
Културна установа Блесок

  
2009

Митја Чандер
Ковертиран потег



Copyright © Митја Чандер и Блесок, 2009.

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде репродуциран на кој било 
начин без претходна писмена согласност на издавачот.

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје
821.163.6-4

ЧАНДЕР, Митја
    Ковертиран потег : избрани есеи / Митја Чандер; избор и превод од 
словенечки Намита Субиото. – Скопје : Блесок, 2009. – стр. 184; 17 см.  
(eдиција Еа; кн. 02)

Белешка за авторoт: стр. 179. 

ISBN 978-9989-59-319-2
COBISS.MK-ID 80454666

објавувањето на оваа книга е помогнато од
Јавната агенција за книга на Република Словенија

Трубарјевата фондација при Друштвото на словенечките писатели



Митја Чандер

КОВЕРТИРАН ПОТЕГ

• избрани есеи •

Избор и превод од словенечки: Намита Субиото

Културна установа БЛЕСОК
Скопје, 2009



содржина

Прикажување за времето   7
Очекувајќи ги варварите   19
Земјата на Ана   37
Готска шума   46
Молкот   56
Дисидент   66
Сиво поле   70
Маскарада   83
Географска карта   106
Љубомора (прев. И. Исаковски)  129
Експеримент со секира   147
Потпис под црта   156
Допишување со времето (прев. И. Исаковски)      159

белешка за авторот   179



7

П   

Вака, значи, изгледа светската историја од близу: ништо 
не се гледа.

РОБЕРТ МУЗИЛ

Ав то рот на Чо век без свој с т ва и на дру ги, де нес ка веќе кла-
сич ни де ла на свет с ка та ли те ра ту ра, ис к ре но ја признал са-
ка тос та на са мо у ве ре но то чи та ње на сиг на ли те, ис п ра те ни 
од ак ту ел но то ис то рис ко слу чу ва ње. И тоа ду ри во вре ме-
то по Пр ва та свет с ка вој на, ко га не са мо ма си те, туку пред 
сè и број ни ин те лек ту ал ци и умет ни ци ве ру ва ле де ка от се-
кот од вре мен с ка та ст рел ка на кој ш то се нашле, не мо же 
да би де слу ча ен. Во е на та сти хи ја ја раз го ли ла це ла та бе да 
на ста ри от свет, а за не кол ку кр ва ви го ди ни не го во то под-
раз би ра ње и не го ва та веч ност се рас п р с на ле ка ко меур од 
са пу ни ца. Из ли те ни те и пар та ла ви алиш та од пред вој на та 
го из гу би ле не ко гаш ни от сјај ка ко ве то ши на од за бо ра ве-
ни от жи вот.
 Убава, о, убава ќе биде смртта на Европа;
 како раскошна кралица в злато
 ќе легне во ковчегот на темните столетија,
 тивко ќе умре, божем ги затвора
 златните очи старата дама.
 Сè е екстаза, екстаза на смртта.
 (Сречко Косовел)
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р  Да се сме нат неш та та од ко рен – тоа се чи не ло ка ко 

ус лов за пре жи ву ва ње. Среч ко Ко со вел, бар дот кој во 
сре диш те то на ед на па ла неч ка зем јич ка пре циз но ја ре-
гис т ри рал ев роп с ка та ат мос фе ра, во сво е то пре да ва ње со 
су гес ти вен нас лов „К ри за“, из ле зот од апо ка лип тич ка та 
сос тој ба го ви дел во ед на и един с т ве на на со ка. Зло коб на-
та ма ши на, на ре че на ев роп с ка ци ви ли за ци ја, мо ра да се 
рас п р с не. Ду ри врз неј зи ни те срчи чо ве кот би мо жел сло-
бод но да се ис п ра ви, ос ло бо ден од пран ги те кои по ве ќе 
од ко га би ло го при тис ка ат кон тло то.
 Мис ле ње то на Ко со вел во тоа вре ме го спо де лу ва ле 
број ни умет ни ци. Све тот е ул ти ма тив но из ле зен од ши ни 
и тре ба да се ре но ви ра во це лост. Од ка де ду ва спа со нос-
ни от ве тер? Се чи ни де ка па на ѓу рот на со ниш та та, на при-
влеч ни те на мет ки на оп ш тес т ве на та ид ни на, ши ро ког ра до 
бил от во рен за си те за ин те ре си ра ни. За тр гов ци те со из-
ма ми и за ски та чи те, глад ни по ме лем за очи. Без ог лед на 
ша ре на та, ду ри и жес то ка раз лич ност на ноншалантно из-
ло же но то бла го, си те при сут ни ед ног лас но ве ру ва ле де ка 
на ова мес то не ги ис ф р ли ло не кое про из вол но фр ла ње на 
коц ка та, ту ку ток му во тоа вре ме и ток му на таа Зем ја мо ра 
да ги до не ла ра ка та на не ко ја по ви со ка Про мис ла. За, пос-
ле си те заб лу ди на ро до ви те, во оваа пос лед на прес мет ка, 
во име то на це ло то чо веш т во, не ко гаш но то и ид но то, да 
зас та нат на ст ра на та на прав ди на та и вис ти на.
 Ју на ци те на па на ѓу рот не ма ле теш ко тии со ис то рис ка та 
сле пост. Зна ци те на не бо то јас но по ка жу ва ле кон ид ни на-
та. За раз ли ка од нив, Му зил во онаа дам неш на 1922 го ди-
на, из г ле дал ка ко вис тин с ки чу дак, ду ри и ка ко ци ник. Па 
ка ко мо жел упор но да тврди де ка не му би ле поз на ти ни ту 
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до вол но си гур ни по и ми те кои би ја цен т ри ра ле ст вар нос та 
око лу не го, а ка мо ли ве ли чес т ве ни те ре цеп ти за ид ни на-
та?! И де ка сè што не ка ко из ро ну ва од маг ла та на се гаш-
нос та е соз на ни е то де ка све тот го преп ла ву ва мнош т во то 
нај раз лич ни сек ти, заг ле да ни во сво и те ди јаг но зи.
 Про дол же ни е то на оваа таж на гро тес ка е општопознато. 
Па на ѓу рот со сво ја та про из вол на при ро да нас ко ро ги зат-
во ра тез ги те. Не го ви те во о ду ше ве ни про та го нис ти замину-
ва ат се кој на сво ја ст ра на. За поч ну ва пе кол ни от танц. Не-
кои од ле ту ва ат од по ди у мот по ра но, а не кои по доц на. Во 
зак луч ни от ви ор – фи на ле то на ми на ти от век, учес т ву ва ат 
уш те са мо не кол ку пре ма ле ни тан цу ва чи. Се га по ди у мот 
е оп ре мен са мо со спо мен-пло чи те за опо ме на, а жи ви от 
ба зар не са ка ме ни да го спом ну ва ме, оти ис кус т во то на 
пе ко лот за тоа вре ме ста на ло по бо га то уш те за не кол ку но-
ви кру го ви.
 Да се вра ти ме во вре ме то на па на ѓу рот и да се праша-
ме од ка де му, на ина ку ма те ма тич ки ст ро ги от Му зил, 
ин с пи ра ци ја за бес рам но то приз на ва ње на сле пос та, кое 
без д ру го по го ди ло без б рој сов ре ме ни ци ка ко нес ма сен 
пот с мев на нив ни те бол ки и коп не жи? Од ка де сту де на-
та убе де ност за не у бе де нос та, од нос но за уни вер зал на та 
не си гур ност? Му зил не сом не но бил све сен де ка ме ѓу не го 
и све тот е вг ра ден фил тер кој до не го ва та свест про пуш та 
са мо ог ра ни чен број ин фор ма ции, а и тие не се за дол жи-
тел но сог лас ни со ст вар нос та. Сов ре ме нос та не е не как ва 
прег лед на ге ог раф с ка кар та, а неј зи на та бр зо по тез на скица 
не мо же да го уве ри. Оние ко иш то се уве ре ни, обично 
има ат при ра ка и крун с ки до каз: ви зи ја та на ми на то то. Ние 
се на о ѓа ме та му за тоа што ра бо ти те се слу чу ва ат токму та-
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сле ди ца на ми на то то. Ве ли чес т ве на та прет с та ва за почна-
ла уш те одам на, а со сво и те внат реш ни за ко ни тос ти нè 
до ве ла до од лу чу вач ко то деј с т во. Со прет ход ни те ета пи, 
ис то ри ја та са мо ни ги рас к ри ва сво и те ба ра ња ко иш то тре-
ба да ги сос лу ша ме де нес, ту ка и се га. Вос к рес ну ва ње то 
на ра бот нич ка та кла са! Вос к рес ну ва ње то на на ро дот! На 
тех ни ка та! На ра зу мот! На умет нос та! Му зил ос та ну ва тв р-
дог лав. Кон ин тер п ре та ци и те на ми на то то е и пос кеп ти чен 
от кол ку кон раз би ра ње то на се гаш нос та: спо ред не го, во 
за бо рав па ѓа ог ром ни от удел на из ми на та та ст вар ност, за 
не го фил те рот е уш те по неп ро бо ен от кол ку за ак ту ел ни-
те нас та ни. Јас ни те об јас ну ва ња на раз вој ни те про це си ги 
од би ра ат по ве ќе или по мал ку са мо оние пре жи ве а ни ин-
фор ма ции кои со од вет с т ву ва ат на де неш ни те пот ре би на 
ин тер п ре та то ри те. По ра ка та на ис то ри ја та, крун с ки от до-
каз, ја фал си фи ку ва сво ја та спек та ку лар на моќ. Сле пос та е 
уш те по го ле ма.
 Да се за мис лу ва, да ре че ме, ан тич ки от Рим ка ко некој 
ап с т рак тен мо дел, – доб ро на мер но гле да но – е пра зен 
ака де ми зам. Пре чис те на та иде ја на дам неш на та епо ха 
се кон с ти ту и ра со зд ра во-ра зум с ка та так ти ка ко јаш то се 
држи за фак ти те, за ав то ри те тот на ста тис ти ки те. Ро бо ви те 
се, зна чи, са мо гру бо про це не ти број ки, а си ги прет с та ву-
ва ме ка ко оној дел од оп ш тес т во то кој чмае во пе ко лот, 
ка ко суш тес т ва при ко ва ни кон так ви или инак ви апа ра ту-
ри за из ма чу ва ње. Ан г лис ки от ис то ри чар Мо зес И. Финли 
пре дуп ре ду ва де ка роп с т во то би ло внат реш но доб ро на 
рас пар чен фе но мен и де ка е ре чи си не воз мож но да се 
за мис ли ка ко един с т вен по им. Ро бо ви те во ан тич ко то оп-
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ш тес т во би ле: од лов ни жи вот ни, пре ку бес п ра вен про ле-
та ри јат, па сè до учи те ли, по пу лар ни гла ди ја то ри – не кои 
би ле и блис ки при ја те ли на ца ре ви те – и ос ло бо де ни, кои 
при до би ле ре ал на еко ном с ка моќ. Ед на кул ту ра не мо же 
да се на пи ка во ед нос та вен мис ло вен об ра зец. Со та ков, 
ма кар и со фис ти ци ран чин, ѝ го од зе ма ме се то она што на-
вис ти на ја раз ли ку ва од дру ги те кул ту ри, ѝ го це ди ме си от 
сок на жи вот ни от не мир. Си те со ниш та, коп не жи и бол ки 
ис чез ну ва ат, а лу ѓе то над вор од на ши от свет, суш тес т ва та 
на дру ги вре ми ња и прос то ри, ста ну ва ат са мо сит ни ро-
бот чи ња кои апа тич но ја вршат вол ја та на за ед ни ца та. Од 
да ле чи на сè е ло гич но: ник ну ва ње то и про пас та на гра дот 
пок рај Ти бер, жа рот на сред но ве ков ни те кр с то нос ци, не о-
бич ни от ус пех на ма лоб рој ни те аме ри кан с ки ко ло ни за то-
ри, ко му нис тич ка та уто пи ја, ис лам с ки от фун да мен та ли зам 
и свет с ка та ис то ри ја во оп ш то. Име но, неј зи на та пру жина е 
доб ро из маз нет ме ха ни зам. Но се чи ни де ка во сиот немир 
на ис то ри ја та не мо же да се пре поз нае ама баш ника ков 
ред, а ка мо ли по ви со ка смис ла; неј зи но то на лич је по ве ќе 
нè пот се ту ва на ха о тич но ври е ње, на лу та ње. Ако са ка ме 
да се нур не ме во ова не мир но мо ре, не сме е ме да за бо-
ра ви ме де ка дла бо чи на та е пол на со из не на ду ва ња, дека 
да леч на та кул ту ра – да леч на во вре мен с ки, ге ог раф ски 
или ка ков би ло пог лед – е пул си ра ње на жи во тот, маг ма 
на идеи, оп сед ну ва ња и ба ра ња. Бе зоб лич на та ма са до би-
ва ли ца, на оние по ве ќе или по мал ку јав но ре гис т ри ра ни, 
кои се зна чај ни по ра ди ини ци ра ње и за чу ву ва ње на оп ш-
тес т ве ни те дис кур си, и оние ано ним ни те, кои во на ша та 
свест ги ка та пул ти ра умет нос та ка ко све дош т во за не ми-
рот на по е ди не цот. За не ми рот што мо же да се оте лот во ри 
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се се ко гаш ис ти те пра ша ња кои по е ди не цот се оби ду ва 
да ги од го во ри: смртта, тран с цен ден т нос та, љу бов та, мо-
ра лот и дру ги те мар ка ции на се чи ја ин ти ма. Ос но ва та на 
си те мож ни ин ди ви ду ал ни или ма сов ни лу та ња прет с та ву-
ва мост пре ку кој мо же ме да нав ле зе ме во дру ги све то ви, 
оп ре ме ни со суш тин с ко то соз на ние за чо веч ко то лу та ње, 
што го ли те ста тис ти ки и на ви дум про ве ре ни те фак ти се-
ко гаш го ли шу ва ат од пот рес нос та; сред ба та со дру го то е 
са мо сту ден поз д рав, во неа не ма ниш то чо веч но, ни как ва 
ис к ра не прес кок ну ва, тоа е са мо три умф на воз ви ше на та 
со вест што се нас ла ду ва во соп с т ве на та су пе ри ор ност.
 Скеп са та на Му зил кон ко лек тив ни те пре у ве ли чу вања 
на по ра ки те што бо жем ги пос ре ду ва ат ис то ри ја та и се-
гаш нос та, де нес е ра ши ре но ин те лек ту ал но др же ње. Неј-
зи на та по пу лар ност е сраз мер на со ин тен зи те тот на ко лек-
тив но то дви же ње, про ду ци ра ње, ко му ни ци ра ње, кон су-
ми ра ње. Ре чи си си те ин те лек ту ал ци кои раз мис лу ва ат за 
де неш но то вре ме се сог лас ни де ка не го ви от ос но вен ат ри-
бут е заб р зу ва ње. Иа ко уш те на ми на ти те ге не ра ции им се 
чи не ло де ка тех нич ки те но вос ти се кој пат вар вар с ки ги ис-
те ру ва ат еле мен ти те на пос то ја ни от и до маш ни от свет, де-
нес се пак се чи ни де ка бр зи на та на про би вот на тех ни ка та 
во чо ве ко ви от жи вот е по го ле ма од ко га и да е. Се чи ни 
де ка рас то ја ни е то ме ѓу ед но на уч но от к ри тие и не го ва та 
афир ма ци ја во се кој д нев ни от жи вот ра пид но се на ма лу-
ва. На пр ви от шок вед наш му сле ду ва друг. Гра ни ци те на 
поз на ти от свет се ур ну ва ат ре чи си неп ре ки на то. На шето 
лич но вре ме се оби ду ва да раз вие од б ран бе ни ме ха низ-
ми, пред да се лиз не ме во то тал на ха о тич ност: ни се чини 
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де ка ком п ју те ри те, ин тер не тот, елек т рон с ка та пош та, мо-
бил ни те те ле фо ни и дру го, од се ко гаш се со нас, ма кар 
што всуш ност по ми на ле са мо не кол ку го ди ни од нив ни от 
про бив во се кој д не ви е то. Пар на та ма ши на, ав то мо би лот, 
ави о нот, нук ле ар на та енер ги ја и број ни те дру ги епо хал ни 
от к ри ти ја на ми на то то, мно гу по дол го ег зис ти ра ле во свес-
та на по е ди не цот на ни во на спек та ку ла рен скан дал, пред 
да ста нат дел од ст вар нос та. А се га спек так лот се на се ли во 
са ма та ст вар ност.
 Пок рај си те еко ном с ки ап ли ка ции, заб р зу ва ње то има 
са мо ед на тен ден ци ја: да го прет во ри све тот во гло бал но 
се ло, за што уш те во по че то кот на ше е сет ти те де ба ти ра ше 
Мек лу ан. Све тот се прет во ра во гус теж од ко му ни ка цис ки 
ка на ли низ кои со се ка вич на бр зи на па ту ва ат ин форма-
ции. По е ди не цот има прис тап кон по го лем број ин форма-
ции от кол ку ко га би ло, но тоа, се раз би ра, сè уш те не зна-
чи де ка знае по ве ќе за све тот. Име но, во ко му ни ка цис ки от 
гус теж ко ег зис ти ра ат без б рој све то ви, чи ја ге ог ра фи ја не-
ма ни ко гаш да му ста не поз на та во рам ки те на не го во то 
лич но вре ме. Све то ви те, ед нос тав но, се раз м но жи ја. Зго-
ле му ва ње то на зна е ње то за све тот е об рат но сраз мер но 
со ко ли чи на та на она што не от по вик ли во му бе га низ прс-
ти те. Так ви от про цес ја не ги ра мож нос та за не как ва оп ш та 
син те за или ка та лог, по ве ќе од ко га би ло. Чо ве кот е осу ден 
на са ми от се бе си, тој е аван ту рист кој са мот но, а по не ко-
гаш прид ру жен и од не кол ку ка ма ра ди, се про би ва низ 
зби е на та фло ра и фа у на на ко му ни ка цис ка та пра шу ма.
 Да ли так ва та сос тој ба е при чи на за општ аларм? И – да-
ли во оп ш то не ко гаш би ло по и на ку?
 Раз мис лу ва ња та за алар ми ра ње се тес но пов р за ни со 
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гаш нос та мо же ме, врз ос но ва на ин фор ма ци и те што ни се 
дос тап ни и зе мај ќи ги в об ѕир нив ни те пер цеп цис ки ог ра-
ни чу ва ња, сè уш те не ка ко и да дис ку ти ра ме, до де ка збо-
ру ва ње то за ид ни на та е ро ба со крај но сом ни те лен ква ли-
тет. Пок рај от сус т во то на кос мо лош ки те и ним слич ни мо-
де ли на све тот, ид ни на та се чи ни ка ко со се ма не на се ле но 
под рач је. Влез ни пор ти има без б рој. Па се пак, со трош ка 
фу ту рис тич ка за не се ност мо же ме да прет пос та ви ме дека 
про це сот на заб р зу ва ње то и по на та му ќе се сте пе нува. 
Дека тех ни ка та уш те по ве ќе ќе го преп ла ви чо веч ки от 
свет. И де ка чо ве кот во сво е то се кој д не вие уш те по сил но 
ќе биде ин тег ри ран во све тов на та ко му ни ка цис ка мре жа. 
Но сето тоа не зна чи де ка ис то ри ја та ка ко кон ф ликт ов де 
ќе се завр ши и де ка на не ко ја точ ка ма ши на та не ма да се 
ра си пе а мо же би ду ри и да ек с п ло ди ра.
 Це ло вре ме се пра шу ва ме што, во так ви окол нос ти, ќе 
се слу чи со тра ди ци о нал ни те бра ни ци на ев роп с ка та ци-
ви ли за ци ја, а со тоа и со неј зи ни те вред нос ти. На при мер, 
со кни га та. Да ли но ви те, по оп с тој ни но си те ли на ин фор-
ма ции ќе ја ис тис нат? При так ва та по мис ла се ка ко нè по-
ла зу ва ат мор ни ци. Ве ќе се га – иа ко по бав но от кол ку што 
бе ше прет с ка жа но – се афир ми ра ат елек т рон с ки те кни ги 
што ги пол ни ме со од б ра ни тек с то ви, ку пе ни на ин тер нет. 
Со кни га та не сме вр за ни са мо ка ко за пред мет со из вес на 
сод р жи на, ту ку и ка ко со сноп лис то ви, уго ден за до пир, со 
кој ш то мо же ме да се ди ме во парк, во воз, во до маш на та 
фо тел ја или ка де и да са ка ме да си соз да де ме свој, со се-
ма ин ти мен свет. Кни га та, как ва што ја поз на ва ме де нес, е 
аму лет, доб ри от дух на оваа ма ла, но сло бод на те ри то рија. 
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Мо же ме да прет пос та ви ме де ка ид ни те ге не ра ции, на кои 
ком п ју тер с ки от ек ран ве ќе од ра ѓа ње па по на та му ќе им 
би де при род на жи вот на око ли на, ќе ја при фа тат и но ва та, 
елек т рон с ка кни га. Не ко гаш, мо же би ед наш го диш но ќе 
зе мат в ра це и не кое по себ но из да ние на кла сич на кни га 
или не кој ре док ек с по нат кој ќе му се сп ро тив с та ву ва на 
вре ме то. Ќе ги об зе ме ро ман тич но чув с т во, слич но как во 
што нè об зе ма нас ко га при не о че ку ван пре кин на ст ру ја па-
ли ме све ќи. Но ве ќе след на та ноќ тоа би ни здо де а ло и би 
поч на ле да се лу ти ме, а тре та та ноќ си гур но би по лу де ле.
 Нас, кои по рас нав ме во за сол ниш те то на Гу тен бергова-
та га лак си ја, мо же да нè уте ши прет пос тав ка та де ка пе ча-
те на та кни га уш те дол го ќе им се сп ро тив с та ву ва на но-
вос ти те. Се ка ко по дол го од вес ни ци те и дру ги, по ак ту ел-
но ори ен ти ра ни пуб ли ка ции кои обич но не ги чу ва ме на 
по ли ци те, љу бо мор но га леј ќи ги со пог ле ди. Па ни пре об-
раз ба та на се гаш на та кни га во елек т рон с ка фор ма са ма по 
се бе не ма да зна чи смрт на ли те ра ту ра та, ко ја, вп ро чем, 
нај теш ко ја гле да ме во но ва та фор ма. Без об ѕир на тоа 
да ли ќе се на вед не над сно пот лис то ви или над џеб ни от 
ком п ју тер – оној кој ќе по са ка да се нур не во от во ре ни от 
ли те ра ту рен кос мос, сè уш те ќе им под лег ну ва на ис ти те 
по ри ви. Не мо жам да за мис лам де ка чо ве кот би мо жел 
внат реш но суш тин с ки да се про ме ни. Сè уш те ќе го го нат 
кон ф рон та ции ка ко и до се га, сè уш те ќе ба ра љу бов и бли-
зи на, сè уш те ќе се нак ло ну ва над бол ка та и оса ме нос та. 
Ќе се ме ну ва ат са мо ку ли си те. Чи та ње то ќе про дол жи да 
би де ед на од рет ки те са мот ни ра бо ти сре де заб р за ни от 
свет. Пес на та, ро ма нот или есе јот сè уш те ќе ја ба ра ат на-
ша та пот пол на на со че ност са мо на нив, рас ка жу вај ќи за 
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 Франц Каф ка меч та ел да се зат во ри во са мо тен подрум 
ка де што би мо жел, со се ма от се чен од све тот, на мир да 
пи шу ва свои ра бо ти. И ид ни от чу ден ге ниј ќе мо же да фан-
та зи ра за сли чен под рум. И по на та му тој ќе би де оној кој 
ќе го вк лу чи мо ни то рот и кој ќе поч не да ко му ни цира, или 
пак ед нос тав но ќе го ис к лу чи и от ка чи. Ста ра та Марксова 
мак си ма за ос ло бо ду ва ње то од ма ши ни те би мо же ла 
смис лов но да се пре об ли ку ва во мак си ма та: да се би де 
сло бо ден во од нос кон ма ши на та. Преф р лу ва ње то на ви-
на та за сво ја та соп с т ве на ја ло вост врз ту ѓи те ра ме на не е 
не ко ја но вост, ту ку са мо мас ка за зад р жу ва ње на по зици ја-
та во оп ш тес т ве ни от сис тем. На не го ви те вис тин с ки жртви 
по пра ви ло им е од зе мен гла сот, а от ка ко ќе се из бо рат за 
не го, нив на та моќ ќе би де во све до че ње то а не во мо ра ли-
зи ра ње то за по и нак ва ид ни на.
 Ум бер то Еко, кој се прет во ри во вис тин с ка поп ико на 
на сов ре ме на та ин те лек ту ал на сце на, пред ла га ос т ра, но 
се пак до вол но су гес тив на по дел ба на ин те лек ту ал ци те: 
на апо ка лип тич ни и ин тег ри ра ни. Ме ѓу ин тег ри ра ни те се 
вбро ју ва и се бе си, тоа е јас но. Ин тег ри ра ни те се оние кои 
ја при фа ќа ат оп ш тес т ве на та рам ка на соп с т ве но то деј с т ву-
ва ње – а со тоа и ло ги ка та на ме ди у ми те – ка ко не од мин-
лив кон тек ст. Во таа рам ка се оби ду ва ат да ги афир ми ра-
ат кри тич на та мис ла, ин ди ви ду ал на та сло бо да и дру ги те 
вред нос ти. Или пак, за што Еко е све сен, се гри жат пред сè 
за соп с т ве ни от про фит: по пу лар ност и па ри. Не го ва та ос-
три ца е на со че на кон апо ка лип ти ча ри те: тој им преф р лу ва 
де ка осу ду вај ќи го све тот во кој ш то жи ве ат се оби ду ва ат 
да за зе мат бо жем на дис тан ца, не как ва пос ве те на по зи ци-
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ја на вон в ре мен с ки су дии. Зад нив на та мо рал на суд ба се 
крие по вик кон ра ди кал но то пре об ра зу ва ње. Сво и те пора-
ки за де ка ден ци ја на сè и на сеш то ги пре не су ва ат ток му 
пре ку ме ди у ми те кои ра до ги по ни жу ва ат. Та ка, тие се 
поб лис ку до ин тег ри ра ни те от кол ку што се чи не ше на прв 
пог лед. Да ни ел Бел, во сво јот прег лед на аме ри кан с ки от 
ин те лек ту а лен жи вот во пос лед ни те де це нии, кон с тати ра 
де ка ста ри от иде ал за ин те лек ту ал ци те ка ко ин телигенци-
ја ко ја сло бод но леб ди не ка де над вор од оп ш тес т ве ното 
тки во, иде а лот кој во два е сет ти те го ди ни жестоко го 
бране ше Мај н хајм, ед нос тав но ве ќе не пос тои. Баш си те 
за ви сат од уни вер зи те ти, ин с ти ту ти, др жав ни до та ции и 
сти пен дии.
 При пад ни ци те на апо ка лип тич ка та ви зи ја на све тот, 
про тив те жа та на де неш но то вре ме обич но ја гле да ат во 
има ги нар ни от прос тор на ми на то то кој бо жем бил по ве ќе 
усог ла сен со ба ра ња та на чо ве ко ва та при ро да. Во јад ро-
то на нив ни те кри ти ки на де неш но то вре ме се ко гаш од-
но во се по ја ву ва заб р зу ва ње то, од нос но бр зи на та ко ја го 
прет во ра чо ве кот во не чув с т ви тел но суш тес т во. Нас п ро ти 
бр зи на та на се гаш нос та, ја пос та ву ва ат – не ко гаш на та бав-
ност. Про чу е ни от чеш ки пи са тел Ми лан Кун де ра, ед ни от 
од ми то ви те на ко му нис тич ко то ди си ден т с т во, на сво јот 
ро ман му да де нас лов Бав ност. Та му, ме ѓу дру го то, ка те-
го рич ки пи шу ва: На ше то вре ме е нап рос то оп сед на то со 
жел ба та за за бо ра вот, и за тоа, за да ја за до во ли таа жел ба, 
тол ку пла ме но го чес ти де мо нот на бр зи на та; сво јот че кор 
го заб р зу ва за тоа што са ка да ни до ка же де ка не са ка да 
би де за па ме тен; де ка си здо де ал са ми от на се бе си, де ка 
си ста нал од в ра тен; де ка са ка што по ра но да го згас не сит-
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кои се за ка ну ва ат и пре дуп ре ду ва ат, Кун де ра ги за си лу ва 
со при ме рот од се кој д не ви е то: ако чо ве кот че ко реј ќи по 
ули ца та са ка да се се ти на неш то, то гаш се за мис лу ва и го 
за ба ву ва одот, до де ка оној кој са ка што по ра но да ги за бо-
ра ви мач ни те случ ки, го заб р зу ва че ко рот. Да ли на вис ти на 
мо же да се ве ру ва де ка пос тои не кое вре ме кое со сво ја та 
уни вер зал на доб лест би би ло иде ал но за вг ра ду ва ње во 
ме мо ри ја та на ид ни те ро до ви? Се гаш нос та, од в рат на или 
не, е на ша един с т ве на тат ко ви на. Од лу ка та за пре дав с т во-
то, за из ле зот, е од онаа ст ра на на ре то ри ка та.


