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Каква транзиција се случува?
Став
Татјана Миљовска

„Чувството кое гласно говори, порано или подоцна уметникот, исто како и
реципиентот, ќе го поведе во добра насока. " 
Василиј Кандински

Карактеристики на кризата на нашето време е новото тивко зло:
бесчувствителноста и желбата да се колонизира приватноста, модерното
ропство и социјалниот апартхејд, постепеното исчезнување на политичкото
од универзитетите, криза на инструменти/ двигатели/канали за ефикасна
акција за промени, осаменост/несигурност/ страв, прекаријат, моќни
медиуми за владеење на медиокритетската свест итн. А либерализмот кој
почна да се одгледува на почвата на посткомунистичките општества
станува карикатура, се претвора во инверзија на марксизмот, во опсесивно
славење на економската и финансиската моќ, наместо да се развива во
корист на човековите права и слободи (Донскис & Бауман). Било како било,
се убедивме дека треба да ги следиме западните демократии како во
промена на структурите на власта така и во менување на менталитетот.
Капитализмот, иако сите се сложивме дека е далеку од совршен систем,
премолчено го прифаќаме, следејќи ја бесмислената логика дека барем
подобар систем не можело да постои. Но, како воопшто да развиваме визија
за подобро општество кога заостанати меѓучовечки односи, односи во кои
доминираат агресивноста и алчноста се „нормалност“ и ние треба да ги
прифатиме?  

Неприфатливо е дванаесетгодишно дете да има сериозен израз на лицето и
да е загрижено за судбината на светот. Грижата е работа за возрасните!
Децата ја изгубија безгрижноста! Денес тоа е многу честа појава!  

На „транзицијата“ не ѝ се гледа крајот 

Каква транзиција се случува или треба да се случи? Свеста на човекот сè
уште гравитира кон вториот статус, кон втората димензија, каде што
владеат предаторските односи. Тоа е статусот на животинскиот свет,
нормален за животните. Но, не е нормален и за човекот! А ослободувањето
не може да оствари само низ анархистички револт, при што не се увидува
од каде почнува и каде завршува проблемот. Сепак, анархистите добро
детектираат каде е причината за неслободата – отуѓувањето од природното
битие и супериорноинфериорните односи!  

Траумата од нерешливата ситуација – а нерешлива е оти се нема повисок
идеал, похумано општество на повидок кон кое ќе целиме – води кон
чувството на безнадежност, безизлезност, апатија, безволност. На
„транзицијата“ не ѝ се гледа крајот! Оти, знаеме ли ние кон каков свет

ОкоСтав
Полупрофесионалц
накај аматери

Книжевност
„Некој бил тука“ 
роман на годината
за 2018 година

Свет
Угнетувањето на
супермнозинството

Став
Каква транзиција
се случува?

Свет
Нова фаза на
државниот удар
во Венецуела

Европа
Во Германија ќе
се спроведува
експеримент
„пари за ништо“

Став
За масакрот во
Нов Зеланд

Јавни Простори
Неколку збора за
страшната
архитектура

Сите статии

Македонците најмногу
доверба имаат во
кафеаната

Вучиќ ја повика
мачката на Карл
Лагерфелд да вложува
во Србија

МВР откри терористи:
Се преговара за
помирување и
вработување

1015
hPa

66 %10 °C

Скопје  Вто, 19.03.2019  00:24

Архива Контакт Мапа Маркетинг

Јавни простори   Активизам   Книжевност   Музика   Филм   Уметност   Фотографија   Мода   Наука   Квир

Будимка Поповска
Клукајдрвец
смукалка

поетот е некој што живее На
повеќе места Во исто време

СЕКОЈ ДЕН ПЕСНА

18 .03.2019

Чекална во матично

„Уметнички“ дела низ Скопје

Насловни   Став   Општество   Култура   Живот   Свет   Пара вести   Барај

https://okno.mk/stav
https://okno.mk/taxonomy/term/11793
https://okno.mk/oko
https://okno.mk/node/76329
https://okno.mk/taxonomy/term/33092
https://okno.mk/node/77312
https://okno.mk/node/77312
https://okno.mk/node/77269
https://okno.mk/node/77269
https://okno.mk/node/77315
https://okno.mk/node/77315
https://okno.mk/node/77303
https://okno.mk/node/77303
https://okno.mk/node/77299
https://okno.mk/node/77299
https://okno.mk/node/77293
https://okno.mk/node/77293
https://okno.mk/node/77291
https://okno.mk/node/77291
https://okno.mk/node/77281
https://okno.mk/node/77281
https://okno.mk/statii
https://okno.mk/para_vesti
https://okno.mk/node/77074
https://okno.mk/node/76906
https://okno.mk/node/76773
https://okno.mk/archive
https://okno.mk/contact
https://okno.mk/sitemap
https://okno.mk/node/12
https://okno.mk/
https://okno.mk/taxonomy/term/9340/all
https://okno.mk/taxonomy/term/23/all
https://okno.mk/taxonomy/term/24/all
https://okno.mk/taxonomy/term/7/all
https://okno.mk/taxonomy/term/27/all
https://okno.mk/taxonomy/term/9762/all
http://okno.mk/taxonomy/term/9786/all
https://okno.mk/taxonomy/term/9341/all
https://okno.mk/taxonomy/term/29/all
http://okno.mk/taxonomy/term/12918
https://okno.mk/node/77305
https://okno.mk/node/77305
https://okno.mk/para_foto
https://okno.mk/node/77316
https://okno.mk/node/77316
https://okno.mk/node/77271
https://okno.mk/node/77271
https://okno.mk/naslovni
https://okno.mk/stav
https://okno.mk/opshtestvo
https://okno.mk/kultura
https://okno.mk/zhivot
https://okno.mk/svet
https://okno.mk/para_vesti


треба да транзитираме? Тој свет треба да биде подобар од (до)сегашниот,
инаку каква е смислата на промените?

Терапијата со уметност  

Терапијата со уметност само го одложува проблемот, бидејќи причината не
се искоренува . Можеби единствена „корист“ од кризата е да цутат
уметностите како катарзични изблици. На некои уметници тоа им успева.
Но, знам уметници кои го губат тлото под нозете. Луѓе ползуваат уметност и
за самоизлекување, во аматерска смисла, не како професија. Но тоа е
привремена терапија, бидејќи не ја решава подлабоко кризата. „Потребите
од ваков, алтернативен пристап, во Македонија се, исто така, видливи,
имајќи предвид дека македонското општество е обележано со непрекинати
и надпросечни политички и егзистенцијални тензии, општество на една
сложена „транзиција“ која е како „ѓаволски круг“, не ѝ се гледа крајот, а во
процесот на премин (т.н. транзиција) од еден во друг општествено
политички и економски систем, на удар е внатрешната и надворешната
хармонија на луѓето, меѓу луѓето и меѓу луѓето и институциите, меѓу
единката и власта, па дури и на рамниште на колективитети (при што имаме
конфликтнотрауматични односи меѓу различните етнокултурни заедници и
расцеп внатре во една заедница, за што добар пример е македонскиот
народ)“ (Ќулавкова).

Денес кризата е посложена од пред сто години, од времето кога Кандински
ја идентификува духовната криза! Денес освен економската криза, што е
како константа, постои психичка криза, криза во меѓучовечките однсои,т.е.
криза во општеството, и еколошка криза. Човекот има потреба да премине
од ментално битие со центар во егото кон духовно битие со центар во
срцето (од втор во трет и четврти статус). Па така, клучна е транзицијата
најпрвин во човекот однатре! Како да се смени општеството, т.е. односите
меѓу луѓето, ако претходно не се случи напредок во свеста на човекот?
Секако, најдобро е и едното и другото да се одвива паралелно, и промената
внатре во свеста на човекот и надвор во заедницата, што во смисла на
координација/ синхронизација, иако би било поефектно, ми изгледа
поневозможно.  

Треба да се случи транзиција кон Ера на голема духовност (Кандински) или
кон Четврта димензија (Малевич) или Четврти статус. Човекот се
ослободува кога ќе го најде мирот во природата (екологија) и во духот, и
кога расте во комуникација со другите луѓе, така заедно градејќи
општество во позитивна енергија.

Вести (time.mk)
За власта е неприфатливо
барањето на ВМРОДПМНЕ СЈО
да не биде посебно
обвинителство и да се
прекинат истрагите

Уапсен е напаѓачот од
трамвајот во Холандија
(ВИДЕО)

Нашите влади немаат ништо
против Северна Македонија,
јавноста е скептична, вели
Францускиот амбасадор
Тимоние

Силјановска до Пендаровски:
Што не го продадовте
мерцедесот на Грујо? Најбитно
е Заевизмот да си се вози!

Рената Дескоска: Суштински
разлики останаа на темата СЈО

(Видео) Мицковиќ добивал
закани да не сведочи за
случајот „Маџар телеком“
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Канал 103  Ноќна плејлиста:
понеделник/вторник ~ Vermilion
Deviate  Vision Is Lost

Боли глава

Чисто да се добие
претстава
Од моето дваесет годишно
искуство на меѓународни
претставувања со разни
ансамбли знам дека со ЕУР
70000 (седумдесет илјади)
народни пари можам да
реализирам, на пример, 5 (пет)
турнеи низ Европа со по 130
(сто и триесет) учесници кои би
ја претставиле нашата култура и
земја на многу високо ниво на
исклучително значајни културни
настани, или пак 8 (осум)
учества на врвни натпревари со
по 40 (четириесет) учесници,
каде би ги освоиле највисоките

Ѕвездена терезија

Блескава астрално
онирична стихозбирка
од 1973 г., една од
поважните  како
некаков астролаб  во
историјата на
македонската поезија.

 Преземи

Хрониките на Арслан
Новинарски

Хрониките на Арслан
Новинарски“ е една
од новите книги во
едицијата Магма на
книгоиздателството
Темплум. Tекстовите
застапени во книгата
се објавени во
периодот 20122018
на интернет порталот
Окно во рубриката
Пара вести. 
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Морално слепило 

Тешките ломови и длабоките психички кризи што се случуваат во земјите
на транзицијата (и не само во нив) произлегуваат од неприроден процес –
враќање на еволуцијата назад. Не е природно луѓе кои граделе
социјалистички односи, заедништво, солидарност (трет статус) да се
вараќаат назад во предаторски односи какви што се капиталистичките (втор
статус).  

Но ако проблемот се разгледува подинамично, значи и на локално
рамниште и како зависен и испреплетен глобално, значи ако се разгледа од
повеќе агли, поуспешно ќе се изнајде решение. Од друга страна, пак, така
се добива добар изговор за „нерешливоста на проблемите“! Кај нас
главниот проблем е сиромаштијата. Врската – глобално е во тоа што кога
некој енормно многу и брзо се богати, друг енормно осиромашува на
другиот крај на светот. Изолацијата придонесува за заостанатоста исто како
и лагата/незнаењето што владее заради недоволна ангажираност на
интелигенцијата во јавната сфера и во оформување на општата свест.
Интелигенцијата одбра комфорен живот (секја чест на исклучоците) и не
чувствува потреба своето знаење (а, имаат знаење, стекнување знаење е
нивна работа) да го рашири така придонесувајќи за кревање на свеста, со
тоа и на енергијата во општетвото.

Така сите сме потонати во една состојба на затапеност, заглупеност,
летаргичност и примитивност, а живиот песок на моралното слепило на
провинцијализмот го повлекува и она нешто што се обидува да излезе над
просекот. Кога пред седум години бев испровоцирана од ставот дека
немаме државотворна свест (капацитет за државотворност), јас се
бунтував. Така тогаш почнав да пишувам. Сега се прашувам дали сепак во
нас се буди совеста која поттикнува кон дела за општо добро? Грижа за
другите и другото, а не само за себеси?  

 

Транзицијата најпрвин се случува во свеста на човекот, потоа во сè
друго.

награди (не зборувам на памет)
и со тоа би ја промовирале
нашата земја, при што само во
живо би не проследиле неколку
десетици илјади луѓе (публика,
академска заедница,
професионалци, менаџери итн.).

Секако, ТОА НЕ Е НИШТО во
споредба со можноста за истата
сума народни пари во најново
АУДИ А6 да се луксузира 1
(еден) „успешен“
градоначалник.

Сашо Татарчевски, Фејсбук, 15.03.19.

 

Виц

 Дужам многу пари, не знам
како да се скријам...

 Пушти брада бе...

 Нема шанси. Знаеш ли бе па
ти со брада колку сум дужен?!

 

Фото
Доротеа Ланг

Мајка имигрант

1. Три романи во
најтесниот избор за
наградата „Роман на
годината“

2. Политичари на работ
од нервен слом

3. Контраспин:
Селективното
потпишување укази е
силен показател за
недоследноста на
Иванов

4. Краткикратки
раскази, преглед 22
28 февруари

5. Десет години Окно

6. ПичПрич  четврто
издание

7. Амнестија за ВМРО,
без трошка каење?

8. Годишната програма
за култура сè уште е
скандалозна

9. Неколку збора за
страшната
архитектура

10. „Некој бил тука“ 
роман на годината за
2018 година

11. Зошто сум европски
патриот
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Став / Култура
Синергија: Општото добро и
индивидуата

Став
За парите и за уметноста

Став
Во отвореноста и проточноста
кон универзумот

Став
Сонот на утопијата – надеж,
бегство од реалноста или
реализација на исконскиот
стремеж? (2)

Став
Сонот на утопијата – надеж,
бегство од реалноста или
реализација на исконскиот
стремеж?

Став
Божествената Мајка и
квалитетите за влез во
повисок статус: Мудрост,
Сила, Хармонија, Перфекција
(III)

А свеста на човекот има потреба да премине во повисок статус!  
Денес во светот превладува чувството дека човекот е оставен самиот на
себеси и обезмоќен. „Општеството веќе не постои“, човекот е „индивидуа“ и
ќе успее ако е способен (ако е снаодлив) – така се дефинираа работите
некаде на прагот на неолиберализмот. Дали новата класа прекаријат ште се
формира од разни категории на луѓе, не само од работници кои останаа без
работа или кои се без стална работа, туку и од образовани, паметни луѓе со
напредни ставови кои останаа без идеали и без повисока смисла на
животот, се оформува во нова сила и движење? 

Но, зошто денес е толку тешко луѓето да се покренат кон промени? Затоа
што се атомизирани, фрагментирани, и затоа што во ерата на
консумеризмот се задоволуваат со ситни задоволства. Оти, во
неолиберализмот човекот се држи во ропство преку задоволување на
неговите желби и наводни слободи. За секого има по нешто, од евтини и
плитки задоволства до скапи и многу луксузни. Секако, му се дозволува и
да се бунтува, дозирано (како вентил), во границите во кои неговиот гнев и
револт се држат под контрола... Така разединети, луѓето се расплинуваат.
На многу страни ја губат силата. А не се среќни. Ем не е се среќни, ем не се
трудат да превземат нешто за да станат среќни. Или не знаат како, или
немаат сила или немаат храброст или немаат визија или просто се
заглавени во сопствените концепти на вистина/лага па го изгубија
критериумот за повисока, посеопфатна вистина. Мој заклучок е дека луѓето
сè потешко можат да се усогласат идеолошки. Затоа најсигурно е да го
следат едноставното и чисто чувство: срцето обединува, умот (менталот)
разединува.

 

Слики: Татјана Миљовска, од серијата слики Езерото Ракшастал и Езерото Манасаровар,

2019
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1. Moć je suverenitet, g-dine Bond
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goes global
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