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ОД ДИСТАНЦА: Плоштад „Слобода" - само нова
емоционалност
ВАСИЛ МИЦКОВСКИ

Плоштадот е битен, ама поважна е слободата! Така се
случи и „Плоштадот Слобода“. Протестот на
плоштадот покажа една нова емоционалност, но, како
политички настан издиша уште додека се одржуваше.
Младите беа бучни со свирчињата, кажаа убави
работи, испишаа духовите плакати, но недостигаше
политичка волја или страст за политика. За нив,
урбаното, естетското, а и сентиментот, сепак, се
побитни од политичкото. Тоа е нивни избор и тоа
треба да се почитува.

Власта, најверојатно, и понатаму мисли дека
протестите од 28 март беа глупа провокација од
опозицијата меѓу двата изборни круга, па, оттука,
процени дека е логично да се парира веднаш и
жестоко. Демек, на левицата и' требаше лекција за да
разбере уште еднаш кој е во моментов газда во
Македонија. Ваквиот резон е типичен за оваа власт,
која прагматично ги гледа и ги третира работите во
државава.

Навистина, дали младите беа инструментализирани од левицата за да протестираат
на плоштадот? Дали студентите, по подолго време, се раководеа од старата вистина -
дека на млад човек му личи да биде левичар? Или, кажано цинично - и најголемите
десничари биле можеби левичари во младоста, бидејќи на таа возраст, дозволени се и
такви грешки.

ОПОЗИЦИЈА Фактот што на протестот во саботата, на 11 април, под мотото „Плоштад
на слободата“ се собраа едвам двестотини луѓе, меѓу кои беа и политичарите и други
јавни личности, говори дека опозицијата, сепак, беше само посматрач на настанот.
Очигледно, опозицијата го испочитува барањето на организаторите, кои сакаа свој
протест - без етикети и без партиска обоеност. Дури еден од учесниците на протестот,
пред телевизиските камери се оградуваше од преголемото присуство на политичари
(Фрчкоски, Бучковски, Исмаил, Костовски и Јордановски) на плоштадот. Да биде
иронијата уште поголема, а што е своевидна хипокризија, Груевски, истиот ден, го
поддржа протестот на плоштадот. 

Така, по оваа пат-позиција изрежирана на 11 април, животот во Македонија може
продолжи во стариот ритам. Младите кои излегоа со граѓанска иницијатива на 28 март,
станаа жртва на политиката и аналогно на тоа, нивното дејствување инстантно доби
политичко значење. Тие станаа политички агенс во државава бидејќи им беше
загрозено правото на јавен протест и слободата на говорот, што е преседан во
Македонија, а плус тоа беа и истепани. Урбаното прашање еволуираше во политички
проблем пар екселанс. Студентите од Архитектонскиот факултет и невладите
организации кои се идентификуваа со нив, неочекувано се најдоа во ситуација да
мораат да артикулираат политички ставови и да бидат совеста на загрозената
демократија. Тоа за нив беше тешко бреме. Младите, сепак, не посакаа да фрлат
бензин на огнот. Тие, едноставно, не можеа да го менаџираат своето незадоволсто во
политички протест и да го транспонираат во политички активитет. Се покажа уште
еднаш дека за политичка акција и за масовност е неопходно инволвирање на силна
опозициска партија.

Оние што мислеа дека по протестите на 28 март постоеа услови за политичка
радикализација, веројатно се многу разочарани. Меѓутоа, гледано реално, тешко е да
се организираат масовни протести една недела по избори, кои власта ги доби
убедливо. Второ, тешко е да се повика народот во одбрана на демократијата, кога
владините медиуми го претставија тепањето на студентите, како „жалосен и
непотребен судир меѓу христијаните“. Таа манипулација дека не треба да се делиме во
однос на прашањето на црквата, дека Македонците требале да останат сплотени,
имаше свој ефект врз јавноста. На тој начин, се дофокусираше вниманието од
насилништвото во режија на власта и од грубата инструментализација на силата во
однос на неистомислениците.

По протестите од 28 март и последниве, од 11 април, неколку работи треба да се
нотираат. Прво и основно. Во Македонија, конечно, се одржаа протести, главно со
студенти, на кои немаше ксенофобија, ступидна албанофобија и разулавена
македонштина. Тоа е главната придобивка од овие протести. Мојот гнев и мојот презир
е насочен спрема власта, а особено спрема универзитетските професори, кои не најдоа
за потребно барем симболично да застанат во одбрана на своите помлади колеги. Од
професорите не очекував масовна поддршка, како што беше случајот во 1997 година,
ама барем да манифестираа малку доблесност и одговорност. Второ, власта доби
сигнал дека во државава има млади кои нема да молчат пред новото едноумие и дека
ќе реагираат доколку продолжи политиката на наметнати мислења и на готови
решенија. Колкав е бројот на оние млади кои се критички настроени, а, истовремено, се
подготвени и јавно да реагираат, допрва ќе се открива. 

ПЛОШТАД Бидејќи проектот „Плоштад Слобода“ испровоцира повеќе емоции отколку
политика, ред е, овој пат, да се солидизирам со младите од плоштадот на тој начин
што ќе споделам некои сеќавања и размислувања за Скопје. Кога е човек млад, тогаш
се има поинакви визури за околината, за градот, па и за животот. Како и да е, некогаш
се прават исклучоци - не мора секогаш работите да се гледаат низ призмата на
политиката!

Во годините пред земјотресот, плоштадот „Слобода“ ми се чинеше како многу важно
место во Скопје. Дури и зградата со соцреалистички назив и со неговите тогашни
културно-уметнички содржини, Домот на градежниците, ми изгледаше импозантно. Кога
се прошири улицата, мислам дека беше „Иво Лола Рибар“, го снема и плоштадот! Тој и
онака беше минијатурен. Но, имаше убаво име!

http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=B6C6AC28B137A14ABED6689B995182B0
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.globusmagazin.com.mk/?section=contact
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=5DDA2840513F2841A9B2D374CCC22680
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=5DDA2840513F2841A9B2D374CCC22680
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=5DDA2840513F2841A9B2D374CCC22680
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=7E8119118968E042BA2A4CC1F619457C
http://www.globusmagazin.com.mk/?section=arhiva
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=F880243E115FBE4C8471F00C7F2AEEFC
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=F936AE36CB894543BBA67C92C7041BA4
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=03BD5B10D99D284EB419D29346EEDB6B
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=CA69224B45CE2745861C282A7519F79B
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=EF909B88F65953478847A0A2EAF62D01
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=EA7DAEA402C1684DBFF6D2418D94544F
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=BEB6C76BDF3531459F24683D4D9B5C61
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=43CDB7BB26366244A9A42A78AA9EA541
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=FB7EED11102F06468471A52F3B69D112
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=B44F5CBE9C732449A2094E16C271316E
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=BC36F7D7CED6F748839D2F571865E148
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=AFACA17887939B4C8C1EA30CCFE94131
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


... Домот на градежници, опкружен од станбените блокови и надвишен од кулите на
Градскиот ѕид, го продолжи својот нов живот без плоштадот како некоја рѓосана алка,
како пример на социјалистичка архитектура, како урбана легенда и како топос кој буди
многу ресентименти. Кај постарите скопјани, целиот тој простор побудува голема болка
со оглед на огромниот број жртви од земјотресот во зградите и во куќите што го
опкружуваа плоштадот „Слобода“.

Во моите гимназиски денови, Домот на градежниците, ја имаше улогата на кино број 3
во Скопје, се разбира, по неприкосновените „Култура“ и „Вардар“. Сепак, во ова кино,
мислам дека беше во 1969 година, се одржа премиерата на култниот филм „Рани
трудови“ од Желимир Желник, кој беше проскрибиран, а подоцна и забранет за
прикажување. Бидејќи тогаш се одеше најмалку еднаш во неделата да се гледа некој
филм, Домот на градежници имаше и друга атракција - летното кино на терасата. Во
почетокот на седумдесетите, кога улицата „Максим Горки“ стана корзо на оние под
дваесет години, некогашниот плоштад „Слобода“ беше крајната дестинација за
шетачите. Или, ќе се завршеше во „Ванила“ (подоцна, некои ја нарекоа „Стара
Ванила“), зад Домот на градежници, која, иако беше слаткарница, на некој начин беше
супституент или предвесник на сегашните кафулиња. Во „Ванила“ не се влегуваше да
се јадат слатки, туку важно беше да бидеш присутен, да бидеш виден и да бидеш во
некаква комуникација. Работите се избанализираа во почетокот на седумдесеттите,
кога во подрумот на домот се поставија првите флипери во Скопје. Сега ми изгледа
смешно кога ќе се сетам колку страствено се „залепија“ на флиперите и постарите
„омладинци“, односно, оние што тогаш имаа над дваесет години. Кога, во средината на
деведесетитте, киното стана ноќен клуб, тоа не ме изненади воопшто.

СКОПЈЕ Ова мое широко пледоаје, говори за тоа дека урбаните митови ги
поттикнуваат сентиментите и тогаш им нема крај на приказните од минатото.
Плоштадот „Слобода“ нуди многу можности за елаборации. Гледано од урбанистички
агол, асоцијацијата е јасна - Скопје не доживеа полицетричен развој, остана со еден
плоштад и сега сме на добар пат и него да го уништиме. Плоштадот станува центарот
каде се вкрстуваат урбанистичкиот кич и популистичката мегаломанија. Ние сме многу
блиску до најлошото сценарио, на плоштадот „Македонија“ да му се втисне печатот од
една власт и од еден лидер. Новите монументални градби или новата владина
архитектура, треба да бидат трајното сведоштво на нивното постоење. Во последниве
1700 години, постоеле неколку владетели кои останале запаметени како големи
градители. Што им е заедничко на императорот Константин Велики, на кралот Чарлс
Втори, на царот Петар Велики, на Наполеон Трети, па и на Сталин? Тие дале поттик да
се изградат нови престолнини или да се разубават старите, бидејќи биле неверојатно
моќни, чувствувале дека со нив државата ослободила нова енергија, дека некои
историски процеси добивале на динамика за време на нивното владеење. Но, тие ќе
останале запаметени и без нивните неимарски амбиции. Конечно, не смее да се
запостави клучниот факт дека зад големите проекти стоеле империјални мотиви.
Затоа, сегашната опседнатост на власта со урбаното, поточно, империјалните потези и
намери во однос на центарот на Скопје, во вакви тешки времиња и во олку сиромашна
Македонија, изгледаат трагикомично и налудничаво.

Скопје е на свој начин пример за урбанистичко и за градителско чудо, прво, поради
брзината со која беше реконтруиран по земјотресот и второ, поради тоа што духот на
модерноста придонесе градот да доживее нагла трансформација. На Скопје му се
случи невидена експанзија што се должеше на помошта од тогашната Југославија, но и
од светот. Кога парите секнаа, некаде кон крајот на седумдесетитте, созреа свеста
дека некои урбанистички решенија требало поинаку да се изведат, а некои се покажаа
како прескапи и грандомански. 

Мојот впечаток е, а мислам дека и многу други го чувстуваат тоа, е дека Скопје
заличува на недовршено дело. Не знам дали оваа кованица е најсоодветна за
урбанистичкиот дискурс, но, јас го чувствувам тоа така. Факт е дека повеќе од две
децении во Скопје не е изграден ниту еден значаен јавен објект, а ниту се градеа нови
и модерни сообраќајници. Сепак, за недовршеноста на Скопје, најмногу придонесува
тоа што многу квалитетни простори (Маџир маало, Ново маало, Топаана, Чаир и
Крњево) останаа конзервирани и запустени, без јасна претстава како и кога ќе се
ревитализираат. 

Тоа само говори колку е сложен проблемот во Скопје и колку е бесмислена интенцијата
дека сјајот на Скопје ќе се врател доколку се изградат на плоштадот „Македонија“
неколку објекти со историска патина. Всушност, на Скопје, впрочем, како и на секој
модерен град, му треба во прв ред, постојано промислување, свест за урбаното,
критички опсервации, дијалог, компетентност и визии. Потоа до израз доаѓаат
плановите, парите и приоритетите. Студентите се обидоа да понудат еден таков
пристап за својот град, наспроти еден октроиран модел од власта и, добија ќотек на 28
март.

Г л о б у с  2 0 0 7 .  С и т е  п р а в а  з а д р ж а н и .

http://www.globusmagazin.com.mk/?section=arhiva
http://www.nextsense.com

