика на сраснатата фигура на 
коњаникот и коњот означуваат нераскинлива 
целина на националната енергија, во која не се 
гледа каде престанува ослободувањето, а каде 
почнува освојувањето. Фигурата на коњаник 
сместена во етноцентричниот јавен простор на 
градскиот плоштад е соголен симбол на животната 
сила, кој, затоа што е лишен и од најмалата 
повеќезначно, искажува презир кон миротворната 
колебливост. Сèшто е повеќезначно е колебливо 
и затоа политички неупотребливо. Националното 
реактивирање на  силата  на  коњаникот е 
архаична симболизација и апотеоза на силата 
на националната држава – силен контраст на 
комунистичкиот херој без коњ. Херојот на коњ од 
бојното поле, кој воспоставува мир и обединува, 
е врска со подлабоките средновековни темели 
на државата, визуелен гарант на континуитетот 
и бесмртноста на националната државност. 

Наспроти тоа, во Југославија, веќе од почетокот 
на шеесеттите години на минатиот век (кога се 
напуштаа масивните соцреалистички обележја), 
спомениците симболизираа универзални пораки 
на меѓунационално помирување. Комунистичкиот 
водач во шинел навистина го симболизираше 
класниот  и  антифашистичкиот  воин ,  а 
работничките фигури беа симбол на отпорот 
на социјално угнетените, а не на национално 
загрозените. Фигурите не ја кријат посветеноста 
на социјалната правда и женските права. 
Социјалистичките споменици беа изместени од 
плоштадите на местото на антифашистичките 
битки, во природата вон населените места 
(Кадињача, Сутјеска, Козара), беа поотворени, 
а формата на камениот израз повеќезначна. 

Ваквата  симболика не му одговараше на 
обновениот национализам. Денес, не само 
во Хрватска, туку и во целиот свет, омразата 
кон другата нација е неуморен показател на 
патриотизмот, а меѓунационалното помирување 
е уште сомнително. Нема ново споменично 
самокритично соочување со минатото, затоа 
што не слабее националистичкиот реваншизам. 
Новите жаришта на напнатост во регионот се 
Косово и Босна и Херцеговина, каде што новите 
национални споменици се, исто така, оружја во 
граѓанската војна на сеќавања. 

Самовиктимизацијата, како рамка на сеќавањата, 
насекаде е неисцрпен симболички капитал на 
разните политички сили и сè уште е тешко 
да и се предвиди крајот. За тоа сведочи и 
подигнувањето нови споменици на националните 
ослободители и националните жртви, а споменик 
на жртвите на сопствената нација е незамислив. 
Со други зборови, нема антиспоменици. На 
новите национални држави, повеќезначноста 
на антиспомениците им штети. Покорисни се 
монументалните национални споменици со 
упростена симболика. Националното единство 
не трпи симболички талкања, затоа што тие 
ги збунуваат и ги колебаат посетителите. За да 
биде подиректна пораката, сите го истакнуваат 
војникот, крстот, круната или државниот грб. 
Малку кој воочува дека демонументализацијата 
на минатото е услов за депровинцијализација 
на сегашноста.

ТОДОР КУЉИЌ (1949) - СОЦИОЛОГ, ПРОФЕСОР НА 
ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БЕЛГРАД (ВО ПЕНЗИЈА). СЕ 
ЗАНИМАВА СО ИСТОРИСКА СОЦИОЛОГИЈА И КУЛТУРА НА 
СЕЌАВАЊЕ. 
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ЛИЧНА 
КОМЕМОРАЦИЈА 
во лицето на 
ЈАВНИОТ ЗАБОРАВ 
Што точно е разликата помеѓу минатото, 
сегашноста и иднината? Повеќето од нас, веројатно, 
би тврделе дека одговорот на тоа е очигледен – 
времето пред моментот во кој живееме, без оглед 
дали пред една секунда или пред илјада години, 
е минатото; овој момент е сегашноста; а сè што 
ќе следи по овој момент е иднината. Но, кога 
завршува минатото, a кога почнува иднината? 
Доколку моментот во кој живееме е прекраток, 
а ние се движиме низ времето побрзо отколку 
што дишеме, како воопшто може да ја зграпчиме 
„сегашноста“? Како создаваме „сегашност“ и 
како живееме во сегашност која може на одреден 
начин да се издвои, ако не од минатото, тогаш од 
иднината? Ако сегашноста е толку замаглена, како 
што велат некои, и не знаеме дали, навистина, 
можеме да ја контролираме, тогаш може да имаме 
контрола барем врз идните настани, зашто не 
можеме да го смениме тоа што се случило во 
минатото. 

Сепак, кога се соочуваме со трауматични случки 
од минатото, таквите случки имаат тенденција 
да ја обликуваат нашата сегашност, па, според 
тоа, и нашата иднина. Замислете си сега живот 
во кој не можете да го пронајдете тој момент во 
сегашноста во кој ќе може да се одвоите себеси од 
таквите болни спомени од минатото. Замислете 
дека живеете живот кој претставува само одраз на 
мачни настани врз кои немате контрола, живот 
на бескрајно чекање, живот во постојана потреба 
од разрешница. За некои, времето замрзнало во 
некој од тие мачни моменти во минатото и тие 
сè  уште се во него, чекаат. 

Ова е значењето на времето за семејствата на 
исчезнатите лица во Косово. За нив, и минатото, 
и  сегашноста и иднината постојат истовремено и 
сè е едно мачно патување, исполнето со бескрајно 
чекање на одговори во врска со местоположбата 
на нивните сакани. Кога Фердоније Черкези, жена 
чијшто сопруг и четири сина се меѓу лицата 

што се исчезнати во Косово, се потсетува на 
настаните од тој ден, раскажува дека тоа што 
требало да биде еден час чекање нејзините сакани 
да се вратат низ истата врата низ која заминале 
се претворило во години чекање; „тој еден час 
на тие бездушни криминалци трае еве веќе 17 
години“, вели Фердоније. Нејзиниот час чекање 
е час кој нема крај, таа живее во тој час. 

Пред две децении, 6.057 лица исчезнаа во 
Косово како последица на војната во 1998-1999 
година (вооружениот конфликт, како што тоа 
се нарекува на меѓународно ниво, за локалното 
население е војна). За 1.600 од нив и ден денес 
не се знае каде се, што значи дека семејствата на 
1.600 исчезнати лица живеат во неизвесноста на 
тоа што им се случило на нивните најблиски. 
Пронаоѓањето одговори не е нивна индивидуална 
одговорност, иако стана нивен личен товар 
да се опираат на јавниот заборав на кој се 
препуштени исчезнатите лица од Косово. Според 
меѓународното хуманитарно право, пронаоѓањето 
на тие одговори е одговорност на поранешните 
страни кои биле вклучени во конфликтот, меѓутоа, 
се чини дека процесот на изнаоѓање одговори не 
е приоритет за тие одговорни страни. 

МИРИШАХЕ СУЛА



12

Меморијата на нашата нација, она што го 
нарекуваме колективна меморија, во најголемиот 
дел е сочинета од такви трауматични настани 
од минатото; сепак, хегемонистичката нарација 
на војната и национализмот тежнеат кон тоа да 
изградат и да толкуваат колективна меморија која 
се сеќава на едни, но заборава на други. Минатото 
во Косово, според Асман (2010), се толкува и се 
користи за создавање нов национален идентитет. 
Во создавањето на овој поствоен национален 
идентитет, само одредени категории успеале 
да стигнат до јавната расправа за отпорот и 
жртвувањето. Исчезнатите лица најчесто се 
сметаат за пасивни жртви и, поради тоа, изгледите 
се дека ќе бидат заборавени од страна на јавните 
институции, затоа што тие институции се оние 
кои го обликуваат начинот на кој ја создаваме 
и ја презентираме колективната меморија. Тие 
институции, и покрај тоа што не ја одрекуваат 
трагедијата на исчезнатите лица, конструираат 
бинарно сиже на колективна меморија, кое се 
врти околу оружениот отпор и саможртвувањето, 
околу херои и жртви, и ништо во средината; со 
тоа, сите други категории, кои не се вклопуваат 
во ова сиже, често се занемаруваат. 

Товарот на тоа да не се заборават исчезнатите лица 
и да не се дозволи споменот за нив да падне во јавен 
заборав лежи исклучително на семејствата. Тие ја 
претвораат својата болка во отпор, раскажувајќи 
ги своите спомени како сведоштво на она што се 
случило и користејќи го својот глас за да се чуе 
нивната приказна. Нивните приказни се доказ 
дека исчезнатите не се нешто што му припаѓа 
на минатото. Сè додека не добијат одговори за 
судбината на нивните најблиски, ќе продолжат 
да ги потсетуваат јавните институции на нивната 
одговорност да ги пронајдат тие одговори. 
Поединците се тие кои не се предаваат, дури и 
кога се чини дека јавните институции кренале 
раце. 

Додека, од една страна, семејствата на исчезнатите 
лица и натаму чекаат, па дури и се надеваат дека 
еден ден, можеби од ведро небо, некој конечно 
ќе се врати жив, Владата, од друга страна, 
усвојува закони според кои, на албански јазик, 
исчезнатите лица се сметаат за лица што „ги 
снемало“. Ваквиот дискурс беше воспоставен со 
Законот за исчезнати лица во 2011 година и наиде 
на силен отпор кај семејствата на исчезнатите 
лица. Со него се навестува дека, со оглед на тоа 
што исчезнатите лица се сметаат за лица што 
„ги снемало“, постои малку надеж, ако воопшто 
постои, дека институциите може да се сметаат за 
одговорни за изнаоѓање на одговори. 

Додека ‘исчезнатите’ и натаму се сметаат повеќе 
за бројка отколку за луѓе со индивидуални 
приказни, а нивната трагедија се прикажува како 
‘статистика’ од страна на јавните институции, 
нивните семејства прават сè што можат за да 
го деконструираат тоа и да го хуманизираат 
пристапот. Секој од ‘исчезнатите’ има име и 
лик и, да не е борбата на нивните семејства да 
не потсетат на тоа, ние, јавноста, најверојатно, 
би го заборавиле тој едноставен факт. За да 
не ни дозволат да ги заборавиме ликовите на 
исчезнатите лица и да го потсетат парламентот 
на неговата одговорност кон истите, семејствата 
ги истакнаа нивните слики пред парламентот, кои 

Пред две децении, 6.057 лица 
исчезнаа во

Косово како последица на 
војната во 1998-1999
година (вооружениот 

конфликт, како што тоа
се нарекува на меѓународно 

ниво, за локалното
население е војна).

Спомен на исчезнатите личности (без наслов) 
ФОТО КРЕДИТИ: Блерта Јунузи



13

сè уште стојат на транспарентите, како потсетник 
на едно минато кое сè уште е толку сегашно. Тие 
слики прераснаа во конкретна локација на која 
семејствата се потсетуваат и тагуваат, како што 
се Ѕидот на спомените во Ѓаковица и празните 
гробови на Гробиштата во Велика Круша. Сите 
тие места се места на кои недостига сеќавањето 
на јавноста и ја манифестираат потребата од 
завршница за семејствата кои се надеваат дека 
барем ќе можат да ги погребат телата на нивните 
блиски, што е многу важен ритуал во нашата 
традиција. 

Поради потребата да се споделат нивните 
болни спомени и да се најде утеха, како и да 
се интензивира нивното барање одговори, 
семејствата на исчезнатите лица се организирале 
во групи, како што е „Повикот на мајките“ во 
Ѓаковица и „Гласот на родителите“ во Митровица. 
Тие групи се имаат вклучено во многу протести 
во Приштина и Ѓаковица и ги искористиле сите 
средства за да не останат тивки наспроти јавната 
тишина. Нивните активности кажуваат повеќе 
отколку еден обичен бел обелиск којшто Владата 
го постави во центарот на Приштина во спомен 
на исчезнатите лица, обелиск кој дури нема ниту 
натпис кој би објаснил што претставува. Можеби 
само тие што го поставиле знаат што значи. 

Кога Владата не одредува јавно спомен-место 
за исчезнатите, па дури и ги смета за трагедија 
од минатото, занемарувајќи ја самата сегашна 
трагедија на непостоење одговори за тоа каде се 
наоѓаат, се чини дека исчезнатите се заборавени. 
Меѓутоа, нивните семејства, оние кои не ја сместиле 
оваа трагедија во минатото и до ден-денес сè 
уште живеат со болката поради отсуството на 
одговори, се тие кои нè потсетуваат на самата 
сегашност на минатото. И, ако човек и не може да 
разбере ништо за исчезнатите лица од обелискот 
во Приштина, и ако не може да сфати како е да 
се живее во минатото, тоа сигурно ќе му стане 
јасно доколку ја посети куќата-музеј на Фердоније 
Черкези во Ѓаковица; жена која ги загубила 
својот сопруг и четирите сина едно попладне 
на 17 март 1999 година. Жена, која до денешен 
ден не може да се оттргне од тоа попладне. Таа 
живее таму, во 6 часот едно попладне, кое трае 
со години. Си спомнува за низата настани тоа 
попладне како да се случиле пред само еден ден. 
Кога ја раскажува својата приказна, повторно и 
повторно, се сеќава дека српската војска  рекла дека 
ќе го задржат нејзиното семејство само еден час 
и дека потоа ќе ги пуштат. Меѓутоа, не знаела дека 
токму тој момент ќе започне нејзиното бескрајно 

чекање. Камо да знаела дека времето за неа ќе 
запре токму тој момент. Се сеќава на детали кои 
инаку нема да ги прочитаме во ниту еден јавен 
медиум; нејзиниот најмал син, Едмонд, стар само 
14 години, кој спиел зад нејзиниот грб кога тие 
дошле по него; облеката на нејзините синови и 
на сопругот, што сакале, што сонувале, на што 
се надевале. Фердонија решила својата болка и 
своето постоење да ги стави во служба на тоа да 
бидат живо сведоштво на тоа што се случило, 
да „живее за да раскажува“, како што вели таа. 
Покрај нејзината борба да се сочува споменот 
на нејзиното семејство, таа морала да се соочи 
и со суровата реалност на тоа да се биде жена во 
патријархално општество во кое морала да се бори 
за да ги зачува правата на сопственост над куќата 
во која го создала своето семејство и ги чувала сите 
нивни спомени. Фердонија сакала само да може да 
ја сочува својата куќа и да ја одржува иста каква што 
била на денот на кој нејзиното семејство заминало 
за последен пат, за да се чувствува дека уште 
живее со нив, а другите одблизу да го видат и да го 
почувствуваат споменот за нив. Денес, нејзината 
куќа е единствената куќа-музеј на исчезнати лица 
во Косово. Нејзината куќа и нејзиниот глас сега 
веќе ја надминале нејзината индивидуална борба, 
а нејзиното индивидуално патување е познато 
на национално, па дури и на меѓународно ниво. 
Нејзината куќа и нејзиниот глас станале врска 
со минатото, која нè потсетува колку се сегашни 
нејзината и болката на сите семејства на исчезнати 
лица. Таа го носи „минатото“ во сегашноста и не 
нè дозволува да заборавиме. Она што не успеаја да 
го направат јавните институции, го презела една 
жена во чемер на себе, како сила сама по себе. 

Неофицијален натпис на неименуваниот споменик 
на исчезнатите личности (Младинска Иницијатива за 
Човекови Права, Косово) 

Фото кредити: 
Блерта Јунузи



14

Кога зборуваме за овековечување спомени во 
македонското општество, најчесто размислуваме за 
спомениците и нивната функција во нашата култура. 
Преку спомениците, се сеќаваме на некои далечни 
времиња и на хероите кои се паметат. Во текот на 
целиот Проект Скопје 2014, спомениците повторно 
беа мета на дискусии, затоа што бевме сведоци на 
тоа како се подигаа нови споменици. Разните херои, 
од античкото доба па сè до современата историја, 
предизвикаа дебата во општеството во поглед на 
тоа дали треба да славиме историски фигури, кои се 
во најголема мера непознати. На другата страна на 
дебатата, тие споменици претставуваат комеморација 
на историските фигури кои придонеле кон 
создавањето на државата, па токму поради тоа, 
поддржувачите на проектите сметаа дека е вистинско 
време граѓаните да се запознаат со нив. 
Меѓутоа, додека дебатата за спомениците се 
разрешуваше, архитектонската уникатност на 
градскиот центар на Скопје почна да се менува. 
Модерниот изглед беше многу препознатлива одлика 
на Скопје, која почна да исчезнува. Од брутализмот 
во архитектурата на Телекомуникацискиот центар, 
па сè до современите фасади на околните згради – сè 
почна да се менува. Широкиот и отворен централен 
плоштад почна да се исполнува и видоизменува. 
Една од зградите која се сметаше за автентичен белег 
на градот беше зградата на НА-МА. Архитектонското 
дело на Славко Брезовски од 1959 година се смета 
за една од првите модерни структури во градот. Во 
сеќавањата на постарата генерација скопјани, тоа 
не е само трговски центар. За првпат во историјата, 
Скопје ја доби својата прва „трговска куќа“, во која 
луѓе со разно потекло можеа слободно да купуваат 
и да се запознаваат. Во својот зенит, зградата се 
сметаше за собирно место на граѓаните од Скопје, 
место за средби со пријателите, за купување или, 

ИНТЕРВЈУ СО БЛАГОЈА БАЈКОВСКИ И МАРИНА ТОРНАТОРА

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 
ПРОСТОРОТ

Kristina Lozanovska, “New Baroque” - refurbishment of old modern-
ist buildings in central Skopje, covering the original form and shape 
of the building with 17th and 18th century style, but without the 
intricate details and craftsmanship of genuine baroque.

Оригиналната зграда од пред „Hовиот Барок” со своите 
чисти линии и модернистички карактеристики, Македонска 
АРХитектура. 
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едноставно, за релаксација. 
Меѓутоа, со Проектот Скопје 2014, зградата почна да 
се менува. Доби нова фасада и речиси се изгуби во 
морето нови и реновирани згради на централниот 
плоштад. За да разбереме дали зградата го изгубила 
својот основен белег, дали луѓето сè уште ја 
препознаваат и како зградата може да се ослободи, 
разговаравме со Благоја Бајковски и Марина 
Торнатора. Благоја е докторанд на Универзитетот во 
Реџио Калабриа, а Марина е неговиот ментор. Заедно 
работат на Проектот „Ослободување простор“ со 10 
други архитекти од Република Северна Македонија 
и Европа. Главната цел на овој Проект е да се 
редизајнира дел од постојната инфраструктура на 
централниот плоштад на Скопје. 

Работите на Проектот „Ослободување на 
просторот“, поконкретно на Стоковната куќа 
НА-МА. Дали во текот на Вашата работа на 
Проектот и во текот на Вашето истражување 
увидовте како оваа зграда придонела кон 
колективната меморија на граѓаните на Скопје? 
За нас, работата на НА-МА, проектирана од Славко 
Брезовски во 1959 година, пред сè значеше дека треба 
да се спроведе истражување за нејзините „пиши-
бриши“ во различни фази од нејзиниот историски 
развој, а истовремено и да се размисли во што таа 
може да прерасне денес за современо Скопје, во оваа 
ера на глобализација. 
НА-МА претставуваше симбол на модерното 
за Скопје, проектирана со тогаш вообичаените 
архитектонски елементи кои ја следат европската 
архитектура од првата половина на XX век, како 
што се слободното планирање, големите прозорци, 
конзолите, а и иновативните вертикални конекции, 
како што е лифтот. 
Тие специфични архитектонски квалитети ја 
претворија НА-МА во симбол на модернизацијата и 
напредокот на градот, во „атракција“ за граѓаните вон 
комерцијалната функција за која беше замислена. 

Зградата на НА-МА е во сеќавањата на 
граѓаните на Скопје како една од првите модерни 
конструкции во градот. Сите бевме сведоци на 
преобликувањето на оваа зграда во рамките на 
Проектот Скопје 2014. Како тоа преобликување 
ја смени перцепцијата за зградата? Што ќе знаат 
новите генерации за влијанието на оваа зграда 
врз градот? 
Трансформацијата на современата архитектура на 
НА-МА, маркантен пример на обликување на еден 
урбан дел од градот, кое се состои од поништување 
на неговите квалитети со негово покривање со 
нови, лажно еклектички површини. Таа постапка ги 

Една од зградите која се 
сметаше за автентичен 
белег на градот беше 
зградата на НА-МА. 
Архитектонското дело на 
Славко Брезовски од 1959 
година се смета за едно од 
првите модерни структури 
во градот
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одрекува начелата што ја карактеризираа зградата и 
го негира дијалогот што таа го воспостави со другите 
околни модерни згради, како што е Стопанската 
комора, изградена во 1933 година од страна на Милан 
Злоковиќ. 
Истражувањата, публикациите, изложбите и 
настаните како што е Проектот Ослободување 
простор, кои ја елаборираат современата архитектура 
во Скопје, се незаменливи како сведоштво на 
историјата за поновата генерација и, освен тоа, ја 
креваат свеста за значењето на архитектонското 
наследство наследено од Скопје во текот на неговата 
обнова по разурнувачкиот земјотрес од 1963 година. 
Тие размислувања се основата на нашиот проект, кој 
се обидува преку процесот на дестратификација 
’29 ’65 ’14 ’20 да ги нагласи елементите на зградата, 
со цел таа да ја раскажува својата сопствена историја. 

Ако ја оставиме настрана архитектонската 
вредност на зградата, нејзината главна намена 
беше шопингот. Како реновирањето во рамките 
на Проектот Скопје 2014 ја смени нејзината 
функција? Што кажуваат податоците за бројот 
на посетители? 
Проектот Скопје 2014 не се судри со квалитетите 
на оригиналната конфигурација на внатрешниот 
простор на НА-МА, која беше во еден спој со 
континуираната перцепција на просторот, неговата 
флексибилност и способност за трансформација, 
ниту со влијанието врз социјалната инклузија – 
нејзиното користење како огромен заеднички 
простор, ниту, пак, со квалитетите што произлегуваат 
од артикулацијата на нејзината волуметриска 
композиција. Прашањето што се јавува денес не се 
однесува толку многу на бројот на „корисници“, кои 
повеќе не се сметаат за „посетители“ зашто зградата 
прерасна во уште еден глобализиран трговски 
центар, туку на тоа како оваа трансформација 
претвори една архитектонска структура во зграда 
на масовно производство која не и припаѓа на 
историјата на Скопје.

Скопје 2014 постои веќе речиси една деценија 
и стана дел од секојдневието на жителите на 
Скопје. Кој би бил резултатот од ослободувањето 
на плоштадот? Како би можел тој да ја постигне 
својата првична цел и на поврзување на двата 
дела на градот и на тоа да биде инклузивно место? 
Една од пораките што Проектот цели да ја пренесе 
е идејата за сфаќање на архитектурата како систем 
на односи. Интервенцијата на дестратификација ’29 
’65 ’14 ’20  воведува однос со главниот плоштад, кој 
навлегува во внатрешноста на НА-МА, создавајќи 
нов покриен јавен простор и, со тоа, воспоставувајќи 

континуитет со задниот двор. 
Потенцијалот на инклузивност на Проектот може 
да се набљудува и преку трансформацијата на 
НА-МА во културен округ, со што таа се претвора 
од комерцијален објект во креативен инкубатор, 
со цел да се создаде нова мрежа меѓу постојните 
музеи, уметнички и културни простори, раштркани 
на различни делови од градот со разновидни 
општествени, културни или етнички заднини. НА-
МА треба да биде место на привремени изложби, 
колекции и продукции на дигитална уметност 
и занаети, со трајна поставка на брутализмот во 
архитектурата, кој се доживува како важна одлика на 
идентитетот на Скопје. 

Да речеме дека Проектот „Ослободување 
простор“ ќе се реализира. Може ли да дадете 
Ваш коментар за импликациите што овој Проект 
може да ги има врз овековечувањето спомени за 
идните генерации? 
Како што навестува називот на Проектот, 
дестратификација ’29 ’65 ’14 ’20 е со намера да изнесе 
докази за разновидноста на различните слоеви кои 
претставуваат различни фази од развојот на Скопје 
и на НА-МА, Регулаторниот план за Скопје од 1929 
година на Ј. Михајловиќ, Урбанистичкиот план на 
К. Танге од 1965 година, како и интервенцијата на 
Проектот Скопје 2014. Овој процес на декомпозиција 
на слоевите настојува да ја открие историјата зад нив 
и да ги нагласи квалитетите на она што некогаш 
постоело таму, од една страна, како и баналноста на 
новата интервенција, од друга страна. 
Интервенцијата дестратификација ’29 ’65 ’14 ’20 се 
навраќа на оригиналниот проект како монолитна 

„Нов Барок” – реновирање на старата модернистичка зграда во 
центарот на Скопје со покривање на оригиналната форма на 
зградата во стил од 17от и 18от век, но без интрикантните детали и 
мајсторство на вистинскиот барок, Кристина Лозановска.



структура, вкалапена во провиден бетон. Самата 
еклектичка фасада се третира како црно обоена 
површина, за да се негира нејзината пластичност, 
како и видлив засек, кој алудира на раната што 
најновите интервенции му ја нанесоа на градот. 

Може ли да ни дадете некои примери од 
Македонија на инклузивно и колективно 
овековечување на спомените? 
Интервенциите во текот на обновата на Скопје 
по земјотресот го имаат тоа во својот генетски код, 
изразено преку третманот на јавниот простор. 
Зградата на Културниот центар, заедно со објектот 
на Македонската опера и балет како топографска 
артикулација на почвата што пенетрира во зградата, 
или Градскиот трговски центар на професор 
архитект Живко Поповски, замислени како урбани 
платформи кои го раслојуваат јавниот простор 
на различни нивоа, се само неколку примери кои, 
според нивната композициска артикулација, се 
примери кај кои јавниот простор се испреплетува 
со архитектурата или архитектурата станува јавен 
простор. 

Какво е Вашето искуство од учеството во 
деконструкцијата или преобмислувањето на 
структури кои беа реновирани во рамките на 
Проектот Скопје 2014? Кое е влијанието на тоа 
врз Проектот Скопје 2014 – дали тоа го негира 
неговото значење?
Намерата на интервенцијата дестратификација ’29 ’65 
’14 ’20  не е да го негира или анулира постоењето на сè 
што претходно постоело. Таа го надминува пристапот 

табула раса, што значи дека оперира без ограничувањата 
на постојните услови и спроведува дел од пристапот 
табула плена (израз кој го користи Отеро Паилос), 
кој сугерира набљудување на урбаните локации како 
локации исполнети со постојни згради од различни 
временски периоди.  

Благоја Балковски е докторанд на Катедрата за 
архитектура и територија – дАрТе при Медитеранскиот 
универзитет на Реџио Калабрија. Во 2014 година 
магистрирал со заслуги во областа Архитектонско и 
урбано проектирање на Политехничкиот универзитет 
во Милано. Од 2013 до 2016 година е асистент за 
настава на Политехничкиот универзитет во Милано, 
Пјаченца. Во моментот е член на истражувачката група 
во истражувачката лабораторија Пејзаж - во Тек и 
работи на своето докторско истражување на темата 
Атлас на брутализмот во архитектурата на Скопје, под 
менторство на Марина Торнатора.  

Марина Торнатора е истражувач по Архитектонско 
проектирање на Катедрата за архитектура и територија 
- дАрТе при Медитеранскиот универзитет на Реџио 
Калабрија. Таа е научник одговорен за истражувачката 
лабораторија Пејзаж – во Тек, член на Одборот за 
докторати и е одговорна за меѓународните односи и 
програмата за двојна диплома. Фокусот на нејзините 
теоретски, проектантски и едукативни активности е 
односот помеѓу градот, пејзажот и архитектурата. Во 
моментот, таа е инволвирана во експерименталниот 
Проект Архитектура#мојаКнига, дигитална архива 
која користи системи на отворени извори и ги спојува 
наставата и теоријата на архитектурата. 

НЕКОИ ОД НАЈНОВИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ШТО ГИ 
ИМААТ РЕАЛИЗИРАНО ЗАЕДНО СЕ:  

_#99FILES, иновативна и мултидисциплинарна 
платформа која, по пат на меѓународни огласи, собира и 
елаборира материјали за брутализмот во архитектурата 
на балканскиот простор. Првото издание, во кое се 
елаборира градот Скопје, беше заокружено со изложба 
што се одржа во Музејот на современа уметност во 
Скопје – МСУ; 
_ Ослободување простор, XVI меѓународно биенале на 
архитектурата во Венеција, 2018 година. Изложување 
на истражувачкиот и проектантскиот проект 
ДЕСТРАТИФИКАЦИЈА НА СКОПЈЕ ’29 ’65 ’sk14 
‘2020 во врска со тековната трансформација на 
архитектонското современо наследство во Република 
Северна Македонија. 
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Интервенцијата на 
дестратификација 
’29 ’65 ’14 ’20 
воведува однос со 
главниот плоштад, 
кој навлегува во 
внатрешноста на 
НА-МА, создавајќи 
нов покриен јавен 
простор и, со тоа, 
воспоставувајќи 
континуитет со 
задниот двор.

Списание за cоочување со минатото
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ЗАКОН ЗА ВОЕНИТЕ МЕМОРИЈАЛИ 
ВО СРБИЈА: Националистички 
монопол над сеќавањето

МАРКО МИЛОСАВЉЕВИЌ

Народното собрание на Србија, на предлог на 
Владата, симболично на 28 јуни 2018 година го 
донесе Законот за воените меморијали. Законот 
претставува правен пропис со кој се регулира 
овековечувањето на военото минато на Република 
Србија од Првата балканска војна до последниот 
судир на Косово (1912-1999). Во изминатите 40 
години, на сила беа три закони кои ја нормираа 
официјалната државна нарација за тоа како се 
гледа на военото минато, со основен фокус на 
ослободителната традиција на Првата и Втората 
светска војна.
„Предлог - з аконот  з а  спомен  обележ ј а“ , 
п о  н е т р а н с п а р е н т н а т а  ј а в н а  р а с п р а в а , 
предизвика позитивни и негативни реакции 
на заинтересираната јавност, поради што во 
2015 година беше повлечен од процедура без 
објаснување. По три години, по итна постапка, на 
предлог на Владата, Законот беше изгласан под име 
„Закон за воени меморијали“. 
Министерот за труд, социјални и боречки прашања 
одлучува за поставување и/или отстранување на 
споменици, врз основа на мислењето на Советот за 
негување на традицијата на ослободителни војни 
на Србија и Заводот за заштита на спомениците. 
Локалната самоуправа, односно општините и 
градовите може да бидат само предлагачи, но не 
можат да одлучуваат за предлозите за подигање 
споменици. 
Според Законот за воени меморијали, единиците 
на локалната самоуправа ги извршуваат решенијата 
на Министерството – ги подигаат, отстрануваат и  
евидентираат спомениците на нивната територија. 
Потврда на апсолутниот државен монопол на 
сеќавањето за војната е и тоа што во Советот нема 
претставници на здруженија на граѓани, пред сè, 
на здруженијата на семејствата на жртвите, туку 
исклучително државни службеници. 
Врз основа на Законот, иницијатива за подигање 
нови споменици може да поднесат граѓани, 
правни лица и државни органи, но постојат 
низа рестриктивни одредби кои ја ограничуваат 
слободата на изразување и мислење во рамките на 
културата на споменици. 
Со Законот е уредено спомениците да мора 
да ја означуваат културата на сеќавања која 
е исклучително во врска со „традициите на 

ослободителните војни на Србија“; се забранува 
подигање нови и отстранување на постојните 
споменици кои го симболизираат губењето на 
суверенитетот, територијалниот интегритет, 
целокупноста, независноста и слободата на 
Република Србија ;  се забранува подигање 
споменици на лица кои застапувале фашистички, 
нацистички, шовинистички, сепаратистички 
идеи или идеологии или кои биле соработници 
на агресор, окупатор, нивни сојузници или 
помагачи; површно се одредуваат и други 
критериуми за отстранување на споменици кои 
претставуваат простор за арбитрарно одлучување, 
пред сè, на Министерството кое одлучува за секој 
вид иницијатива. Меѓутоа, под оваа одредба не 
спаѓаат лица кои се рехабилитирани со Законот за 
рехабилитација или чии процеси на рехабилитација 
се во тек (2006-2011). 
Со Законот е пропишано единиците на локална 
самоуправа да прибираат евиденција за воените 
меморијали, а Министерството, во рок од 6 
месеци од стапување на Законот на сила, да 
формира единствена евиденција. Министерството 
и единиците на локалната самоуправа заедно 
ја прибираат евиденцијата за загинатите од 
Балканските војни до денес (1912-1999).
Врз основа на вакво законско решение, се поставува 
прашањето: Каков третман ќе добијат спомениците 
кои го обележуваат страдањето на Бошњаците во 
Санџак (киднапирањата и убиствата во Сјеверина и 
Штрпци) или дали ќе биде можно да се обележат 
местата на заробеништво на цивили и војници од 
хрватска националност во Србија во текот на 1991 
година, како и, на пример, низата злосторства во 
Срем кои се направени од страна на припадниците 
на Српската радикална партија, а за кои е осуден 
Воислав Шешељ.
По донесувањето на Законот, „Вечерње новости“ 
известуваа дека „најверојатно веќе на есен (2018 
година) ќе бидат отстранети сите споменици 
подигнати во чест на освојувачи, воени злосторници 
и терористи“. Ваквите најави преку медиумите 
зборуваат за отстранување на: споменици, бисти 
и плочи кои се третираат како непријателски, 
како што се бистата на Аќиф ефендија во Нови 
Пазар и спомениците на припадниците на 
Ослободителната војска на Прешево, Бујановац и 

ФOTO КРЕДИТИ: Министерство за одбрана, Република Србија
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Марко Милосављевиќ е политиколог и програмски асистент на Иницијативата на младите за човекови права во 
Белград. Во Иницијативата е од 2016 година и работи на образовни и застапувачки програми со фокус на соочување со 
минатото. Еден е од авторите и уредник на Публикацијата „Косовска хронологија (1974-2017)“. Исто така, тој е еден од 
авторите на подкастот „Два и пол аналитичари“. 

Медвеѓе во Прешево (ОВПБМ). 
За дел од Бошњаците, Аќиф ефендија е национален 
херој, затоа што ги спречил четничките единици 
да продрат во Нови Пазар во текот на Втората 
светска војна, а за други е воен злосторник поради 
соработката со окупаторот. Стрелан е во јануари 
1945 година, во новопазарската населба Хаџет. 
Погубен е поради прогон и убиства на Срби, 
Бошњаци и Евреи од овој град. 
Аќиф ефендија ја добил спомен-плочата во 
центарот на Нови Пазар во август 2012 година, на 
иницијатива на Бошњачкиот национален совет. На 
локалната самоуправа и е наложено да го отстрани 
ова обележје. Меѓутоа, бистата до ден-денес не е 
отстранета и, одвреме-навреме, претставува одличен 
полигон за тестирање на бошњачката и српската 
националистичка гордост, само се менуваат актерите 
во однос на годините. 
Споменикот на борците на ОВПБМ во центарот 
на Прешево е поставен во ноември 2012 година, во 
рамките на обележувањето на стотата годишнина од 
основањето на албанската држава. Наспроти бурните 
реакции на албанските политичари, полицијата „во 
тишина“ го отстранила споменикот во јануари 2013 
година. Во тоа време се интензивирани преговорите 
меѓу Белград и Приштина во Брисел, па рушењето 
на споменикот послужи како доказ дека тогашната 
нова Влада и натаму ја следи националистичката 
политика од деведесеттите, легитимирана со 
борбата против „сепаратизмот“. 
Меѓутоа, на југот на Србија постојат десетина 
споменици посветени на припадници на ОВПБМ, 
но ниту еден не предизвика жестоки реакции како 
овој во центарот на Прешево. Во центарот на 
Велики Трновац, селото во близина, веќе подолго 
време постои споменик на Ридван Ќазими, попознат 
како Командант Леши, над кој се вее албанско знаме. 
На мал дел од српската јавност и е познато дека кај 
бујановачкото село Лучане е подигнат споменик 
на 12 припадници на полицијата. Споменикот на 
српските полицајци секојдневно го обезбедуваа 
припадници на жандармеријата и беше неадекватен 
за обиколка од страна на семејствата на загинатите. 
Во јули 2015 година, споменикот е отстранет, во исто 
време кога во Прешевската Долина требаше да дојде 
претседателот на Владата, Александар Вучиќ. На 
крајот, споменикот беше преместен во Бујановска 
Бања, во портата на црквата. 
Претходните примери укажуваат на тоа дека 
отстранувањето на спомениците се користи како 
националистичка алатка на државата Србија преку 
која извршната власт ја активира моќта во однос на 
актуелниот момент. Со донесување на Законот за 
воени меморијали, дадена е рамка на кохерентната 
нарација според која спомениците мора да се 
почитуваат, а која се маскира со „ослободителната“ 
традиција ,  па  и  со  флоскули како  што се 

општодржавните интереси, националните и 
верските чувства, како и оние кои не ги прикажуваат 
вистинските и историските факти. Дека зад 
„ослободителното“ се крие една друга идеологија 
ни укажуваат два други примера. 
Споменикот на Драгољуб Михаиловиќ, водачот на 
четничкото движење, подигнат на Равна Гора, доби 
дополнително признание кога група офицери и 
војници на Војската на Србија го посети споменикот 
во мај 2018 година. Другиот пример е споменикот на 
Јаша Томиќ во центарот на Нови Сад, кој е подигнат 
2006 година, во времето кога градоначалничка 
на Нови Сад беше Маја Гојковиќ,  тогашна 
функционерка на Српската радикална партија. Јаша 
Томиќ е историска личност, меѓу другото познат 
по тоа што учествувал во присоединувањето на 
Војводина кон Србија, односно кон Кралството на 
Србите, Хрватите и Словенците. Бил и истакнат 
антисемит. 
В о  б о р б а т а  п о м е ѓ у  „ о с л о б о д и т е л и т е “  и 
„поразените“, која ја создава Законот за воени 
меморијали, исчезнува сеќавањето на цивилните 
жртви во војните. Обележувањето на местата на 
злосторства (Хртковци, Кукујевци), местата на 
заробеништво (Стајиќево, Бегејци), масовните 
гробници (Рудница, Петрово Село, Перуќац, 
Батајница), просторите на кои е вршена тортура 
(Шљивовица, Митрово Поле) и убиствата кои 
се извршени на територијата на Србија со овој 
Закон станува нелегално, затоа што навлегуваат 
во „губењето на суверенитетот, територијалниот 
интегритет, целокупноста и независноста и 
слободата на Република Србија“. 
Ако ваков Закон е на сила, се поставува прашањето 
кој ќе се осмели да поднесе иницијатива или сам 
да инсталира споменик за повеќе од 700 леша на 
косовски Албанци и Албанки, кои две години се 
криеја во Батајница во име на државните интереси?
Нема споменици, нема ни злосторства, да го 
парафразирам записот на Обрад Стевановиќ, 
полицискиот генерал кој учествуваше во операцијата 
на криење на телата од Косово. 
Иако пројдоа девет месеци од стапување на Законот 
на сила, и натаму не постојат информации за 
рушење на споменатите споменици, ниту за забрани 
за постојните иницијативи за нови споменици. 
Исто така, не постојат јавно достапни евиденции 
кои надлежното Министерство требаше да и ги 
достави на јавноста до крајот на минатата година, 
заедно со информациите од локалните самоуправи: 
евиденции на бројот и состојбата на воените 
споменици, како и амбициозната идеја да се утврди 
евиденција на жртвите во „ослободителните војни“ 
од 1912 до 1999 година. Законот е практично 
неактивен, но, како и другите правни механизми во 
замрзнатата држава, се активираат само по потреба и 
по налог на моќните.
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Таканаречениот Проект „Скопје-2014“ (СК-2014) е 
производ на коалициските партнери ВМРО-ДПМНЕ 
и ДУИ, реализиран во најголем дел за време на нивното 
владеење. Тоа е најскапиот псевдокултурен проект во 
историјата на независна Македонија. За да се разбере овој 
Проект, потребно е да се анализира низ еден поширок, 
интердисциплинарен пристап, имено, низ историска, 
културна, социолошка, психолошка и финансиска 
призма. Досега, и стручњаците и општата јавност 
придонесоа кон таквата анализа преку гореспоменатите 
аспекти, а овде сакаме да нагласиме дека, веднаш штом 
беше промовиран, односно уште во својата иницијална 
фаза, Проектот побуди огромен интерес во јавноста, затоа 
што со себе повлече контраваријанти. Со текот на времето, 
обезбедивме цело „море“ пишани, документирани, 
видео, научни и други материјали, кои го анализираат 
и го соочуваат Проектот „Скопје-2014“ со неговата 
контроверзност. Сепак, сè уште постојат голем број 
неодговорени прашања за Проектот, во врска со авторите, 
проектантските платформи, финансиските трансакции, 
механизмите на одлучување и неговата реализација. 
Во обид да се осврнеме на некои од горните аспекти на 
Проектот „Скопје-2014“, онолку колку што дозволува 
овој текст, може да се рече дека тоа беше популистички 
политички маневар за создавање нов, постсоцијалистички 
македонски политички субјективитет. Процесот 
се одвиваше на разни политички, општествени, 
естетски и урбани нивоа и вредносни системи и беше 
придружен со финансиски контроверзии. Една од 

намерите на Проектот беше радикално да се искорени 
македонското социјалистичко минато и да се вгради нов, 
несоцијалистички, популарен политички субјективитет, 
кој се стреми да им се спротивстави на своите други, 
поважни субјекти. Целта беше и да се прават престапи 
и да се оспори постсоцијалистичкиот симболичен 
и нормативен поредок по пат на специфично 
политичко позирање и особено со помош на историски 
фалсификати. Тоа се вградуваше во брзата и масовна 
изградба на нови цркви, огромни скулптури и музеи и 
реновирањето на фасадите на цели населби.
Централната фигура е Александар Велики, чиј идентитет 
е прикриен со официјалното име на споменикот, „Воин 
на коњ“. Со други зборови, Проектот претставува 
отелотворување на концептот на таканаречен процес 
на антиквизација. Според овој концепт, намерата е да 
се слават митови со припишување псевдоисториски и 
фалсификувани културни референци, при што целта е да 
се изврши оксиморонско преместување на македонскиот 
национален идентитет од неговата срж [лингвистички: 
словенски, а во државотворна смисла, како практика: 
социјалистички] во далечните антички периоди... 
Во тој момент, споровите и престапите се случуваа на 
симболично ниво, што значи дека просторот/доменот на 
соопштување на новиот македонски постсоцијалистички 
политички субјективитет беше мобилизиран преку 
ВМРО-ДПМНЕ. Сето тоа доведе до емоционална 
конфузија и когнитивна дисонанција кај луѓето, зашто се 
работеше за инженеринг на наметнат идентитет. 

Етноцентрично 
Овековечување и 
Клептократија

СКОПЈЕ 2014: 

НАТАЛИЈА ПОПОВСКА И АНА ЧУПЕСКА

„Скендер Бег“, почитуван 
и од Албанците 
и Македонците. 
Во позадина стои 
„Албанскиот мозаик” 
кој ја раскажува 
историјата на раѓањето 
на албанската нација 
со Скендер Бег како 
централна фигура, 
Кристина Лозановска. 



Се разбира, ваквата опсесија со масовна изградба и 
менување на изгледот на постојните структури се 
разгоруваше со ирационални мотиви, кои може 
да се објаснат преку методи на психоанализа; 
меѓутоа, Проектот не е само контроверзен 
од аспект на трошоците, туку претставува и 
финансиски скандал од големи димензии. 
Меѓу другото, Проектот „Скопје-2014“ 
изврши своевиден притисок  врз 
Македонците да изберат помеѓу тоа да се 
идентификуваат како Словени или како 
потомци на античките Македонци, преку 
поделба на населението на оние што ја 
поддржуваат дијахрониската парадигма и 
оние кои не ја поддржуваат. На сличен начин, 
плоштадот Скендер бег, кој е, исто така, дел од 
Проектот „Скопје-2014“ и изграден на другата 
страна од реката Вардар, изобилува со етнички 
одлики на албанската нација. Иконографијата 
на муралот е етнонационалистичка и се 
претпоставува дека, како таква, претставува 
„одговор“ на етнонационалистичкиот Проект 
на „другата“ страна, на плоштадот Македонија. 
Мозаиците на муралот ја раскажуваат приказната 
на албанската идеја за независност и процесот 
на создавање на нацијата, прикажувајќи 
ги Мајка Тереза, албанските партизани, 
борбата за ослободување на Косово, 
албанските борци и Лешката лига. 
Централната фигура на овој плоштад е 
Скендер бег. Неговиот споменик беше 
преместен на многу поголем пиедестал 
од претходниот. Накусо, македонскиот 
и албанскиот етноцентризам се 
натпреваруваат меѓу себе во рамките на 
Проектот „Скопје-2014“ и, за сметка 
на тоа, другите етнички заедници 
кои живеат во Република Северна 
Македонија се маргинализирани. 
Ова се манифестира во процесот на 
одлучување, како и во спроведувањето 
и, се разбира, во застапеноста на 
другите во рамките на Проектот. 
Проблематичната  природа  на 
овој Проект негува меѓуетнички и 
интраетнички конфликт на ниво на 
симболи. Тоа ќе биде така подолг 
временски период,  со оглед на 
пиедесталите и спомениците кои 
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ќе останат со децении. Таканаречениот Проект 
„Скопје-2014“ има своја мегаломанска и клептократска 
заднина. Од првично најавените 80 милиони евра, 
достигна бројка од 640 милиони евра, која не го вклучува 
ширењето на пропагандата (документарци, реклами, 
субвенции за театарски претстави, итн.). Денес, како 
резултат на акутните финансиски злоупотреби, 
македонските граѓани должат 280 милиони евра. 
Со оглед на тоа што Проектот беше финансиран 
со јавни средства, денес тој е предмет на истрага од 
страна на Специјалното јавно обвинителство. Скапите 
споменици за Проектот СК-2014 не само што ќе 
послужат како пример на популистичка злоупотреба на 
спомениците во создавањето на културната меморија, 
туку и како машина за „перење пари“. Освен тоа, на 
нивото на вредности, целиот процес на антиквизација 
спроведен преку Проектот „СК-2014“ имаше за цел 
да ја избрише социјалистичката културна меморија по 
пат на создавање лажна културна меморија поврзана 
со антиката?! На сите ни е јасно: спомениците, 
документите, рекламите и пропагандата платени со 
народни пари создадоа лажна приказна и провоцираат 
непријателски емоции кај македонските граѓани. 
Според тоа,  Проектот СК-2014 претставува 
етноцентрична глорификација на двата етникума, 
со отсуство на културна и политичка комуникација 
и, од естетска гледна точка, манифестација на 
кич, опсесија со митови, промоција на етнички, 
племенски конзервативни облици, отсуство на 
свест и комуникација со социополитичкиот 
контекст на XXI век и, се разбира, сето тоа 
како „фасада“ за финансиски злоупотреби. 
Како таков, тој не дејствува како стимул 
на колективната меморија, туку сосема 
спротивното – создава етноцентрично 
о в е к о в е ч у в а њ е ,  к о н з е р в а т и в и з а м  и 

клептократија. 

„Воин на коњ“ – највисокиот споменик од Скопје 2014 е директно поврзан со наследството на Александар 
Велики. Овој споменик ја поларизираше заедницата поради етноцентричкиот наратив, Кристина Лозановска. 
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ЖЕНИ 
БРОНЗА

Во повеќето земји од Источна Европа, архитектурата на ерата на 
социјализмот се карактеризираше со подигање споменици кои 
беа мешавина од национализам и социјализам. Речиси секоја 
земја од социјалистичкиот блок имаше своја, сопствена „Мајка”1, 
гордо овековечена во бронза – од Украина до Грузија, Ерменија, 
Русија и Албанија. Тие споменици прикажуваат анонимна жена2, 
која претставува инкарнација на женските/мајчинските одлики на 
родната земја. „Мајка Албанија“, „Споменикот на родната земја“ во 
Украина, „Родната земја повикува“ во Русија, „Мајка Ерменија“ и 
„Мајката на Грузија“ – сите ја сместуваат женската фигура на жена на 
пиедестал. Додека „мајката“ на една нација често беше апстрактно 
дело од бронза, „таткото“ на нацијата беше конкретна фигура. Тој 
навистина живеел. Тој бил „пронаоѓачот“, „херојот“, без оглед дали 
бил некој водач на средновековно востание или на неодамнешната 
социјалистичка револуција. 
Се разбира, тоа самото по себе содржи портрет на „типичната 
жена“ и на нејзиното место во социјалистичкото општество, 
утврдено со доминантната идеологија на режимот. Жената била 
мајка. Таа била мајката на нацијата, нејзиниот физички и духовен 
обновувач. Таа била онаа која ги раѓала „храбрите мажи“ и потоа 
ги воспитувала во „духот на патриотизмот“. Таа имала пасивна 
улога на хранител, медицинска сестра и едукатор на помладите 
генерации. Според тоа, највоздигнатата фигура на нацијата треба да 
биде жена. Спомениците на социјалистичките „мајки“ на нацијата 
беа секуларните „Дева Марии“, приспособени на политичките и 
идеолошките околности на таа ера.  Косово беше исклучок. Косово 
немаше „мајка“ извајана во бронза. Можеби поради фактот што 
ниту беше независна држава како СССР или Албанија, ниту, пак, 
беше република како Ерменија, Грузија или Русија. 
Всушност, Косово не само што нема споменик на „Мајката 
на нацијата“, туку, општо земено, има екстремно мал број на 
споменици, меморијали и бисти на историски женски фигури. Иако 

1 https://www.mywanderlust.pl/mothers-of-post-soviet-countries/
2 https://balkanist.net/national-mothers-of-socialism/

секое ќоше е исполнето со споменици на мажи кои дале придонес, 
главно, во политичките и воените активности, но и во културата, 
академијата, итн., бројот на споменици подигнати во чест на жените 
е мал. Екстремно мал. 
Се подразбира дека, без намера да се стане жртва на виктимизацијата, 
мора да се признае дека бројот на мажи кои дале свој придонес во 
различни сектори на косовското општество е поголем од бројот на 
жени. Сепак, тоа си има свое објаснување. Како општество во кое 
патријархатот е многу моќен, особено во минатото, бројот на жени 
кои имале можност подеднакво да успеат во јавниот живот како и 
мажите бил многу помал. Освен тоа, за една жена било многу тешко 
да се вклучи во политички или воени активности. Дури и во текот 
на војната, бројот на жени - борци бил пропорционално помал од 
бројот на мажи. И во неколкуте случаи на учество на косовски жени 
во Ослободителната армија на Косово (УЧК), повеќето од нив имале 
секундарна улога, како што се лекарки и медицински сестри, како дел 
од воената логистика или како доверливи курири на терен, главно, 
во градовите. За едно патријархално општество, војната и битките 
се сметаат како нешто што ексклузивно им припаѓа на мажите, па 
дури и самата војна се смета за машка одлика. И, со оглед на малиот 
број на жени учесници во УЧК, бројот на споменици посветен на 
жени е, исто така, повеќе пати помал од оние посветени на мажи. 

Споменикот на Мајка Тереза 
Всушност, првиот споменик подигнат во чест на Албанка во 
Косово бил на жена која ниту пораснала, па дури ниту била родена 
во Косово. Таа била религиозен мисионер. Тоа е Мајка Тереза. Таа 
била од Скопје, град кој денес е многу близу до Косово и со, речиси, 
иста општествена средина како Косово. Но, на возраст од 18 години, 
таа заминала за Ирска, а една година подоцна, во 1929, отпатувала во 
Индија, за да им помага на сиромашните во една католичка мисија. 
Мајка Тереза никогаш не ги заборавила своите албански корени. Не 
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само тоа,во декември 1990 година, таа ја посетила Тирана, која тогаш 
сé уште била под комунистички режим. Мајка Тереза се сретнала со 
Рамиз Алија, претседател на Албанија и наследник на Енвер Хоџа, 
и побарала од него дозвола да ја основа својата милосрдна мисија во 
Албанија. Таа не го заборавила ниту Косово. Всушност, во текот на 
својот живот, Мајка Тереза ги посетила Косово и Скопје пет пати3 
– во 1970, 1978, 1980, 1982 и 1986 година.
Со распаѓањето на Југославија кон крајот на осумдесеттите години 
од минатиот век, се јавија првите форми на политички плурализам. 
Првата некомунистичка политичка партија формирана во Косово 
беше Демократската лига на Косово, предводена од д-р Ибрахим 
Ругова. Тој го засноваше својот политички дискурс на историските 
референции од минатото, а Мајка Тереза беше една од најзначајните 
фигури во политичката нарација на Ругова. 
Ругова, исто така, ги користеше овие фигури и во симболична 
смисла. По војната, тој предложи да се изгради катедрала во 
центарот на Приштина во чест на албанската мисионерка. Во 2002 
година, беше избрана и локацијата – во центарот на Приштина, 
на местото на едно средно училиште. Во истата година, Владата ја 
одобри изградбата на катедралата „Мајка Тереза“, а во 2010 година 
таа беше инаугурирана на 100-годишнината од нејзиното раѓање. 
Пред тоа, во јули 2002 година, на булеварот во градскиот центар 
беше подигнат споменик во чест на Мајка Тереза, кој, исто така, 
беше именуван по неа, со што таа стана првата жена на која и беше 
подигнат споменик по војната. 

Меморијал на „хероињите“ 
Во текот на последната војна на Косово, во 1998 и 1999 година, 
илјадници Албанки беа силувани4 од страна на српските воени 
и полициски сили, како и од српските паравојски поврзани со 
српската влада. Според некои процени5 , бројот на силувани жени 
достигнува 20.000. Индивидуалните сведоштва на преживеаните се 
ужасни; тоа се сведоштва за силување во домови, па и пред очите 
на членовите на семејството, во притвори, во редиците бегалци, и 
сето тоа придружено со тепање и понижување...
До ден-денес, малку е сторено за оваа „категорија“ која ја преживеа 
војната. И покрај усвојувањето на законот со кој се предвидува тие 
што преживеале да добијат барем материјално обесштетување 
и морална поддршка, неговото целосно спроведување досега е 
занемарено, поради бирократски компликации. Всушност, дури и 
правењето список на сите жени кои биле злоупотребени за време 
на војната стагнира до ден-денес. 

3  https://www.kultplus.com/tag/nene-tereza-viziton-kosoven/
4  https://www.politico.eu/interactive/a-dark-legacy-the-scars-of-sexual-violence-from-the-kosovo-war/
5  https://www.theguardian.com/global-development/2018/aug/03/after-two-decades-the-hidden-victims-of-the-kosovo-war-are-finally-recognised

Но, иако со големо задоцнување, не отсуствува споменот за нив. Во 
јуни 2001 година, на 16-годишнината од ослободувањето на Косово, 
во центарот на Приштина е подигнат споменик во чест на жените 
кои биле силувани во војната. Направена е фигура на женски лик 
од 20.000 игли, од кои секоја претставува жртва на силување во 
Косово. Тоа не е статуа или биста на една конкретна жена, но, сепак, 
ја претставува болката на илјадници жени и, како таква, може да се 
смета за „статуа на жени“. 

Статуата на Хуре Емини 
Хуре Емини е родена во Урошевац во 1973 година. Уште во 
студентските години на Универзитетот во Приштина, таа била 
ангажирана во Советот за заштита на човековите права, како и 
во илегални организации. На возраст од 21 година, била уапсена 
од Државната безбедност во нејзиниот роден град. Откако ја 
ослободиле, заминала да студира во Тирана, но во 1988 година се 
вратила дома и станала борец на УЧК. Хуре се борела во тешки 
битки, рамо до рамо со нејзините соборци - мажи. Нејзиното 
герилско име било „Мира“. 

Фото кредити: Спомен на „хероињите“, Евриса Руковци 
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По крајот на војната, Хуре била ангажирана во Силите на заштита 
на Косово (СЗК). Во меѓувреме, кога во 2001 година во Македонија 
изби оружен конфликт, Хуре се повлекла од СЗК и станала член на 
Ослободителната народна армија (ОНА) во Македонија. На 29 јули 
2001 година, заедно со четири нејзини соборци, еден од Косово, 
еден од Албанија и двајца од Македонија, Хуре била убиена во 
битката кај Кук-Забел, Гостивар.
Во март 2017 година, во центарот на Урошевац, нејзиното родно 
место, беше откриена статуата на Хуре Емини – Мира. Голем број 
граѓани излегоа да и оддадат чест на Мира. Со тоа, таа стана првиот 
војник на ОНА во чија чест е подигната статуа во Косово. 

Статуата на Џеве Красниќи-Љадровци и 
Фехми Љадровци
Џеве Красниќи-Љадровци е родена 1955 година, во селото 
Дреница. Таа била ќерка на активист на тајни организации, кој 
во осумдесеттите години работел во илегала на организирање 
на востанието против Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. Уште како млада, таа, како и татко, се вклучила во 
движењето на отпорот. 
Во текот на нејзиниот политички активизам, таа се запознала со 
водечкиот активист на подземните операции, Фехми Љадровци. 
Фехми подоцна бил уапсен и осуден на 10 години затвор, но Џеве 
и Фехми пред тоа решиле да се венчаат. И покрај тоа што Фехми 

бил во затвор, Џеве живеела во неговиот дом, како што налагала 
традицијата, и станала невеста без младоженец. Кога Фехми бил 
ослободен од затвор, поради политичкиот прогон, и двајцата 
решиле да заминат од Косово и да побараат политички азил во 
Швајцарија, од каде продолжиле со нивниот политички активизам 
сé до пролетта 1997 година. 
Во мај истата година, Џева и Фехмиу заминале за Косово, минувајќи 
преку албанските планини неколку дена, каде што се обиделе да се 
вооружат и да основаат единици на УЧК во Косово. Но нивниот 
обид не успеал, бидејќи биле откриени од Србите, па повторно се 
вратиле дури во март 1998 година. 
Џеве учествувала во најтешките битки што се воделе во Дреница. 
На 22 септември 1998 година, додека ја предводел битката, Фехми 
бил убиен. За да не ослаби самодовербата кај војниците, Џеве ја 
презела командата и продолжила со битката, додека и таа самата 
не била убиена неколку часа подоцна. Џеве и Фехми не биле само 
сопружници, туку и активисти, колеги и соборци. 
По војната, Џеве и Фехми се прогласени за „херои на Косово“. Таа 
е промовирана и во „посмртен генерал-мајор“ на УЧК. 
Во септември 2018 година, во центарот на Глоговац, беше откриена 
статуата на Џеве и Фехми Љадровци. Споменикот наликува на 
начинот на кој го живееле животот - тие се заедно, рамо до рамо, 
како пријатели во животот, активизмот и во борбата. 
Низ цело Косово може да се сретнат статуи и бисти на други жени, 
како што е Ганименте Тербеши, антифашистичка активистка, која 
била обесена од страна на германските нацисти во 1944 година, 
на 17-годишна возраст, во центарот на Ѓаковица. Повеќето од тие 
бисти се поставени во училиштата што го носат нивното име. 
Но, она што недостига на Косово се повеќе споменици во градовите, 
на булеварите, во парковите, итн., споменици на жени кои дале 
придонес за подобро општество. И не само жени кои се бореле со 
пушка в раце, туку и жени кои биле истакнати на полето на науката, 
академските достигнувања, културата, уметноста, литературата, и 
слично. 
Сепак, се чини дека во моментот тоа не е приоритет на нашата влада. 
Земја која се дави во „големи теми“, почнувајќи од преговорите со Србија, 
па до темата на вработување на партиските војници, тешко наоѓа време 
да расправа дури и за тема како што е насилство над жените, а не, пак, 
за тема како што е чествувањето и овековечувањето на жените кои дале 
придонес во нашето општество.
Може само да се надеваме дека во иднина ќе има посериозна посветеност 
на женските права – најпрво, за оние кои се живи, а потоа и за оние кои 
починале и ја заслужуваат нашата почит, барем во вид на статуа.

Фото кредити: Споменикот на Мајка Тереза , Евриса Руковци
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Авторката Златиборка Попов-Момчиновиќ 
неодамна ја објави книгата „Жените во процесот 
на помирување во Босна и Херцеговина: предизвик 
за родовите улоги, воспоставените (и новите) 
нарации и перформативните практики со фокус 
на религијата“. Страниците на оваа Публикација 
се состојат од резултатите на обемно емпириско 
истражување. Особено ќе подвлечам еден од 
тие наоди. Имено, според авторот, во текот на 
длабинските интервјуа, некој од испитаниците 
изјавил дека „е неопходно да се изградат споменици 
на сите жртви, без етнички префикс“ и дека „не 
постои политичка волја за изградба на споменик на 
„луѓе“ со малцински статус од аспект на бројноста 
на конкретни локации“. На сличен начин, во својот 
есеј „Изразување на неизразливото“, Нерзук Ќурак 
смета дека надежта за иднината е изградбата на 
споменици на „сопствената вина“, што е можно 
„доколку го ослободиме секојдневието од теророт 
на историјата. Дури и да сме поделени со длабок 
етнонационализам и континуираниот тренд да е 
градење споменици исклучително во границите 
на секоја една заедница, и без да се помисли на 
преземање какви и да е чекори во насока на етиката 
на одговорноста, неформалното обележување на 
Денот на паметење на жените - жртви во војната во 
Босна и Херцеговина (БиХ) дава зрак  надеж дека 
неможното е, сепак, можно.  
Со други зборови, недовршената приказна во 
врска со институционализацијата на овој ден, 
истовремено, поттикнува признавање на напорите 
на активистите и обесхрабрува поддршка за отпорот 
кон нивните напори. Секако, би било вредно да се 
продискутира за овој отпор и би можело да се рече 

1  https://www.parlament.ba/committee/read/21?mandateId=8

дека е постигнат компромис во дискусиите што 
траеја од септември 2014 до јануари 2018 година. 
Според тоа, главната цел на текстот што следи, врз 
основа на анализата на записниците од седниците 
на Комисијата за родова еднаквост на Домот на 
претставници во Парламентарното собрание на 
Босна и Херцеговина и на материјалите што се 
разгледувале во текот на истите (кои се достапни 
на веб-страницата на Парламентарното собрание 
на Босна и Херцеговина1), е да се претстави 
историската заднина на иницијативите на жените 
и мажите активисти досега, со цел да се воведе Ден 
на паметење на жените - жртви на војната во Босна 
и Херцеговина. 
Денес, активисти од различни градови во Босна 
и Херцеговина го обележуваат 8. декември како 
неформален Ден на паметење на жените - жртви 
на војната во Босна и Херцеговина, како дел од 
глобалната кампања: 16 дена активизам против 
родовото насилство. Со тоа се создава целосно 
поинаква нарација на меморијата, која не е 
еднострана. Сепак, треба да се има на ум и тоа дека, 
во поглед на сферата на граѓанското општество 
и неформалното политичко де јствување, 
формалните политички активности создаваат 
машки нарации за меморијата, кои не само што 
ги игнорираат конкретните искуства на жените 
во војната, туку и често вешто манипулираат со 
етнонационалната реторика, со што не само што се 
парализира процесот на градење мир, туку неретко 
и се продлабочува конфликтот. 
Есента 2014 година, 12 организации на жени 
соработуваа на проектот „Мир со женски лик – 
иницијатива на жените за справување со минатото“; 

Куса историја на институционализацијата 
на едно сеќавање (обид)

Фото кредити: Центар за правата на жените – Зеница

АМИЛА ЖДРАЛОВИЌ 
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тие собраа околу 1.200 потписи  на граѓани, 
доставени во форма на писмена иницијатива 
за воведување на Ден на паметење на жените - 
жртви на војната во Босна и Херцеговина (во 
натамошниот текст: Иницијативата) до Комисијата 
за реализација на родова еднаквост на Домот на 
претставници на Парламентарното собрание на 
Босна и Херцеговина (во натамошниот текст: 
Комисијата). Заедничката мировна иницијатива 
е значајна на повеќе нивоа. Таа ги здружува 
женските и машките активисти од целата Босна и 
Херцеговина, кои, во согласност со Иницијативата, 
го истакнуваат фактот дека жените се исклучени од 
процесот на комеморација и дека „целокупното и 
поединечното страдање на жените не се ‘обележува’ 
на ниту еден начин“. Ваква една иницијатива 
е неопходен предуслов за правда, затоа што го 
сместува процесот на паметење во дискурсот за 
граѓаните на Босна и Херцеговина кои пострадаа 
во текот на граѓанската војна од 1992 до 1995 година 
и вклучува мноштво искуства. 
Комисијата во неколку наврати ја разгледа 
Иницијативата. Расправата започна во февруари 
2015 година, (на Третата седница на Комисијата) 
и продолжи во април истата година,  на Петтата 
седница,  на  која  Комисијата  „ ја  прифати 
иницијативата во начело“ и се согласи дека „по 
разгледување на аргументите за датумот предложен 
од страна на подносителот на Иницијативата“, 
Комисијата ќе утврди предлог-акт, кој ќе биде 
препратен до Домот на претставниците на 
одобрување и кој ќе претставува реализација на 
Иницијативата. 
До септември 2015 година, беше поднесен 
амандман на Иницијативата, со кој се предлагаше 
Денот на паметење на жените - жртви на војната во 
Босна и Херцеговина да биде на „неутрален датум“, 
односно на 8 декември, и да нема карактеристики 
на национален празник, но да се означува како дел 
од глобалната кампања „16 дена активизам против 
родовото насилство“. Во амандманот е дадено 
детално објаснување со сеопфатна историја на 
оваа глобална кампања и нејзиното значење, со 
што јасно се демонстрира дека подносителите 
настојуваат да го третираат прашањето на паметење 
на граѓаните со чувствителност. Со избирање 
на неутрален датум, подносителите, како што 
е наведено во амандманот, сакале да го кренат 
„страдањето на луѓето (мажи и жени) во војната“ 
од „општо исполитизираната атмосфера“ која 
владеела во периодот меѓу 1992 и 1995 година, на 
ниво на евалуација на „вредноста на човековите 
права и животи“. Верувам дека важноста на 
ваков еден пристап е во тоа што е отворен кон 

вклучувањето на сите различни, лични и болни 
искуства, а особено на маргинализираните искуства 
на жените. 
До крајот на 2015 година, и покрај тоа што навидум 
требало само да се предложи конкретен датум за 
Иницијативата, од записникот од Седмата сесија 
на Комисијата дознавме дека Амандманот на 
Иницијативата на организациите на жените во 
Босна и Херцеговина била разгледана и, со два 
гласа „ЗА“, два „ПРОТИВ“ и еден „ВОЗДРЖАН“, 
Иницијативата не била прифатена. Со оглед 
на тоа што на подносителите не им било 
дадено објаснување, туку само известување дека 
Иницијативата не е прифатена, тие повторно го 
поднеле барањето симболично на 8 декември 
2016 година и предложиле Комисијата да одржи 
„тематска дебата/седница по прашањето на 
родовиот аспект во паметењето на војната“ 
во  Босна  и  Херцеговина ,  придружено со 
четиринаесет страници аргументи, кој подоцна 
бил тема на дискусија на Дванаесеттата седница на 
Комисијата. Предлогот да се одржи тематска дебата 
бил одобрен. 
Во јули 2017 година, се одржала тркалезната маса 
„Родови аспекти на паметењето на војната во Босна 
и Херцеговина“, со цел да се дојде до прифатливо 
решение. Сумирајќи ги заклучоците од тркалезната 
маса, Вилдана Џекман, активистка и феминистка, 
наведе дека, меѓу другото, било договорено 
Комисијата да ја „вклучи Иницијативата на 
дневниот ред на една од своите идни седници“, 
со цел „тематската седница на Комисијата да биде 
свикана најдоцна до 8 декември 2017 година“. 
Во јануари 2018 година, на Петнаесеттата седница 
на Комисијата, биле разгледани заклучоците од оваа 
тркалезна маса и била прифатена „Иницијативата 
Комисијата да учествува во обележувањето 
на 8 декември како Ден на комеморација на 
страдањата на жените во текот на војната во Босна 
и Херцеговина, но едногласниот пристап кон 
Иницијативата бил тој Комисијата да му предложи 
на Парламентарното собрание да донесе одлука 
тој ден формално да се обележува на 8 декември“. 
Комисијата се повлекла за да донесе одлука во 
врска со предлогот, а на 8 декември активистите 
неформално го означиле Комеморативниот ден 
на страдањата на жените во текот на војната во 
Босна и Херцеговина. Сега се сетив дека треба 
да ве потсетам на почетокот на текстот: доколку 
не постои начин да се институционализира и 
формално да се обележи Денот на паметење 
на страдањето на жените  граѓани, наивно е да 
се очекува да биде подигнат споменик кој ја 
претставува „сопствената вина“. 

Амила Ждраловиќ дипломирала на Катедрата за филозофија и социологија на Филозофскиот факултет во Сараево и 
ги завршила магистерските и докторските студии на Катедрата за социологија при Факултетот за политички науки во 
Сараево. Таа е коавтор на две книги и автор на повеќе од 30 научни трудови. Нејзиниот примарен фокус и интерес се 
феминистичките дискусии за правдата и правичноста. 
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13ТИ ЈУЛИ (ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 
НА АПЛИКАЦИЈА ДО 15И ЈУНИ): 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЈА: 
ТРАУМА ОД ВОЈНАТА, КОЛЕКТИВНА 

29ТИ МАЈ – 1ВИ ЈУНИ: ФЕСТИВАЛОТ 
MIRËDITA, DOBAR DAN ВО БЕЛГРАД, СРБИЈА

ТЕКОВНО (2019): МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО/
ЗА ШКОЛИТЕ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (БИХ)

ВЕСТИ И НОВОСТИ

InSitu Art Fair Skopje годинава ќе се одржи по шести пат 
при крајот на Јуни, со темата “Пресеци”. Пресекот е точка 
каде што две работи се среќаваат. На InSitu ќе се истражува 
пресекот помеѓу приватното и јавното, националното и 
меѓународното, возможното и невозможното. Откријте 
повеќе во престојната програма.  https://www.facebook.
com/insituartfairskopje/

Во сабота, на 13ти Јули, Универзитетот Нотингем Трент и 
Универзитетот во Приштина ќе ја одржат интердисциплинарната 
конференција: Трауми од војната, колективната меморија и 
транзициона правда во Приштина. Конференцијата ќе се 
обиде да помогне кон индетификување на идните потреби 
за истражување и можности за соработка за истражување на 
транзиционата правда и воената траума во Косово. Крајниот 
рок за поднесување на резимето (до 250 зборови) од страна 
на студентите, практичарите и научниците е на 15ти Јуни. 
Апликациите можат да бидат од различни дисциплини, но 
да бидат поврзани со: колективната меморија, колективната 
рефлекција, родовото насилство, родовото искуство од војната, 
евалуација на процесите од транзиционата правда, комеморација 
и справување со траумата.  Пријавите можат да бидат на албански 
или на англиски јазик. За повеќе информации, контактирајте ги: 
Др. Блерина Келези (blerina.kellezi@ntu.ac.uk), Др. Лина Гусиа 
(linda.gusia@uni-pr.edu), Ардиана Шала (ardiana.shala2018@my.n-
tu.ac.uk) и Др. Нита Луци (nita.luci@uni-pr.edu).

На почетокот на овој месец, форумЗФД ја претстави 
српската верзија на “Живеење со меморијата на оние 
кои се исчезнати”, книга која ги опфаќа сеќавањата за 
исчезнатите личности од последната војна во Косово 
и за луѓето кои ги бараат нив. Овој уникатен настан, кој 
се случува на годишно ниво, ја презентира косовската 
културна и уметничка сцена до белградската публика, 
отстапувајки простор за уметниците од Косово и 
Србија да споделуваат идеи, уметнички дела и да 
дебатираат. Во време кога односите помеѓу Белград и 
Приштина се особено далечни, фестивалот се гради на 
нормализиран однос помеѓу двете држави, се со цел да 
испрати порака: бариерите мора да се срушат, а не да 
се подигаат. Организатори на фестивалот се: Интегра 
(Косово), Младинска Иницијатива за Човекови Права 
(Србија), Граѓанска иницијатива (Србија), со подршка 
од Фондацијата Отворено Општество од Косово, 
Фондацијата Отворено Општество од Србија, Фондот на 
браќата Рокефелер (РБФ) и Министерството за Култура, 
Младина и Спорт на Република Косово.

Од почетокот на 2019 година, форумЗФД во Косово и Босна 
и Херцеговина, заедно со нивните регионални партнери 
го подржуваат заедничкиот регионален проект се со цел да 
придонесат и да развијат иновативни педагошки алатки и 
материјали за мировно образование. Наставниците, носителите 
на одлуки и студентите се запознаваат со образовниот материјал 
за конструктивно соочување со минатото, човековите права и 
ненасилното разрешување на конфликти. Преку тренинзи и 
регионална размена на добри практики, проектот има за цел 
да го зголеми разбирањето и капацитетот за практицирање 
и промовирање на инклузивни и мировни ставови, како и 
развивање на образовни пристапи. Со ова, се нуди алтернатива за 
соочување со прашања од чуствителен карактер, како на пример 
сегрeгација, дискриминација или говор на омраза и се залага за 
придвижување кон мулти културализам, критичко размислување, 
мулти перспектива, толеранција и почит. За повеќе информации за 
проектот Мировно образование за/во школите, контактирајте ги 
канцелариите на форумЗФД: Валентина Панкалди: pancaldi@foru-
mzfd.de (Косово) или Микеле Паренте: parente@forumzfd.de (БиХ)

27МИ - 30ТИ ЈУНИ: INSITU ART FAIR SKOPJE, 
СКОПЈЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Фото Кредити: Мирјана Чукшиќ (ХКЧК), тренинг за наставници, 
организиран од Хелсиншкиот комитет за Човекови Права во БиХ за 
Проектот за граѓанско образование за мир. 

МЕМОРИЈА И ТРАНЗИЦИОНА ПРАВДА, 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ПРИШТИНА, КОСОВО



29

ИМПРЕСУМ
ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН 

УРЕДНИК:
Ванеса Робинсон-Конлон

УРЕДНИЧКИ ТИМ:
Суита Даутбеговиќ-Бошњаковиќ, Вера 
Руљиќ, Мартин Филиповски, Вјолца 
Ислами Хајрулаху, Нехари Шари

АВТОРИ: 
Еуриса Руковци, Миришахе Сула, Марко 
Милосављевиќ, Тодор Куљиќ, Ена Кукиќ, 
Амила Ждраловиќ, Наталија Поповска, 
Ана Чупеска, Благоја Бајковски, Марина 

Торнатора. 

РАСПОРЕД НА СТРАНИ: 
Енвинион

ПРЕВОД:
ЛБГ Комуникации (албански), Аида 

Колениќ и Луна Ѓорѓевиќ (БХС), ESP 
Translation (македонски)

ЛЕКТОРИРАЊЕ: 
ЛБГ Комуникации (албански и англиски), 

ESP Translation (македонски), Зинаида 
Лакиќ (БХС)

МЕСТО НА ИЗДАВАЊЕ
Келн

Balkan.Perspectives објавен од страна на форум  ЗФД

Форум Цивилен Мировен Сервис (forumZFD, Forum Ziviler 
Friedensdienst) е Германска организација која е основана во 1996. Таа 
обучува и ангажира експерти за мир на конфликтни региони каде што 
тие работат заедно со локалните партнери за промовирање на мирен 
соживот и ненасилна резолуција на конфликти. Стратешкиот партнер 
за Западен Балкан е Пакс Кристи во епархијата Ахен. 

Во земјите од  Западен Балкан, фокусот е на проекти во областа 
на справување со минатото и поттикнување на дијалогот меѓу 
спротивставените страни. Ова вклучува проекти за поддршка на 
граѓанското општество или подобрување на капацитетите на медиумите 
за поконструктивен пристап кон справувањето со минатото.

Програмата е финансирана од страна на Германското Федерално 
Министерство за Економска соработка и развој (БМЗ).
 

Одрекување од одговорност

Balkan.Perspectives е креирана како регионална платформа за 
конструктивни дебати за справување со минатото. Изнесените 
ставови на ова списание се оние на соработниците и не ги одразуваат 
мислењата на уредничкиот тим или на Форум ЗФД и неговите 
партнери. Издавачите редовно и внимателно ги проверуваат линковите 
промовирани во ова месечно списание, но тие не можат да преземаат 
одговорност околу содржината на надворешните интернет страници.

Копирањето или ре-дистрибуирањето на овој материјал, било на 
електронска или печатена форма е дозволено, под услов да не се 
промени текстот и да бидат вклучени соодветните цитати. Списанието 
не се наплаќа.

Форум Цивилен Мировен Сервис |
Forum Ziviler Friedensdienst e. V. (forumZFD)

Канцеларијата во Босна и 
Херцеговина:
Бранилаца Сарајева 19 Б
71000 Сараево
 
Канцеларијата во Северна 
Македонија:
Наум Наумовски Борче 88а
1000 Скопје 

Канцеларијата во 
Косово:
Сејди Круезиу 16 - Пејтон
10000 Приштина

Канцеларијата 
во Србија:
Ресавска 16а 
11000 Белград

За повеќе статии и информации во врска 
со темата за справување со минатото 

посетете ја нашата веб-страница: 
www.dwp-balkan.org


