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Ова општество е насилно општество. Ова општество е грубо. Секој еден, на овој 

или оној начин се чувствува отфрлено. Тешко може овде да се најде пристаништето во кое 

ќе може да се фрли котвата на припаѓањето. Во ова општество, кое не е по мера на 

човекот кој може достоинствено да чекори низ своето постоење, кое не е по мера на 

благородните гестови кои можат заедницата да ја направат подобра, поприфатлива, 

попрегрнувачка, тешко може кој било субјект да ја најде својата точка на припаѓање. Секој 

се чувствува осамено на својот остров на потреби, желби, копнежи. Такво е ова општество 

– отфрлачко, исклучувачко. Општество кое никогаш не научи, или барем тешко учи, да 

биде солидарно, да создава заедници на взаемност, на поддршка, на емпатија.  

Но, и покрај овие тажни соочувачки сознанија, сепак, радосно е срцето кога ќе 

здогледа на хоризонтот некој кој неуморно ѝ пркоси на сета нељубезност, на целото 

множество од насилие во гестот, во јазикот, и на сета човечка распадливост... Пркосот на 

луѓето кои ја живеат грубоста на ова општество достоинствено и храбро, не е 

собиралиште на гнев, туку е букет на љубовта која отвора нови хоризонти на сознанија, 

еманципација, знаење, светогледи... Овие луѓе пркосат умно, достоинствено, 

конструктивно и, секако, креативно – тие со својот пркос од непостоечкото создаваат 

постоечко. Тоа што тие се обидуваат да го направат е речиси митско-херојски обид -  од 

светот на заборавот, на игнорирањето и на отфрлањето, од светот кој сака да ги направи 

непостоечки и невидливи, тие изнурнуваат и јасно укажуваат дека се субјекти 

рамноправни во своите капацитети за креирање на заедници и развојни општетсвени 

контексти. Тие се, всушност, она што недостасува – она во кое што единствено можеме да 

се согледаме себеси во сета своја сеопфатност преку другоста.  

Во еден од своите дневнички записи Витолд Гомбрович забележува: Но сепак, 

наша работа е да ги прескокнуваме оградите и да ги испресекуваме полињата. 

Мислам дека оваа забелешка на Гомбрович соодветствува со благородниот подвиг 

кој денес, овде стои пред нас, а  кој се однесува на активното учество и вклучување на 

лицата со попреченост во социо-културните динамики. Всушност, би рекла, кој се 
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однесува на нашето облагородување, на нашето описменување за тоа дека единственото 

важно нешто во еден живот е релацијата со другиот, во која другиот ќе се почувствува 

еднаков во сета своја различност... Верувам дека соодветствува и со мисијата на сите нас 

кои сме овде а кои сакаме да ги испитаме, констатираме, проблематизираме и отвориме 

за понатамошна расправа темите кои треба до урегентност да нѐ засегаат, а особено кои 

треба да ги засегаат оние граѓани и граѓанки кои во нашето општество стојат на 

маргините, не заради своја вина и незаинтересираност, туку заради тоа што креаторите на 

политиките и на оние кои треба да бидат корифеи во градењето на концептите и 

политиките за општествена одговорност немаат доволно знаење и волја на пошироката 

заедница. 

Прирачникот кој денес ви го нудат пркосните не е само книга која ве упатува како 

да ги совладате вештините и техниките на љубезноста туку е буквар за совладување на 

азбуката и граматиката преку кои ќе го откриеме и научиме јазикот на племенитоста, 

јазикот кој ќе нѐ обликува во очовечени субјекти кои се грижат за другиот и кои ќе 

разберат дека ништо нѐ постои вон релацијата со другиот. Се лаже секој оној кој мисли 

дека само неговиот свет е приоритетен, важен, единствено вреден. Нашите поединечни 

светови се непостоечки вон споделеноста. Само кога сме во споделеност и взаемност, 

само кога сме во релација постоиме. А за да бидеме во релација мораме да го научиме 

јазикот на релацијата, јазикот со кој ќе се разбереме со другиот и за арно и за лошо. 

Јазикот со кој ќе му бидеме поткрепа на другиот во пронаоѓањето на патиштата и 

искуствата на слободата. Затоа, би рекла дека ова е прирачник со кој се учи другоста, 

релационоста. Прирачник кој ви ги дава материјалот и вештините за тоа како да го 

изградите општествениот дом во кој нема да можете да бидете сам и саможив. Овој 

прирачник, овој буквар подучува како се создава гнездо во кое секој еден ќе се чувствува 

згрижено, прифатено, заштитено и достоинствено. Ни не достига, многу ни недостига 

краснописот и преведувањето на другоста во Кулата Вавилонска која ја живееме. Токму 

овој прирачник е можеби јазикот кој ќе го реши проблемот на Кулата Вавилонска во која 

никој со никој не се разбираше и сѐ уште не се разбира.    
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Време е стратешки а не памфлетски и декларативно да се пристапи кон 

прескокнувањето на оградите, на бедемите кои се поставени помеѓу нас. Единството на 

различностите, солидарноста, вклученоста не се само дискурзивни алатки кои ги 

користиме како проектна или манифестна протеза. Тие треба да станат конечно столб во 

нашето секојдневие за темелито воспоставување на арматурата за отворено и инклузивно 

општество.  

Не е потребно многу – тоа ни го кажува и овој прирачник. Доволно е да излеземе 

од својата кутија, да направиме отклон од себецентричноста, и да разбереме дека токму 

другиот нѐ потврдува нас, дека преку другиот постоиме и дека затоа треба да се грижиме 

за другиот. 

Со пркосниов прирачник против насилството и за внимателноста, се укажува и на 

тоа дека изнесувањето на виделина никогаш не е едноставно - напротив, помеѓу 

изнесувањето на виделина и криењето секогаш постои мошне опскурен ортаклак. Тој 

говори за разноликоста како мерка на солидарноста, и за нашиот капацитет да ја живееме 

таа разноликост. 

Прирачникот кој му пркоси од денес на нашиот бескрајно груб и исклучувачки свет 

и контекст всушност е пионер во исцртувањето на едни поинакви топоними во кои ќе 

може да се градат поинакви светови, засновани на важноста не на големите нарации, туку 

на секој поединечен благорорден мал гест. Светови во кои малите, внатрешни, интимни 

заедници се важни. Бидејќи светот не се оние селектирани нешта на грандиозните болка 

и радост кои ги гледаме на вечерните вести. Светот е секој еден миг низ кој ние се 

движиме, среќаваме. И затоа ние имаме подеднаква одговорност за лицето на светот 

како и оние кои седат во некакви си влади, парламенти, кабинети и кои ги креираат 

„големите политики“. Овој прирачник, токму заради ваквата констатицаја, би го нарекла и 

прирачник за поединечната одговорност во однос на создавањето подобар свет. 

Пркосот вели: Не го сакаме животот онаков каков што ни го нудат, однапред 

создаден. Сакаме ние да го учествувавме во неговото создавање. 
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Последниве години значајно е зголемен интересот за општетсвено политичките 

димензии на попреченоста, во рамки на универзитетите, надлежните институции... но во 

светот... Вклучувањето на луѓето со попреченост, било да е телесна, било да е сетилна или 

умствена, во главните текови на општествениот и економскиот живот стана една од 

клучните теми за стратешките политики како во развиените така и во понеразвиените  

земји. Дури и многу од земјите сега имаат своевидна законодавна рамка со која можат да 

се борат против дискирминацијата... 

Парадоксално, но од клучна важност, а едновремено и најголем проблем е што 

вклувањето на оние со попреченост во главните текови на животот зависат од негативните 

стојалишта во јавноста. А таа се движи од отврени предрасуди и непријателства, преку 

омаловажувања и нагласени сожалувања, кои не се емпатична и солидарна, вклучувачка 

реакција, туку се указ на супериорност и надреденост, па сѐ до незнаење и рамнодушност 

кои ја обликуваат нашата себеперцепција и размислувањето за себе и за другите луѓе. Во 

најшироката смисла тоа упатува на две објаснувања, зошто е тоа така. Првото, и 

постарото, вели дека културните перцепции на попреченоста, се облкувани и длабоко 

вкоренети во психолошките стравови од непознатотот. Ти е се пример за она кое фројд го 

нарекуваше „неугодното во културата“... никој не сака отстпака од нормата... никој не ја 

сака маргината, никој не го сака различното. Другото објаснување за „угнетување“ на 

попреченоста, е во сферата на материјалните анализи, како што се економијата и 

начините на организирањето на општеството. Затоа е важно да се прави разлика помеѓу 

важноста на медицинските стратегии кои треба да се развиваат во однос на лицата со 

попреченост и оние општествено-политички пристапи, во кои спаѓа и оваа книга која 

денес ѝ ја претставувавме на македонската јавност.  

„Според неофицијални податоци базирани на светската статистика, околу 250.000 

лица во земјата живеат со некој вид на попреченост. Овој прирачник е за секој – со или 

без попреченост – кој сака да научи посоодветно да комуницира со својот сосед, 

соученик, соработник, соговорник или едноставно сограѓанин со попреченост. Обѕирноста 
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кон лицата со попреченост е првенствено човечка должност. Внимателноста кон нив, 

меѓудругото, ја одредува висината на цивилизациското ниво на општеството.“ 

Зборовите и гестовите се битни... и повеќе од битни... 

Тие го означуваат она кое го мислиме и чувствувавме... Зборовите и гестовите не се 

невини... 

Посебен етички предизвик е употребата на почитувачкиот јазик и гест за луѓето со 

попреченост, затоа што непочитувачките јазик и гест може да предизвикаат чувство на 

исклученост. 


