
Содржина 

 

1 

Бранислав Саркањац 
 

ИДЕОЛОГИЈАТА 
И ПОЕДИНЕЦОТ 

 
 



ИДЕОЛОГИЈАТА И ПОЕДИНЕЦОТ 

 

 

2 

Издава 
МАКАВЕЈ – Скопје 
тел. 02/3290 528, 075 36 50 50 
e-mail: makavej@t-home.mk 

 
Директор и главен уредник 

Владимир Цветкоски 
 
Полица 

КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА 
 
Лектура  

Ружа Димишковска 
 
Компјутерска подготовка и дизајн на корица 

Кристи Георгиевски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сите права на изданието ги има ИД „Макавеј“ - Скопје.  
Забрането е копирање, размножување и објавување на делови или на целото издание во печатени 

или електронски медиуми без одобрение на издавачот 
 

Изданието финансиски е помогнато  
од Министерството за култура на Република Македонија  



Содржина 

 

3 

  
БРАНИСЛАВ САРКАЊАЦ 

 
 
 
 
 
 
 

ИДЕОЛОГИЈАТА 
И ПОЕДИНЕЦОТ 

 
 
 
 
 
 

 
Макавеј 

Скопје, 2009 



ИДЕОЛОГИЈАТА И ПОЕДИНЕЦОТ 

 

 

4 

 
 
 
 



Содржина 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На мојот татко Владимир 
 



ИДЕОЛОГИЈАТА И ПОЕДИНЕЦОТ 

 

 

6 



Содржина 

 

7 

 
 
Содржина 

 
Предговор кон второто издание ......................................................................................... 11 
Предговор ................................................................................................................................... 15 
 
ВОВЕД .......................................................................................................................................... 21  
 
КОМПЛЕКСНОСТА И ИНТЕРАКЦИЈАТА ВО  
СВЕТОТ НА ИДЕОЛОГИЈАТА.......................................................................................... 25 

Активната и пасивната страна на идеологијата ..................................................... 26 
Еидологија и идеелогија................................................................................................... 28 
- Конзервативизмот и утопизмот на идеологијата............................................. 31 
- Динамиката меѓу еидологијата и идеелогијата ..................................................35  
- Откриеноста и сокриеноста на идеологијата .....................................................38 

Чиста идеологија, или афазија на идеологијата ...................................................... 42 
Практичноста на идеологијата ..................................................................................... 45 
Динамиката на идеологијата.......................................................................................... 46  
Идеологијата на оние што владеат и владејачката идеологија .......................... 48 
Пет синтагми за односот на идеологијата и субјективитетот............................. 50  

 
ИДЕОЛОГИЈАТА КАКО ЕПИСТЕМЕ И КАКО ДОКСА ......................................... 55  

Причините за формирање на идеологијата како епистеме ................................ 56 
Трансформација на идеологијата..................................................................................61 

- Петрификација на мислењето................................................................................. 65 
1. Еидологена петрификација .................................................................................... 66 
2. Идеелогена петрификација..................................................................................... 67 
- Одлука.............................................................................................................................. 68 
- Критика .......................................................................................................................... 73 

Рационализмот и идеологијата ..................................................................................... 77 
- Епистеме contra епистеме.......................................................................................... 77 
- Рационализмот на идеологијата и поединецот ................................................. 79 
- Митската свест и идеологијата................................................................................ 83 

 



ИДЕОЛОГИЈАТА И ПОЕДИНЕЦОТ 

 

 

8 

ОСТВАРУВАЊЕТО НА ИДЕОЛОГИЈАТА................................................................... 87 
Идеализмот на идеологијата, односно парадоксот на „третиот човек“  
(Проблемот на творењето на идеологијата) ..............................................................87 
- Општоста и историчноста на идеологијата - и поединецот ......................... 89 

Делотворноста на идеологијата .................................................................................... 95 
- Делотворноста на идеологијата и поединецот.................................................. 97 
- Човековата среќа низ перспективата на остварувањето на 

идеологијата ................................................................................................................ 103 
- Вината на идеологијата............................................................................................ 107 

 
СУБЈЕКТИВИТЕТОТ И ИДЕОЛОГИЈАТА.................................................................. 111 

Заборавање и запоставување на субјективитетот ................................................ 112 
Општеството и поединецот...........................................................................................118 
- Општественоста и индивидуата ........................................................................... 118 
- Општественоста и информацијата ...................................................................... 120 
- Индивидуализмот и колективизмот ....................................................................121 
- Интерсубјективноста ................................................................................................ 123 
- Егоизмот и алтруизмот во прифаќањето на идеологијата........................... 125 

Карактеристиките на идеологијата на нивото на секојдневна свест.............. 127 
- Знањето и поединецот.............................................................................................. 128 
- Парцијализираната идеологија ..............................................................................132 
- Разликата меѓу идеолошкото и неидеолошкото знаење .............................. 138 
- Идеологијата како докса...........................................................................................140  

Интернализирањето на идеологијата ....................................................................... 144 
- Индиферентност ........................................................................................................ 145 
- Отфрлање...................................................................................................................... 147 
- Прифаќање – интернализирање........................................................................... 149 
- Интернализација на очигледната и на скриената идеологија .................... 156 

 
ИДЕОЛОГИЈАТА ВО БРЗИТЕ И ВО БАВНИТЕ ОПШТЕСТВА  
(Идеологијата и подвижноста на општеството).......................................................... 159 

Брзи и бавни општества ............................................................................................... 159 
Интернализацијата и сообраќајот.............................................................................. 159 
Социолингвистичката димензија на интернализацијата....................................165  
Постмодерната ситуација на идеологијата.............................................................. 166  
Динамиката на ставовите и идеологијата................................................................ 172 

 



Содржина 

 

9 

ИДЕОЛОГИЈАТА И АКЦИЈАТА НА ПОЕДИНЕЦОТ.............................................179 
Интернализираната парцијализација и идеолошки определената акција... 180 
- Телеолошката заднинна и нејзината структура ...............................................181 

Заедничка телеолошка заднина .................................................................................. 185 
- Терористичка организација ................................................................................... 186 
- Телеолошката заднина на општеството ............................................................ 190 

Некомпатибилности....................................................................................................... 192 
- Проблемот на несубординираноста на телеолошките заднини ................ 193 
- Секојдневните ситуации на инкомпатибилноста........................................... 194 

а) Идеолошка симулација..................................................................................... 194 
б) "Man"– однесувањ е ............................................................................................ 195 
в) Кетман .................................................................................................................... 199 

- Граничните ситуации на инкомпатибилноста................................................ 201 
а) Хероизам и фанатизам...................................................................................... 201 
б) Донкихотство....................................................................................................... 207 
в) Борбена идеологизираност.............................................................................. 210 
г) Предавство............................................................................................................ 212 
д) Дисидентство ....................................................................................................... 214 

Губењето на телеолошката заднина........................................................................... 217 
- Откажувањето од идеологијата (Санин, или за 

разочараниот поединец)........................................................................................  221 
- Компензација............................................................................................................... 226 

Ноегената криза (невроза) и идеологијата ............................................................. 228 
Нарцизмот и индивидуализирањето ....................................................................... 232 
Training and Performance............................................................................................... 235 

 
СУДБИНАТА НА ИДЕОЛОГИЈАТА ............................................................................ 249 

Две сократовски ситуации............................................................................................ 249 
- Идеологијата како ’άγωγή........................................................................................ 249 
- Storende statt zerstorende Ideologie ....................................................................... 253 

Прометејската ситуација на идеологијата............................................................... 255 
- Прометејството на идеологијата........................................................................... 255 
- Пандорината кутија на идеолошката свест....................................................... 257 
- Двојникот Прометеј-Епиметеј............................................................................... 259  
- Херакле – спасувач на Прометеј ........................................................................... 261 

Лошото освестување ....................................................................................................... 269 



ИДЕОЛОГИЈАТА И ПОЕДИНЕЦОТ 

 

 

10 

 
 



Предговор кон второто издание 

 

11 

 
 

 
 
Предговор кон второто издание 
 
 
Поминаа 20 години од паѓањето на Берлинскиот ѕид.  
Како одбележување на тој голем настан го подготвив второто изда-

ние на книгата „Идеологијата и субјективитетот“, пишувана токму таа 
година во Источна Германија. 

Чувствувам потреба да ја кажам малата историја на оваа студија. 
Кога како гимназијалец гледав комшии и другари како се распра-

ваат околу комунизмот, постојано се прашував што всушност прочита-
ле, што знаат, зошто ги користат тие и тие аргументи. Зошто созна-
нието за Голи Оток им го менува (или не им го менува) односот спрема 
комунизмот. Зошто зборуваат за капитализмот токму така како што 
зборуваат, фалејќи го или напаѓајќи го. Биле таму, живееле, или само 
читале, или тоа што го знаат е од професорите од гимназија? Такви 
прашања си поставував.  

Темата како се претвора идеолошкото знаење во знаење на поеди-
нецот е формулирана уште за време на моите студии по филозофија. И 
направив една мала скица која помина и како дипломска работа.  

Посериозното истражување следуваше во Лондон каде што во 1987 
година работев во British Library.  

Авторите со кои ги аргументирав моите тези никогаш не се зани-
мавале со оваа тема. Но, затоа ми овозможија сосема поинаку да гле-
дам на светот во кој се соочуваат идеологијата и поединецот. Ги издво-
јувам Серен Киркегор и Лудвиг Витгенштајн како мислители кои нај-
многу го одредија мојот начин на аргументација. Иако, морам да ка-
жам, дека во студијата на Даниел Канеман и Амос Тверски, од 1974 го-
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дина, за тоа како луѓето донесуваат судови во услови на неодреденост, 
ја наоѓав најголемата поддршка за мојот потфат кој не знаев кон што ќе 
ме донесе на крајот. 

Следната година ми се отвори можност да бирам меѓу стипендија за 
студиски престој во Виена или во Лајпциг. Се одлучив за Лајпциг, мис-
лејќи дека така ќе можам да ги потпрам тезите со животно искуство и 
автентични примери. Да се биде на лице место ми изгледаше важно. 
Имав и „луд план“. Со мали интервенции планирав да ја објавам студи-
јата во Лондон и да има форма на раскажување на “under cover” агент . 
Но од тоа ништо не испадна. 

Целата 1989 година, во Лајпциг, Берлин и Дрезден го гледав подгот-
вувањето на рушењето на Берлинскиот ѕид иако никој немаше претста-
ва дека такво нешто ќе се случи. Источните Германци беа убедени дека 
тој систем ќе трае и ќе трае, и покрај тоа што го мразеа. Меѓутоа, во ја-
нуари тивко почна лавината на искажување на незадоволства со одбе-
лежувањето на годишнината од убиството на Роза Луксембург.  

Ако Црквата на Свети Николај во Лајпциг за светската јавност стана 
„реалност“ на новиот дух есента 1989 година и „сите ги изненади“, за 
мене таа беше секојдневие. Месеци пред тоа, од недела в недела, црквата 
беше собиралиште на млади студенти кои веќе знаеја што е Запад, на 
оние што сакаат да избегаат од државата, на критичарите на режимот, на 
љубопитните странски студенти и, неизбежно, на агентите на Штази.  

Бев пријавил докторат, кој беше одобрен од министерството за кул-
тура на ДДР. И сè ќе поминеше како што треба, но се случи големиот 
настан – падна ѕидот. 

Се вратив во Скопје, да ја дотерам тезата и да се вратам следната го-
дина да ја бранам. Меѓутоа, набргу разбрав дека поголемиот дел од про-
фесорите ги отпуштиле од работа. Администрацијата на Универзитетот 
не знаеше што да ми каже во врска со менторството и одбраната. Источ-
на Германија веќе не постоеше. Луѓето беа во нова држава. Работата со 
докторатот се одолговлекуваше цели две години и се одлучив да ја 
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бранам во Скопје на Филозофскиот факултет, како магистерска теза. 
Јасно, морав да ја преведам од германски на македонски. 

Во предговорот (кон првото издание) кажувам дека книгата не тре-
ба да се сфати како раскринкување на идеологијата на марксизмот. Са-
кам да го објаснам ова. Велам дека не е раскринкување во смисла дека 
не ме интересираше многу содржината на идеологијата, ме интереси-
раше поединецот. Дефинитивно немав илузии дека нешто ќе се проме-
ни и подобри во земјите на социјализмот и дека ќе се смисли посо-
времена варијанта на идеологијата. Мојата теза од почеток е дека таа 
идеологија ќе пропадне – дека поединецот во современото брзо опште-
ство ќе ѝ избега. Сакав да имам непристрасна и ладна перспектива. Не 
ме засегаше тоа дали идеолозите и тие на власт се во право или не.  

По дваесет години можам да признам дека сум можел да бидам по-
прецизен во ставовите. Иако, од друга страна, книгата, за мене, е нешто 
повеќе од, уште една, критика на марксистичката идеологија. Таа е кри-
тика на секоја идеологија што сака да го умртви слободниот поединец и 
да го направи роб на големите општествени и државни проекти. 

А дека сакав да бидам „поладен“ не зависеше многу од надворешни 
или персонални фактори (на пример, од страв да си немам работа со 
авторитети), туку од мене самиот и влијанието на Лудвиг Витгенштајн, 
неговите ученици и Тверски и Канеман.  

По дваесет години во книгата наидувам на места кои на прво читање 
ме збунуваат, кои ни самиот не ги разбирам. Но, со повнимателно чита-
ње легнуваат (сепак, не сите). Наидувам на места кои денес ми изгледаат 
наивно, на ставови без аргументи и тези кои малку ми се чинат изнаси-
лено. Сакав да интервенирам, но на крај се одлучив да ги оставам така. И 
не ми беше намерата да ја ревидирам книгата, туку едноставно да ја 
преобјавам по цели 20 години од падот на Берлинскиот ѕид. Само некол-
ку пати во текстот си дозволив да дообјаснам некои поими и ставови, но 
тоа се две-три места и ништо суштествено немам сменето. 

Кога ја правев книгата, со тој „ладен“ пристап, најважно ми беше таа 
да биде еден мал систем, во кој нема да има ставови кои си против-
речат. И тоа ми беше најтешката работа. Од денешна перспектива, пов-
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торно го имам истиот страв дека не сум успеал да бидам конзистентен 
и доследен во изведувањето на тезите. Или дека не сум бил доволно 
прецизен и јасен.  

Но, тоа сега не е ни битно. Книгата, всушност никогаш не беше лад-
на. Не ме натераа да ја пишувам противречностите или лагите на марк-
сизмот или привлечноста на егзистенцијализмот или некоја друга фи-
лозофија, туку она што го гледав и доживував. Предизвикот ми беше да 
разберам како една идеологија живее, функционира во секојдневието.  

Она што ме тераше најмногу на размислување го наоѓав слушајќи го 
татко ми како ми ги објаснува своите гледања на марксизмот. Постојано 
имаше прашања од типот како Хегел или Наполеон не одат или одат 
заедно со Маркс. Но, најмистични ми беа обидите да се гледа на Маркс 
низ призмата на Новиот Завет. И киркегоровски откриваше несоглас-
ности меѓу она што го кажува идеологијата и она што го кажува обич-
ниот човек во обичниот живот. Подоцна заклучив дека таквиот однос 
најверојатно влече корени од влијанието на католицизмот на баба ми 
(неговата мајка). Можев само да претпоставувам колку многу поединци 
се мачеле да ја помират својата религиозност со марксизмот. Всушност, 
секојдневниот живот откриваше дека огромен дел од луѓето не се на-
чисто со идеологијата на државата. Имаше луѓе кои не беа сигурни кому 
дала, и кому одзела новата власт по Втората светска војна. А имав прија-
тели кои беа сосема дистанцирани од идеологијата и живеа за себе. 
Многу малку луѓе знаев кои секој ден својата иднина ја врзуваа за идни-
ната на големиот проект на остварување на идеологијата.  

Одредува ли идеологијата нечиј живот или не? Да. Но, на премногу 
начини за таа самата да може да каже дека го одредува животот и ид-
нината на илјадници и милиони луѓе.  

И не може да биде ладна ова книга во која со помош на еден Кирке-
гор се откриваат несогласностите и противречностите меѓу она што го 
кажува идеологијата и она што го кажува обичниот човек во обичниот 
живот. За илјадниците такви што ѝ бегаа на идеологијата ја напишав 
оваа книга.  
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Предговор 
 
 
Во последната деценија, а особено во последниве неколку години, 

живееме во време на „пораз“ на идеологијата која го обележи дваесет-
тиот век – марксизмот. Новата ситуација ја карактеризираат различни 
расположби спрема идеологијата: од воодушевувањето од дезидеоло-
гизацијата до раѓањето на нови идеологии (национализмите) и будење-
то на стари (фашизмот). 

Оваа студија настана токму во ова време на идеолошки превирања и 
превреднувања и претставува сведоштво за бурните политички и ду-
ховни настани. Таа е скицирана во 1987 во Лондон, разработена во 
1989 година, за време на моите студии на Универзитетот во Лајпциг, и 
конечно вообличена во 1992 година во Скопје. 

Во јануари 1989 идеите на студијата се однесуваа на една ситуација 
на исцрпеност на идеологијата која во Источна Европа се наѕираше, но 
веќе толку години наназад, што беше прејдено во некој вид интелек-
туална навика ставањето крај на согледаните состојби да се сместува во 
некоја иднина која беше колку блиска толку и неодредена и, за многу-
мина, неверојатна. 

Веќе во септември истата година, превирањата во ГДР, Унгарија и 
Советскиот Сојуз ми навестија дека времето ќе ги испревари идеите на 
трудот пред тој да се објави. Со објавувањето во 1992 година, студијата 
која требаше да предвиди, се преобрази во објаснување на она што се 
случи во 1989 година. Но, сметам дека ова не ја намалува нејзината 
вредност. 
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Мислам дека во поглед на објаснувањето на тие бурни настани, во-
општо на идеолошката преобразба на светот, постои една непополнета 
празнина во современото мислење. Западниот свет е самозалажан во 
егзалтираноста од својата победа и во задоволството од појавите под-
ведени под изразот „пад на комунизмот“. Истокот е дезориентиран во 
пренагласената потреба преку (задоцнети) обвинувања и отворања на 
досијеа да му ги докрши нозете на „одземениот“ комунизам. Но, и ед-
ниот и другиот, поистоветувајќи ја идеологијата воопшто со идеологи-
јата на комунизмот и поврзувајќи го „ослободувањето“ со западната 
демократија, останувајќи на појавното, пренебрегнуваат некои суште-
ствени проблеми. Станува збор за тоа дека „превреднувањето“ настана-
то со промените во Источна Европа е, сепак, само површно, уште по-
веќе ако се спореди со фактот дека духовното отфрлање на една идео-
логија (комунизмот) е изведено неверојатно брзо и безболно. Затоа, за-
чудува недостигот од обиди да се објасни еден таков шокантен духовен 
пресврт. 

Всушност се работи за тоа дека општествените и културните рамки 
во кои се одвива односот меѓу идеологијата и субјективитетот се суш-
тествено изменети. Денешното време го карактеризираат мозаичната 
култура, присуството и огромното влијание на медиумите, појавите на 
акултурација и забрзување на општествата. Заклучок на оваа студија е 
дека, пред сè, ваквата ситуација го попречува создавањето на врската 
што секоја идеологија се стреми и мора да ја воспостави со поединецот 
доколку сака да се наметне во едно општество. 

Односот меѓу идеологијата и субјективитетот не може валидно да се 
разгледува без да се разложат позициите на субјективитетот спрема 
идеолошките форми во кои се пројавуваат различните врски на идео-
логијата со поединецот, особено во процесот на нејзиното остварува-
ње. Оттаму е нужна дистинкцијата меѓу активната и пасивната страна 
на идеологијата, односно меѓу аспектот на идеологијата како духовен 
израз на одредена, општествено-историска ситуација, како дух на вре-
мето, “Zeitgeist”, кој го нарекувам еидологија, и аспектот кој ја покажу-
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ва активната страна на идеологијата, нејзиниот платоновско-хегелов-
ски карактер на систем на идеи кој законите на умот сака да ѝ ги намет-
не на општествената реалност, кој го нарекуваме идеелогија. 

Во денешната ситуација идеологијата се соочува со неспремноста на 
поединецот да се подредува на „повисоки“, „историски“ интереси. Вак-
вата ситуација го попречува создавањето на врската што секоја идеоло-
гија се стреми и мора да ја воспостави со поединецот доколку сака да се 
наметне во едно општество.  

Како суштествен се открива јазот меѓу идеологијата како општост и 
поединецот како жив, стварен човек, преку кој идеологијата мора да се 
остварува. Во ваквиот контекст се открива сооченоста на идеологијата 
со една современа, постмодерна ситуација на поединецот, во која де-
лотворноста на идеологијата опаѓа со степенот на многустраноста и 
разновидноста на животот на поединецот. Станува збор за главната ка-
рактеристика на поединецот да ѝ се измолкнува на идеологијата, од-
носно за тоа дека поединецот како субјективитет, идеологијата ја 
„чита“ на начини коишто таа не може да ги предвиди и контролира. 

Односот меѓу идеологијата и субјективитетот, значи, суштествено е 
сместен во прашањето на трансформацијата на идеолошкото знаење 
во знаење интернализирано од поединецот (како субјективитет). Иде-
олошкото знаење, мора да се разгледува и од аспектот на дистинк-
цијата на знаењето како епистеме и како докса. Неразликувањето на 
овие две форми на идеолошко знаење укинува еден суштествен мо-
мент во проблемот на односот меѓу идеологијата и субјективитетот – 
функционирањето на идеологијата и на нејзините карактеристики на 
нивото на секојдневната свест на поединецот. Идеологијата во секој-
дневното мислење на поединецот се разликува од идеологијата како 
објективно знаење (епистеме): таа е субјективно знаење (докса), идео-
лошко знаење кое е интернализирано од субјективитетот.  

Консеквенциите од неразликувањето на овие две нивоа на идеоло-
гијата најдобро се гледаат во ситуациите на „живеење“ на идеологијата 
од страна на поединецот.  
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Во студијата сакам да покажам дека интернализираната идеологија 
ги губи карактеристиките на идеолошко знаење како епистеме – таа 
станува докса; второ, таа е фрагментирана и поединецот повеќе распо-
лага со парчиња на идеологијата (идеолошки парцијализации). Нужна 
претпоставка за остварувањето на идеологијата е тоа дека таа мора да 
биде прифатена од поединецот како материјален носител на нејзиното 
остварување. Но се покажува дека идеологијата (која сака да се оства-
ри) не успева да ја реши дихотомијата меѓу епистеме и докса, односно 
не успева да го реши проблемот на врската меѓу неа и поединецот. Со 
тоа таа не успева да ја реши противречноста меѓу ослободувањето на 
поединецот и неговото механизирање. 

Со тезата за постоењето на брзи и бавни општества на истражува-
њето на идеологијата и субјективитетот му се дава една специфична 
димензија. Интернализацијата на определена идеологија суштествено е 
условена и од брзината или бавноста на општеството во кое живее по-
единецот. Поединецот од бавните општества станува поподложен на 
влијанија на идеологијата (и на идеелогиите и на еидологиите) на оние 
од бавните и на оние од брзите општества, но, и на еидологиите кои про-
излегуваат како резултат на процесот на остварувањето на идеелогијата 
во бавните општества. Поединецот од брзите општества и од опш-
тествата што забрзуваат е помалку подложен на идеелошкото влијание, 
а, при тоа, исто така, на идеелошкото и еидолошкото влијание од брзите 
општества, но и на идеелошкото влијание од бавните општества.  

Силното еидолошко влијание од брзите општества во современиот 
свет го отежнува воспоставувањето на „чистиот“ идеолошки однос на 
идеелогиите од бавните општества со поединецот кој живее во нив, до-
ведувајќи го односот идеологија-субјективитет во една постмодерна 
ситуација, во која како најзначаен се јавува проблемот на читањето на 
идеологијата.  

Со поставувањето на субјективитетот во една мозаичка култура, во 
еден мегалополис на вредности и слики, уште повеќе се усложнува од-
носот меѓу идеологијата и субјективитетот.  
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Важно е да се покаже повеќезначноста на поимот идеологија како и 
да се укаже на преголемата едноставност на досегашните определби на 
идеологијата. Но главната цел е да се претстави многустраноста и ком-
плексноста на односот на поединецот спрема идеологијата и неодред-
ливоста на идеолошката акција на поединецот. Главната задача, всуш-
ност, е да се истражи и проблематизира валидноста на повикувањето 
на идеологијата во објаснувањето на акциите на поединецот.  

Ако остварувањето на идеологијата, или прифаќањето на идеологи-
јата, се огледа во акцијата на поединецот кој неа ја прифаќа, тогаш суш-
тествено е прашањето на идеолошката акција. 

Тоа го открива „витгенштајновската“ ситуација на читањето на иде-
ологијата и парадоксот на следењето на идеологијата како „правило“ 
во идеолошката акција (ситуација на training and performance). Вит-
генштајн го открива парадоксот во тоа што ниедно правило не може да 
определи еден начин на дејствување; така, секој начин на дејствување 
би можел да се доведе во согласност со правилото. Секое идеолошко 
дејствување според (идеолошкото) правило е толкување. Меѓутоа, како 
што покажува Витгенштајн, „толкувањето“ е само заменување на еден 
израз на правилото со некој друг. Она што ја разнишува врската меѓу 
идеолошкото знаење и акцијата е откритието дека таа се губи некаде на 
патот од идеолошката инструкција до изведбата. Механизмот според 
кој поединецот (субјективитетот) ја прифаќа идеологијата е секогаш 
проблематичен и недофатлив. Проблематично е и самото истражување 
на односот меѓу идеологијата и акцијата на поединецот. 

Вака разгледаниот однос меѓу поединецот и идеологијата како про-
блематични ги покажува и остварувањето на идеологијата и повикува-
њето на идеологијата, како и (објаснувањата) на „идеолошката“ акција. 
Ако се следи витгенштајновската аргументација, тогаш проблематично 
е и обвинувањето на идеологијата или вината на идеологијата. Но тоа 
се парадокси од кои не можеме да избегаме. Оттука, може да се зборува 
не само за „општата болест на мислењето“ (Витгенштајн), туку и за 
општата болест на идеологијата и на толкувањето на идеологијата. 
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Поединецот е дифракционата точка на идеологијата. Нејзиното 
остварување мора да се прекрши преку него. Токму тука лежи изворот 
на противречностите и парадоксите на идеологијата. Во самото оства-
рување на идеологијата преку современиот идиосинкретичен поединец 
кој толкува (и дејствува според тие толкувања), во самиот скок на идео-
логијата во светот на практиката таа се соочува со парадоксалноста на 
својата цел.  

Поединецот ѝ  бега на идеологијата. 
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Оваа студија го истражува односот меѓу идеологијата и поединецот 

како субјективитет, но не понудува содржински анализи и критика на 
марксистичката и на која било друга идеологија, Идеологијата тука е 
земена како специфично знаење кое се остварува и кое се прифаќа од 
поединецот (како субјективитет). Компаративните содржински анали-
зи меѓу современите идеологии веројатно би дале друг резултат. Тука 
се користат изразите идеолошка парцијализација или фрагмент, но 
не се навлегува во (теоретизирање на) нивната содржина. Целта на 
оваа студија е да се покаже како се соочуваат идеологијата и поедине-
цот (субјективитетот) на денешното време. Затоа не се инсистира ниту 
врз основа на една идеологија да се зборува за „идеологијата воопшто“ 
ниту, пак, на тоа дека за идеологијата не може да се зборува преку ис-
тражувањето на механизмот на дејствувањето на една идеологија. 

Оваа студија треба да укаже на проблематичноста на потрагата по 
определбата на „идеологијата воопшто“. Од друга страна, пак, најизгра-
дениот „примерок“ на идеологија, кој обележал два века во човечката 
историја, токму поради тоа е достатен за истражување на проблемите 
на идеологијата. Затоа проблемот на односот на идеологијата и субјек-
тивитетот се обработува претежно преку примерот на марксистичката 
идеологија и на порастот на нејзината „неразбирливост“ за субјективи-
тетот. И не само тоа: концентрирањето врз една идеологија, во чиј 
проект живее оној што ја истражува, се чини како единствено решение 
и од друг, исто така, значаен разлог. Марксистичката идеологија како 
најразвиена и најприсутна во 20 век беше токму дел од мојата „форма 
на животот“. 
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Тргнувајќи од „Филозофските истражувања“ на Лудвиг Витген-
штајн и од неовитгенштајновците, можеме да кажеме дека идеолош-
киот дискурс одразува една посебна форма на животот, која има своја 
„рационалност“, своја логика и свои поими. Идеологијата, оттаму, мо-
же да се разбере само во рамките на овие поими. Да се истражи кој 
било идеолошки поим (појава) значи тој (таа) да се искуси во опреде-
лен идеолошки контекст. За да се разбере општеството на една, опре-
делена идеологија треба да се учествува во „формата на животот“ на 
таквото општество и таа да се изложи преку еден модел на општестве-
ни односи и на односи на субјективитетот и идеологијата, бидејќи, во 
најмала рака, е спорно постоењето на надворешен или апсолутен кри-
териум врз чија основа би се утврдило дали некој го разбрал тоа опш-
тество или идеологија доколку зазел надворешна гледна точка. Сепак, 
за да се избегне протагорејскиот релативизам со сите парадокси што ги 
носи со себе една ваква исходишна точка, неопходно е постоењето на 
едно независно испитување во рамките на даденото општество и идео-
логија. Задача на филозофијата е да се занимава со она што е дел од жи-
вотот на оној што ја употребува. Филозофијата треба да се живее, вели 
Витгенштајн. Ферид Мухиќ вели дека таа  

треба да произлегува од светот, да го опфаќа, да му претходи, да го 
изразува, да ја дели неговата судбина. Таа е надвор, на улиците – таму каде 
што е случувањето.1  

Ако светот е улица, размислата за идеологијата животно-филозофски 
треба да се сосредоточи врз онаа улица каде што идеологијата и поеди-
нецот (вклучувајќи го и истражувачот) секојдневно се сретнуваат. 

Во мојот пристап кон проблемите на односот меѓу идеологијата и 
субјективитетот има неколку исходишни точки. Тоа се, пред сè, созна-
нијата што ги даваат марксистичката филозофија и социјализмот како 
составни делови на една форма на животот, потоа, Киркегоровите вон-

                                                 

1 Ф. Мухиќ, „Фрагменти за положбата и задачите на филозофијата“, Филозофска трибина. 
Скопје, бр. 5-6, април 1981, стр. 164. 
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редно длабоки анализи на односот на христијанството и христијанинот 
и Витгенштајновите „Филозофски истражувања“, односно проблемите 
на „следењето правило“, на „читањето знак“, на приватноста на јазикот 
и на искуството итн.; конечно, постмодерното мислење, според кое фи-
лозофијата повеќе не може да ја следи логиката на една хегеловско-
винделбандовска историја на филозофијата, односно дека филозофска-
та размисла мора да се потпира и врз знаењата на другите науки или 
форми на знаење. Оттаму, во оваа студија се наведуваат сознанија од 
антропологијата, социологијата, социологијата на знаењето, психоло-
гијата, социјалната психологија, лингвистиката итн. 

Работата на филозофот,  

вели Џани Ватимо,  
не е независна од она што го мислат уметниците, историчарите, социоло-
зите, уште помалку од она што секојдневно се случува во животот. Фило-
зофот не може повеќе да седи на својата работна маса и да размислува за 
битието, туку мора да ги поврзе разните истражувања, разните искуства за 
да им даде на своите современици една разбирлива и прифатлива слика на 
светот. Тоа значи, да ги приближи размислувањата за високите принципи 
кон она што се случува од ден на ден.2 

Во оваа анализа не треба да се бара раскринкување на идеологијата 
на комунизмот или на марксизмот, уште помалку на марксизмот како 
духовна творба. Сфатен како визија, духовен резултат на западната 
мисла, марксизмот го задржува легитимитетот не само да биде изучу-
ван и интерпретиран, туку и да биде инспирација за многу истражува-
чи во светот. Во оваа студија повеќе се прави обид да се разбере еден 
раскинат современ свет. Како што вели Жан Амери во една исповед 
напишана во 1977 година:  

Светот секојдневно и постојано ме преплавува со нови загатки, духов-
ни, политички, емоционални, не сум повеќе господар во сопствената 

                                                 

2 Интервју со Џани Ватимо (G. Vattimo), Europeo n. 7, 16 febbraio 1985, p. 82. 
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куќа... Сите координатни системи се кршат и со тоа и Јас-то (себноста), кое 

одамна научило себеси да не си верува.  
Или, пак, како што вели Коста Акселос во неговата осма теза против 

Маркс:  
целиот општествен живот е суштествено раскинат. Сите загатки коишто 
мислењето го упатуваат на отвореност не можат своето вистинско реше-
ние да го најдат ниту во човечката практика, ниту во простото, или, пак, во 
ученото, критичко сфаќање на таа практика3. 

Затоа, студијава претставува, всушност, обид да се изложат некои 
аспекти на проблемот на односот на поединецот (субјективитетот) 
спрема идеологијата, на идеолошката раскинатост, пред сè, на „трагич-
носта“ и „комичноста“4 на субјективитетот кој ги живее парадоксите на 
идеологијата. Конечно, во ваквиот обид речиси сама од себе се наметна 
потребата да се пронајде и понуди поинаков поимен апарат за анализа 
на проблемите на односот меѓу идеологијата и субјективитетот. 

                                                 

3 K. Axelos, Einführung in ein künftiges Denken, Tübingen, 1966, S. 49. 
4 Како што Киркегор ги употребува овие поими. 
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Комплексноста и интеракцијата 
bo светот на идеологијата 
 
 
Современиот човек живеe во духот на идеологијата. Дестит де Тра-

си ја отвори вратата на широкиот, сложен и противречен свет на идео-
логијата. Идеологијата е постојано тука – од величање на нејзината ду-
ховна моќ, која Кабанис ја изедначува со филозофијата, преку употре-
бата на зборот идеологија во негативна политичка конотација (кога 
своите идејни противници Наполеон ги оцени како „идеолози“), сè до 
големите судири на идеологиите во 20 век со судбинско значење за 
постоењето и квалитетот на човечките светови, и до објавувањето на 
залезот, крајот, на „смртта“ на идеологијата. 

Тој огромен свет на идеологијата е интересен за анализа и е живот-
но значаен во сите негови аспекти и пројави. Кон него е свртена речиси 
сета современа филозофска, антрополошка, социолошка, социјално-
психолошка мисла, a политичката повеќе не може да постои без рефе-
рентност кон него. 

Затоа изборот на аголот и на темите на истражувањето на светот на 
идеологијата истовремено претставува и начин на определување на 
односот на поединецот5 спрема духот и спрема реалноста на идеоло-
гијата. 
                                                 

5 Филозофскиот и социолошкиот јазик го користат изразот субјективитет (од герман-
скиот Subjektivität). Петер Бергер и Томас Лукман во својата книга „Општествената конс-
трукција на стварноста“ го обработуваат прашањето како општествената стварност се конс-
труира од страна на поединците преку нивното субјективно восприемање. Според нив, опш-
тествената стварност не може да постои „објективно“ независно од „субјективитетот“. Јас во 
мојата студија ќе го употребувам терминот субјективитет во ова значење. Значи, тој потенци-
ра една когнитивна, познавателна димензија на поединецот и може да се прифати дека е по-
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Активната и пасивната страна на идеологијата 
 
Поимот „идеологија“ денес опфаќа многу различни значења и упо-

треби. Но, за толкувањата на идеологијата е мошне карактеристично 
тоа што не се води сметка за две нејзини суштествени страни, кои при-
тоа често и се мешаат. Тоа се активната и пасивната страна на идеоло-
гијата. 

Бројот на дефиниции на идеологијата со кои може да се илустрира 
ова неразликување меѓу пасивната и активната страна на идеологијата 
е огромен. Затоа ќе дадеме само неколку примери за илустрација. Ај-
хорн и Хан тврдат дека: 

Идеологијата е одраз, отслик (Widerspiegelung, Abbild) на објективната 
стварност. Таа ги означува погледите, претставите и мислењата во поглед 
на нивната делотворност во рамките на заемните односи меѓу индивиду-
ата и општеството.6 

Според Јовчук и Румл,  

идеологијата е еден комплекс од погледи, чија функција се состои во дава-
њето подлога на социјално-политичките дејности на некоја класа.  

Таа претставува  
 

                                                                                                                     

прецизен од поимот поединец кога се истражува неговата релација спрема идеологијата. Се-
пак, мене ми е важно да го употребам зборот поединец, затоа што неговата познавателна ди-
мензија (значи, како субјективитет) е силно одредена од животната ситуација во која се наоѓа 
и обратно, животната ситуација му е одредена од тоа каков однос има со идеологијата. Тој 
однос на многумина им донесе нов квалитет во животот, но на илјадници и милиони само 
страдања. Иако се занимавам повеќе со тоа што им се одвива во главите на тие што имале ва-
ков или онаков однос спрема идеологијата, јас ќе го користам зборот поединец, токму затоа 
што тој однос се покажа животно важен за огромен број луѓе. На некои места ќе го преци-
зирам поимот поединец, додавајќи му ја определбата субјективитет. 

6 W. Eichhorn und E. Hahn “Zur Theorie und Erforschung des sozialistischen Bewüßtseins”, 
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 8, Berlin, 1967, S. 903. 
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идеен израз на општествените интереси на една класа. Идеологијата ѝ 
соодветствува на класата, таа е условен рефлекс на интересите, стремежи-
те, целите итн. на некоја класа, таа е продукт на историскиот и на конкрет-
ниот општествен процес, на неговите социоекономски и социополитички 
противречности, двигатели и класни борби, таа делува мобилизирачки 
или реактивирачки врз масите и во тој поглед создава нужна врска меѓу 
нивната социјална организација и нивниот културен развиток.7 

За Анте Фиаменго  

идеологијата ја сочинува систем од идеи и сфаќања во кој се изразуваат 
положбата, интересите и целите на определена класа во општествениот 
склоп, како и нормите на нејзината дејност за остварување на тие цели.8 

Според овие дефиниции, значи, идеологијата, од една страна, е од-
раз на стварноста а, од друга, таа делува врз стварноста – таа мобили-
зира и регулира. Определувајќи ја идеологијата како рефлекс и продукт 
a, сепак, од друга страна, инсистирајќи на тоа дека таа делува мобили-
зирачки, несвесно се допираат двете назначени страни и аспекти на 
идеологијата, активната и пасивната, но не се разграничуваат експли-
цитно. Според Pay и Зисенбах,  

на една определена идеологија ѝ припаѓаат, во прв ред, сите филозофско-
научни, економско-политички, морално-естетски, правни, историски, пе-
дагошки погледи, теории и вредносни судови кои се непосредно поврзани 
со општеството и социјалната егзистенција на човекот.9  

Тука не се разграничува дали овие погледи, теории и вредносни су-
дови ја формираат идеологијата или се под нејзино влијание. 

За Вилхелм Рајх,  
 

                                                 

7 M. T. Jowtschuk und V. Ruml, Marxistisch-leninistische Philosophie und ideologischer 
Klassenkampf in der Gegenwart, Berlin, 1974, S. 39. 

8 A. Fiamengo, Osnovi opšte sociologije, Zagreb, 1976, str. 348 (подвл. – Б.С.) 
9 H. C. Rauh und H. Süßenbach, Ideologischer Klassenkampf und bürgerliche Gegen-

wartsphilosophie, Berlin, 1978, S. 180 
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идеологијата на секоја општествена формација има функција не само на 
одразување на економскиот процес во општеството, туку, исто така, и што 
е позначајно, да го вметне тој економски процес во психичката структура 
на луѓето кои го сочинуваат тоа општество.10 

Оттаму, во ваквите определби поимот на идеологијата не е доволно 
јасен. Не би било достатно да се каже дека тука се работи за „дијалекти-
ка на идеологијата“, која ги опфаќа и произлегувањето на идеологијата 
и влијанието што таа го извршува. Таква една апстрактна дијалектика, 
која свесно или несвесно ги допира или истакнува двете страни на иде-
ологијата, воведувајќи притоа една идејна, замислена, но нереална рам-
нотежа меѓу нив, не може да се справи со конкретната динамика на 
идеологијата. Ова особено станува мошне значајно кога едната страна 
превладува, кога е посилна од другата и се претпоставува како позна-
чајна карактеристика на идеологијата. Оттаму, дури и методолошки е 
неоправдано да се зборува за двете страни, или да им се дава подеднак-
во значење, без да се анализира нивната динамика и специфичност. 

 
 
Еидологија и идеелогија 
 
Затоа треба да се прави разлика меѓу еидологија и идеелогија. 
Поимот „еидологија“11 ја означува идеологијата како израз, отслик 

на социо-економските односи, на општествените движења и институ-
ции итн. (во смисла на Марксовата теорија за општествената база и 
надградба; за постоењето на материјалната и на општествената ствар-

                                                 

10 W. Reich, The Mass Psychology of Fascism, New York, 1971, p. 18. 
11 Еидологија од старогрчки εἶδος т.e. εἴδολα („сликички“ кои се одвојуваат од стварите). 

Не треба да се брка со поимот еидолологија (Eidolologie) на Хербарт (Allgemeine Metaphysik, I, 
1828, S. 71), за која тој зборува во својата метафизика: „Eidolologie als Lehre vom Trugbild des 
Ich bzw. vom Idealismus“ (цит. од G. Lehman, Geschichte der Philosophie, Berlin, 1953, S. 134); 
исто така треба да се разликува од еидологијата на Хусерл, која е наука за суштината (εἶδος) 
на стварите. 
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ност која го продуцира12 светот на идеите). Според оваа шема, идеоло-
гијата ја бараме во надградбата. Како еидологија идеологијата претста-
вува идејно отсликување на економската база. Во рамките на ваквото 
гледиште, идеологијата  

во суштина е една изведена суштествено општествено и историски-
конкретно определена социјална појава13;  

таа е  

историски определен рефлекс на стварноста14. 

Поимот „еидологија" е појасен и поадекватен кога сака да се разгле-
дува или застапува тезата дека (човековиот) свет на стварите секогаш 
продуцира еден свет на идеи15, односно дека за секое конкретно, исто-
риско време постои една доминантна идеологија (во форма на еидоло-
гија), карактеристична за тоа време:  

како систем на идеи кој го карактеризира начинот на којшто посебна гру-
па луѓе го посматра животот, ...како систем на идеи кој во еден даден мо-
мент доминира со општественото однесување16.  

Во оваа смисла Манхајмовиот поим „идеологичност“ (Ideologiehaf-
tigkeit) подобро би се разбрал како „еидологичност“ (Eidologiehaftig-
keit)17. 

                                                 

12 „Односот меѓу идеите и општествената стварност, според Маркс, се означува како 
'израз‘ (Ausdruck). Во истата смисла тој ги употребува поимите 'духовен одраз (geistiger 
Reflex), 'идеолошки одек' (ideologisches Echo) или 'симптом' (Symptom)“. Идеите кај Маркс, 
вели Барт, претставуваат и „идејно изразени услови на постоењето“ (ideel ausgedrückte 
Existenz-Bedingungen). Види H. Barth, Wahrheit und Ideologie, Zürich, 1945, S. 150. 

13 Н.С. Rauh und H. Süßenbach, Ideologischer Klassenkampf und bürgerliche Gegen-
wartsphilosophie Studien, op. cit., S. 180.  

14 L. Sève, Marxismus und Theorie der Persönlichkeit, Frankfurt am Main, 1981, S. 145. 
15 Исто така и на слики и претстави („икони“), ако се земе предвид иконографијата што 

ѝ соодветствува на една идеологија. 
16 Ј. Roucek, Social Control, New York, 1962, p. 187. 
17 Сп. подоцна во одделот за владејачката идеологија, стр. 77. 
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Со поимот, пак, „идеелогија“ се нагласува, потенцира онаа страна и 
обележје на идеологијата која истакнува дека оваа претставува ред на 
идеи којшто влијае врз светот на стварите (фактите). Зошто „идеело-
гија“? Во прв ред, за да се нагласи нејзиниот дејствен идеен карактер18. 
Ова можеме, како пример, да го објасниме врз поимот општество 
(општеството е еден од најзначајните објекти на идеелогијата). По кон-
ституирањето на една идеелогија, општеството кон кое е ориентирана 
идеологијата се здобива со ново значење, со нови определби од идеело-
гијата. Општеството престанува да биде вистинско. Тоа е сега само сен-
ка на вистинското општество, кое претставува една идеја во редот на 
идеите, на проектите на идеологијата; кон него како вистинско мора да 
се стреми ова постоечко, лошо општество. 

Во оваа смисла, идеологијата е и трансцендирачка, бидејќи укажува 
на разликата меѓу даденото и „вистинското“ и има цел да го трансцен-
дира ова реалното и присутно. Идеологијата (во форма на постоење и 
дејност на идејата) ја игра улогата на еден идеолошки систем, во кој 
општеството мора да се адаптира на идејата. 

Како таква, како трансцендирачка, идеелогијата секогаш тендира и е 
поврзана со иднината. Таа комуницира со дадената општествена 
стварност со тоа што понудува една подобра идна стварност, тесно по-
врзана со дадената стварност,  како и форма на преминот кон неа.19 
                                                 

18 Се мисли, пред сè, на сфаќањето на Хегел, според кое дадената стварност се потчину-
ва на принципите и мерилата на умот, се организира според барањата на умот. Види пооп-
стојно објаснување во H. Marcuse, Um i revolucija, Sarajevo, 1987, str. 21; види и H. Barth, 
Wahrheit und Ideologie, op. cit., S. 162; каде се вели дека, „во основа, и Маркс поаѓа од иде-
јата“. За застареноста на материјализмот и за денес преовладувачкиот идеалистички начин 
на мислење сп. G. Anders, Zastarelost čoveka, Beograd, 1985, str. 38. 

19 Интересни се паралелите што на планот на преминот се прават меѓу идеологијата и ре-
лигијата (на пример, во B. Russell, History of Western Philosophy, London, 1947, p. 383). 3a илу-
страција се зема христијанскиот рај како подобра иднина. Формата на преминот е односот на 
верникот спрема стварноста на сегашниот земски живот, кој ги почитува црковните канони. 
Тука има уште една паралела: и државата на благосостојба произлегува од определено капи-
талистичко устројство на општеството. Исто така, стварноста на комунистичкото општество 
следува по социјалистичката револуција, итн. 
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Значи, на идеологијата како идеелогија ѝ е инхерентна идеотелија, од-
носно таа секогаш понудува (или принудува на) определена цел, τέλος 
на општеството (телеологија), која е секогаш во иднината. Впрочем, 
идеотелијата, управувањето кон идеалната цел, како остварување на 
идеологијата, односно формирањето на новото општество, е еден про-
цес, активност што трае, што се одвива, нешто што зафаќа време. 
Всушност, телеологијата на општеството потекнува од идеелогијата. 

Способноста на идеологијата да „идеологизира“ зависи од соодвет-
но модифицираниот начин на мислење, нужно е поврзана со него. 
Манхајм таа модификација ја лоцира во „престанокот на духовниот 
монопол на црквата“ и во „неверојатниот процут на духот“,20 Од тој 
„прв бран на модерниот немир“, од кој произлегуваат новите начини 
на мислење, модерниот човек живее и мисли и во категориите „опште-
ство“ и „иднина (на општеството)“. Затоа тој е наклонет кон трансцен-
дирање, со што кореспондира идеалистичноста на неговото мислење. 
Во овој поглед, во однос на прашањата за општеството, човекот веќе 
два века е „идеалист“, веќе два века со право се зборува за идеологич-
носта на човечкото мислење и на неговите (духовни и социјални) твор-
би. Како што вели Ландман:  

На сите културни творби мора да им се пристапи со сомневање дека 
зад нив има идеологија.21 

 
 
Конзервативноста и утопизмот на идеологијата 
 
Во историјата на 19 и 20 век се познати обиди за конзервирање на 

дадената стварност. Мора да се забележи дека и зад нив е сокриено по-
викување на определена идна стварност. Но и таквиот конзервативи-
зам, оној кој се манифестира во крутото и догматско запирање врз една 

                                                 

20 K. Manhajm, Ideologija i utopija, Beograd, 1978, str. 13. 
21 M. Landmann, Philosophische Anthropologie, Berlin, 1969, S. 108. 
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стварност, не е негација на идната стварност, која би следувала од се-
гашната стварност. Тој е насочен повеќе кон тоа да ја отстрани онаа 
друга, противничка, непријателска иднина, која би била последица на 
несаканото радикално менување на сегашната стварност и би претста-
вувала воведување на друг телос. Според првата идеологија, опште-
ствено најтурбулентната појава (револуција, преврат), како воспоста-
вување на нов телос на општеството, е една, единствена и веќе изведена 
(од единствено легитимната идеологија). Секоја друга таква појава би 
претставувала нарушување на „вистинскиот“ телос, кој е веќе зададен и 
се остварува како носител на највисоки вредности. Конзервативизмот, 
нереволуционерноста се и реакција на претераната, хипертрофирана 
насоченост на општествената волја и енергија кон определено незамен-
ливо целесообразно идно или утописко на идеологијата: ова претерано 
насочување на општеството ќе се покаже како една од последиците на 
механизирачката функција на идеологијата во процесот на нејзиното 
остварување.22 

                                                 

22 На пример, на живото и интересно прашање зошто марксизмот станал догматски, 
апологетски, конзервативен, ќе се осмелиме да дадеме три одговори од перспективата на 
изложениот став. Првиот одговор: Затоа што со социјалната револуција пролетаријатот 
не се реализирал. Со тоа и филозофијата не се „укинала“. Од друга страна, затоа што „но-
вото“ општество е нормативно определено. При познатото мешање на нормативното и по-
зитивното, легитимацијата на идеологијата станува лоша бесконечност. Вториот одговор: 
осаменоста и изолираноста на „бавните општества“, какви што, сепак, беа социјалистич-
ките земји. По револуцијата тие се доведени во ситуација да го бранат новото општество со 
сите елементи на политиката на знаење на идеологијата со сите нејзини стратешки компо-
ненти. Третиот одговор го објаснува марксистичкиот догматизам повеќе на теоретско 
ниво: Се работи за неспособноста, неподготвеноста и неспремноста на една „научна про-
грама“ да пронајде „заштитни појаси“. Можеби ваквата ограниченост и крутост на идеоло-
гијата има и банални, да речеме, бирократски корени. Се работи, имено, за ограничувањата 
на официјалната идеологија, чија структура многустрано зависи и од природата на поли-
тичките договарања, од видот, но и од техниката на одлуките (бавност, неадекватност 
итн.), кои влијаат и врз културата и образованието, кои, пак, од своја страна треба да при-
донесуваат врз теоретскиот развиток и „подобрувањето“ на идеологијата (универзитет-
ските програми за марксизмот, на пример, како важен дел на официјалната идеологија, од 
овие причини многу малку се менувале). Во крајна инстанција, овие проблеми на идеоло-
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Всушност, идеологијата секогаш ја вклучува утопијата, колку и да е 
таа скриена. Затоа не е точно тврдењето на Манхајм дека  

специфичната разлика меѓу идеологијата и утопијата лежи во тоа што на 
последната ѝ  припаѓа разурнувачко делување во однос на постоечкиот ред 
на суштествувачкото, a на првата, пак, ѝ недостасува таквото менувачко 
дејствување и ѝ  припаѓа активноста на сокривање на постоечкото на но-
вата стварност.“23  

Ова повеќе би важело кога во споредбата место утопијата би имале 
друга идеологија (на пример: идеологијата на капитализмот и идео-
логијата на комунизмот). И тука се крие опасноста да се бркаат пасив-
ната и активната страна на идеологијата. Затоа и по ова прашање може 
да се разликуваат еидологија и идеелогија. Еидологијата како израз на 
специфичните капиталистички економски и општествени односи го 
добива своето идеелно канализирање преку идеелогијата што ѝ соод-
ветствува. Овие две страни на идеологијата на капитализмот, со силна 
материјална основа (поддршка) на капиталот (преку сите сегменти: до-
минирачка технологија, доминирачки медиуми, a и иконографијата 
што им припаѓа), делуваат како владејачка идеологија.24 

Идеологијата суштествено ја содржи утопијата. Ваквото манхајмов-
ско диференцирање меѓу идеологијата и утопијата, во анализата на 
постреволуциските идеологии ја допира само едната страна („постое-
њето“). Поединецот ја прифаќа постреволуциската идеологија доколку 
верува дека таа сè уште е средство, инструкција, знак за остварувањето 

                                                                                                                     

гијата, сепак, неизбежно произлегуваат од обидот на идеологијата да се оствари, т.е. збо-
руваат за нејзините инхерентни цели и дострели. 

23 T. Kook-Jeon, Karl Manheims Ideologietheorie und ihr Verhältnis zur kritischen Theorie der 
Frankfurter Schule, Frankfurt am Main, 1984, S. 95. Види K. Manhajm, Ideologija i utopija, op. 
cit., str. 191ff, 202. 

24 Во вакви услови, подоцна во овој труд обработените процеси на транскултурација, 
дифузија и др. треба да се разгледаат во едно пореалистично, што значи, помалку оптимис-
тичко светло – да речеме, како облик на американизирање, итн. 
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на утопиското. Без вакво верување прифаќањето на идеологијата ста-
нува лажно прифаќање (кетман,25 "Маn“-однесување26). 

Што се однесува до односот на идеологијата спрема утопиското и 
конзервативното, се чини дека, со време, идеологијата тендира да го за-
постави утопиското и да се приклони кон конзервирање на сегашното, 
да се загуби во сегашното, соочувајќи се со проблемите на остварува-
њето27 (иако и ова конзервирање, рековме, е дел од процесот кој води 
кон утопиското, кон остварувањето на специфичното утописко). Реше-
нието на своите проблеми на остварувањето идеологијата го наоѓа, 
меѓу другото, во постојаното објаснување на практиката која ѝ се оттрг-
нува. Степенот на пронаоѓање на објаснувања како „заштитни појаси“ 
(protective belts)28 соодветствува на нивото на проблемите отворени со 
занемарувањето или со губењето на утопиското како прогресивна про-
екција (цел). 

Историјата на идеологијата започнува со утопиското (идеологијата 
е утопија) и завршува со губењето на утопиското. Без утопиското идео-
логијата може да се определи исклучиво како спонтана еидологија. 
Значи, идеологијата не смее, не може и не го заборава сосема утописко-
то. Во процесот на постојано и одново отворање на проблемот на леги-
тимација, во конкретни услови, може да се занемари остварувањето на 
целта на општеството, но затоа поединецот постојано ќе се образува 
преку поимите (сликите и претставите) на утопиското: „слободен чо-
век“, „комунизам“, „тотален човек“ итн. Оттаму, на пример, и потреба-
та и инсистирањето за воведување на марксистичкото образование во 
социјалистичките земји. Оваа ситуација, всушност, е една од суштин-
ските точки на конфликтната средба меѓу поединецот ориентиран кон 
утопиското и идеологијата која е свртена кон општествената сегаш-

                                                 

25 За кетман види Ч. Милош, Заробениот ум, Скопје, 1988. 
26 „Man“, како кај Хајдегер; види за ова подоцна. 
27 Види за блиската и за далечната цел. 
28 Види I. Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes, Cambridge, 1978, p. 

49ff. 
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ност. Така, се случува идеологијата да може и реално сè уште да теоре-
тизира за утопиското, но таа самата повеќе да не го поседува правото 
да располага со утопиското, да го нуди и да го ветува утопиското. 

Тогаш, таа и нејзиното утописко ја губат привлечната моќ за по-
единецот. Со тоа и трансформираната идеологија (како идеологија на 
поединецот – Ideologie des Einzelnen29) го губи влијанието30 врз ак-
цијата на поединецот. Таквата идеологија ќе се определи како когни-
тивно заостанато мислење: 

Идеологијата се определува како едно познавателно заостанато мисле-
ње, кое не ја достигнало новата стварност. Bо поглед на општествените 
функции, таа ја сокрива вистинската положба на општеството и го стаби-
лизира постоечкиот ред на суштествувачкото во насока на постојана ре-
продукција на постојниот животен поредок, a нејзината содржина de facto 
во никој случај не е остварлива.31  

И таа „постојана репродукција на постојниот животен поредок“ е 
само нуспродукт на незаменливото идно на една идеелогија. 

 
 
Динамиката меѓу еидологијата и идеелогијата 
 
Се разбира дека идеологијата сфатена како идеелогија не претста-

вува некој самостоен и независен ентитет: таа постојано ја носи врс-
ката, зависноста со еидологијата. Каква е динамиката меѓу еидологијата 

                                                 

29 За оваа синтагма види подоцна во оваа глава. 
30 Со зголеменото еидолошко влијание од „брзите општества“ идеологиите од „бавните 

општества“ ја губат способноста да влијаат врз поединецот, да ја наметнат „иднината“; сп. 
L. Kasek, "Zwischen Lethargie und Hoffnung", Die Weltbühne, Num. 30, Juli 1990, S. 950: „Во 
споредба со поранешните генерации претставите за иднината се празни и безбојни. Идеа-
лите и визиите за иднината се слабо развиени“. 

31 Т. Kook-Jeon, Karl Mannheims Ideologietheorie..., op. cit., S. 97. Види K. Manhajm, 
Ideologija i utopija, op. cit., str. 193. 
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и идеелогијата, како произлегуваат едната од другата, како се транс-
формираат една во друга? 

Претпоставувајќи го историскиот примат на еидологијата врз идее-
логијата, во еден момент еидологијата може да се оттргне од таквото 
влијание на материјалниот свет и да се најде на патот кон идеелогија, 
да почне да добива карактеристики на идеелогија кога ќе престане да 
биде „диригиран дух“ од некој општествен фактор (класа); кога ќе поч-
не да се канализира како идеелогија; кога таа, како што вели Ландман, 
ќе стане едно познание на кое ќе му пречи влијанието на животот. 

Колку и да се Шопенхауер и Маркс претходници на прагматизмот, тие 
се држат до класичниот поим на вистината: духот, диригиран од волјата и 
од класата, понудува не само една ориентација што му служи на животот, 
за чија објективна вистинитосна содржина повеќе не се прашува, туку и 
„илузии“ и „идеологии“, затоа што, според класичната теорија, влијанието 
на животот врз познанието само пречи. 32 

Тука се и првите корени на догматизмот на идеологијата. Како што 
натаму вели Ландман, толкувајќи го Маркс:  

...Така, според Маркс, дотогашната уметност, религија и филозофија се 
идеологии, кои немаат вистинитосна содржина, туку чија единствена цел е 
санкционирањето на економската и општествено-политичката, превласт 
на владејачката класа.33  

Ова е добра илустрација за трансформацијата на идеологијата. 
Претворањето на еидологијата во идеелогија не е еден процес во кој 

идеологијата, сфатена како еидологија, се трансформира, се укинува 
(sich aufhebt) и потоа исчезнува. Всушност, идеелогијата повеќе е еден 
израсток на телото на еидологијата, кој сега има способност да дејству-
ва врз светот, но и против или за еидологијата. Може да се каже дека 
токму појавите на идеелогиите, кои, во принцип, се догматични (созда-
вање на светот според определена идеја!) го предизвикуваат идеелоги-

                                                 

32 M. Landmann, Philosophische Anthropologie, op. cit., S. 108. 
33 Ibid. 
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зирањето и догматизирањето на еидологијата. Според тоа, Марксовото 
тврдење дека сите духовни творби стојат под влијание на идеологијата 
е недоволно и премногу едноставно објаснување. Идеологијата санк-
ционира, но прашањето е како, што и на каков начин таа санкционира: 
како еидологија или како идеелогија? Духовната сфера која исклучиво 
би била само резултат на развитокот на материјалниот свет на човекот, 
значи стриктно сфатена како продукт, како проста, обична, спонтана 
еидологија, не би можела (во горната смисла) да санкционира – таа не 
поседува интенционалност, идеотелија, општествен проект, како што 
тоа го има идеелогијата. Идејата која сака да се спушти во одовдестра-
носта е таа која ќе санкционира, која ќе ја ограничува материјата. Но, се 
вели дека една идеологија, лоцирана како израз на определени опште-
ствени односи, се труди да го сочува интегритетот на тие односи фор-
мулирајќи ги нив на духовен план. Проблематично е дали спонтаноста 
може да формулира. Се чини дека попрецизно е објаснувањето дека 
новата идеелогија која санкционира го предизвикува на тој начин нас-
танувањето, вообличувањето на една друга идеелогија, која сега станува 
непријателска, противничка идеологија на првата, која ќе ја брани ма-
теријално-економската структура со соодветна еидологија. Станува 
збор за тоа дека еидологијата се трансформира во идеелогија за да 
санкционира. Идеелогиите на пролетаријатот на 19 век се тие кои из-
вршиле најголемо влијание врз идеелошкото формирање на одбраната 
на капитализмот. Во ваквиот случај се работи, значи, за една фид-бек 
идеологија, за индуцирана идеологија. Ваквата заемност меѓу идеело-
гијата и еидологијата е една од битните карактеристики на модерното 
време и идеологијата пред сè треба да се разгледува во оваа смисла. 
Како влијание врз материјалниот живот, идеологијата се определува 
како идеелогија. A кога една идеологија ги содржи и двата аспекта, то-
гаш на нејзината идеелогичност треба да се гледа како на нејзина одон-
дестраност (свет на идеи). 

Материјално-историски гледано, идеелогијата произлегува од еидо-
логијата. На пример, филозофското дело на Маркс може да биде еидо-
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логија, впрочем таа резултира од стварноста на 19 век во Западна Евро-
па. Меѓутоа, со настанувањето на марксизмот се случува таква дифе-
ренцијација која би можела да се означи како пресврт, по кој можеме 
да зборуваме за една конкретна, очигледна идеологија, која сега не 
само што го отсликува светот, туку се обидува и да го измени. Кога 
Ханс Барт вели дека, „во основа, и Маркс поаѓа од идејата“34, тој го до-
пира овој обрт. 

Тука, сепак, нема да му посветиме внимание на прашањето за кон-
кретното историско настанување на една конкретна идеологија, би-
дејќи за нашиот проблем е достатно разгледувањето на двата аспекта 
на идеологијата како израз и како влијание и на нивната заемна дина-
мика. 

 
 
Откриеноста и скриеноста на идеологијата 
 
При разгледувањето на идеологијата мора да се разликуваат уште 

две страни, според тоа како тие се манифестираат во легитимацискиот 
сегмент на нејзината политика на знаење и како се наметнуваат. Едната 
страна е определувањето на идеологијата како очигледна, откриена, 
како идеологија на владејачите, како државна идеологија. Идеелогијата 
е очигледна идеологија. Во овој аспект, како што видовме, таа е идеа-
листичка, трансцендирачка и поврзана со иднината. Втората страна е 
идеологијата како сокриена идеологија, како идеологија на стварите 
(на стоките), или како еидологија. 

Може да дадеме една шема: 
1. Очигледна еидологија: еидологија која е идеелно канализирана, 

претворена во ред на идеи; интерпретација на дадениот свет на ствари-
те, на стоките, со помошта на еден свет на идеи. 

                                                 

34 H. Barth, Wahrheit und Ideologie, op. cit., S. 162; види, исто така, кај I. Ivas, Ideologija u 
govoru, Zagreb, 1988, str. 22. 
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2. Очигледна идеелогија: идеологијата како легитимирачка идео-
логија, „манифестна, искрена“35 идеологија (отворено пројавување на 
идеелогијата во медиумите). 

3. Сокриена еидологија: неинтерпретирана еидологија; тоа е извор-
ната, спонтана еидологија со сокриен идеелен аспект, која исклучиво 
живее преку манипулацијата со стварите, која себеси не се објаснува, не 
се формулира, но која подоцна може да биде идеелно формулирана. 

4. Сокриена идеелогија: тоа е идеелогија која своето влијание го из-
вршила, која обележала повеќе општествени слоеви. Тоа е идеелогија 
која е „свесно направена за да сокрие интереси“ или која може да биде 
„непрепознаена и мистифицирана“36. 

Значи, последнава, сокриената идеелогија може да влијае врз опш-
тествената база така што да создаде една нова еидологија. Оваа нова 
еидологија е истовремено одраз на идеелогијата. Можеме да разлику-
ваме два сегмента каде што се извршува ова влијание: 

1) Сегмент на поединецот, на неговото мислење, неговиот поимен 
апарат, на неговата селективност итн. 

2) Сегмент на науката и филозофијата, кој следува од првиот сег-
мент (на пример: Леонтјев во психологијата, Лукач во филозофијата, 
Лисенко во генетиката, итн.). Тука вообичаено и неадекватно се упо-
требува фразата „роб на своето време“, на „духот на времето“ поточно 
би било „роб на духот на идеелогијата“. 

Овој втор сегмент може да има повратно делување врз сегментот на 
поединецот, како и врз самата очигледна идеологија. Што се однесува до 
очигледната идеологија, ваквото повратно делување може да претста-
вува подобрување на идеологијата, свесно или несвесно репарирање на 
идеологијата, кое се вклопува во негативната и позитивната хевристика 
на идеологијата како систем на знаење37. Кога во науката нема „очиглед-
ни“ манифестации на идеологијата, тогаш можеме да зборуваме за со-
                                                 

35 „manifest, honest", види K. Dixon, The Sociology of Belief, London, 1980, p. 126. 
36 „consciously devised so as to disguise interest“; „unrecognized and mystified“ – ibid. 
37 Види за инкомпатибилноста. 
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криена идеологија или криптоидеологија. Кај Манхајм се разгледува 
токму сокривачката функција на идеологијата.  

Идеологијата е свест која се согласува со постоечкото (Dasein), но не се 
согласува со вистинското (Sosein), и која затоа дејствува во насока на пос-
тојана репродукција на постоечкото, но кон потемнување на вистинско-
то... Идеологијата е мислење... кое го „трансцендира вистинското“.  

Затоа кај Манхајм и е определена како лажна свест, бидејќи таа е слепа 
наспроти суштината на историјата – на вистинското (Sosein), иако е сооб-
разна на фактите на постоечкото38.  

Вистинското има работа со идеелогијата. Вистинското (Sosein) не 
значи сегашност, туку иднина, тоа е оној проект кој произлегува од 
суштината. Dasein, она што е дадено, што постои, е поврзано со еидо-
логијата. 

Теоријата на идеологијата на социјализмот, која не ги разликуваше 
овие две страни – пасивната и активната – се колебаше меѓу сфаќањето 
на идеологијата како одраз и како праксис. Таа не можеше да ја реши 
од Маркс наследената противречност меѓу моќта на историјата (детер-
минизмот) и моќта на остварувачката идеја (телеологија што се намет-
нува). Оттаму и неадекватното сфаќање на поимот „општествена прак-
тика". Еднаш кога ќе се впушти во светот на материјата, многузафа-
тената идеологија ја заборава Марксовата граматика на единаесетте 
тези за Фоербах. Таа не е повеќе идеологија што говори, идеологија на 
умот и на зборот (λόγος), туку филозофија која пелтечи за менувањето 
(über die Veränderung stotternde Philosophie)39. Затоа нејзината теорија 
за поимот на општествената практика го сочувала и се однесува исклу-
чиво на материјалниот свет, a идеелниот, ако веќе не е сосема исклучен, 
                                                 

38 T. Kook-Jeon, Karl Mannheims Ideologietheorie..., op. cit., S. 109; cп. K. Manhajm, Ideo-
logija i utopija. op. cit., str. 191-192. 

39 Види ја единаесеттата теза на Акселос за Маркс, која воедно е и критика на целокуп-
ното неуверливо пледоаје за менувањето, во K. Axelos, Einführung in ein künftiges Denken, 
Tübingen, 1966, S. 50: „се работи за тоа светот да се мисли, a менувањата да се протолкуваат 
во нивната незаснованост.“ 
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го оставила заборавен. Материјалниот свет, меѓутоа, не е исклучиво 
подрачје на практиката. Тој самиот, навистина, ги произведува идеите 
и како таков е извор, корен на практиката. Но, всушност, „душата“ на 
општествената практика се идеите кои сакаат да се „извалкаат“, или, 
поточно, идеите кои се „извалкани“ во светот. За да биде појасно, тука 
не се мисли на идеите по себе, туку на идеите во процесот на остварува-
ње. Ваквите објаснувања на општествената практиката водат сметка за 
битната карактеристика на последните два века (19 и 20 век) обележа-
ни во знакот на идеологијата. Со поимот „општествена практика“ мо-
же, се разбира, (општо и апстрактно) да се опфати целиот општествен 
живот, но во тоа има голема опасност самиот тој да се разводени. Затоа 
ние тука општествената практика ќе ја доведуваме во врска со идеело-
гијата, односно со кој било општествен проект во процесот на оствару-
вање. Од остварувањата на различни идеологии произлегуваат различ-
ни форми на практиката. Оттаму прашањето за каква практика, всуш-
ност, се работи е сосема на место и оправдано40. Затоа се покажува како 
проблематично светот на стварите, материјалната продукција да се 
толкува како практика наспроти светот на „теоријата“. Уште кај Кант 
се увидува борнираноста на ваквото празно противставување на теори-
јата и практиката. Простото τέχνη не може да се толкува како практи-
ка. Продукцијата, материјална и духовна, може да се определи како 
општествена практика доколку конкретно се поврзува и со технологи-
јата и идеологијата. Практиката која сака да биде сеопфатен поим треба 
да ја има предвид идеологичноста на човековата размисла и акција во 
последните два века, да води сметка за двете страни на идеологијата – и 
за еидологијата и за идеелогијата, и во тој контекст да ја смести продук-
цијата: само така може вистински да се опфатат светот на идеите и све-
тот на стварите како човечка стварност. 

 
 

                                                 

40 Спореди со она кај K. Axelos, ibid. 
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Чиста идеологија, или афазија на идеологијата  
 
Еидологијата може да се претвора (во смисла да се деривира, фрак-

ционира, рафинира) во идеелогија, и обратно. Во овој процес на тран-
сформација можеме да лоцираме еден празен, мртов момент, каде што 
ништо не се случува, каде што идеологијата не е во комуникација, ја 
губи комуникацијата со светот на кој му се наметнувала, или на кој сè 
уште не може да му се наметне. Тоа е моментот на смртта на идеоло-
гијата. Се работи за една платоновска смрт, кога идеологијата е само во 
светот на идеите. Најчесто идеологијата во ваква состојба се нарекува 
чиста идеологија. Така, Лукач бегството од стварноста го определува 
како бегство во царството на чистата идеологија.  

Почнуваме со бегството од стварноста, со бегството во царството на 
„чистата“ идеологија, со ликвидација на спонтаниот материјализам и на 
спонтаната дијалектика на претставниците на „херојскиот период“ во гра-
ѓанскиот развиток.41 

Значи, еидологијата го изразува дадениот материјален живот, реал-
ните творби, на тој начин поврзувајќи ги на друго онтичко (идеелно) 
ниво, како иманентен дел на практиката. Идеелогијата, пак, има интен-
ција да ја создава, практиката или таа самата е практика. Кога идеело-
гијата престанува да биде практична (кога не влијае врз материјалниот 
свет, врз животниот свет на поединецот), таа станува чиста идеологија. 
Изразот „чиста идеологија“ ја означува идеологијата како свет на идеи 
кој ја нема врската со стварноста, кој ја загубил, уште не ја воспоставил 
или нема сила да ја воспостави стварноста. Кога еидологијата ја губи 
одразноста, животноста; кога идеелогијата ја губи идеократичноста, 
интенционалноста, кога станува „општествено неефикасна“, кога идео-
логијата е  

                                                 

41 G. Lukács, Beiträge zur Kritik der bürgerlichen Ideologie, Berlin, 1986, S. 203. 
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прогонета на некое место надвор од општеството и историјата42, 

таа доаѓа во празна точка, станува чиста идеологија. 
Притоа, како мошне значајна се покажува релацијата меѓу идео-

логијата и субјективитетот, нејзината врска со поединецот. Доживува-
њето и вреднувањето на идеологијата од страна на поединецот како 
чиста идеологија ја открива празнотијата во битието на идеологијата, 
во нејзината супстанција, и е најопасната пресуда што субјективитетот 
ја дава за идеологијата. Таквата определба на идеологијата значи уки-
нување на телеолошкото, на идеолошкото знаење во свеста на поеди-
нецот, укинување на улогата на идеологијата во мотивациските меха-
низми на поединецот. 

Пример за ова може да биде Киркегоровата критика на христијан-
ството, на кое тој му забележува дека станало „учење“, дека ја загубило 
идеалната слика за тоа како да се биде христијанин:  

Христијанството сè уште, и во својата вистина, е тука, но како учење, 
како доктрина. Она што во меѓувреме е отфрлено и заборавено е тоа да се 
биде христијанин, што значи да се биде христијанин, или, што исто така е 
загубено, што исто така повеќе го нема, идеалната слика за тоа да се биде 
христијанин.43; 

дека ја загубило врската со егзистенцијата:  
Не значи ништо да се стане христијанин; а тешко и напорно е тоа да се 

разбере. Со тоа ставено на глава и христијанството се претвора во некој 
вид филозофско учење, кај кое тешкотијата лежи во разбирањето, место 
христијанството суштествено да се однесува на егзистенцијата и станува-
њето христијанин да биде најтешкото.44  

 

                                                 

42 K. Manhajm, Ideologija i utopija, op.cit., str. 192. 
43 S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, Gesammelte Werke, XXVI, Düsseldorf-Köln, 

1951, S. 285-286. 
44 S. Kierkegaaid, Abschließende Unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen 

Brocken, Zweiter Teil. Gesammelte Werke, XVI, Düsseldorf-Köln, 1958, S. 75. 
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Проблемот на станувањето христијанин (Christwerden), според Кир-
кегор, произлегува од фактот што христијанството станало едно учење, 
се претворило „во некој вид филозофско учење“, „чиста“ теорија која 
не комуницира со поединецот, кај која проблемот е во „разбирањето“. 
Исто така, и идеологијата на марксизмот ја увидува својата немоќ. Бо-
гомир Ковач вели дека  

денес буквално е јасно дека марксизмот ниту како теорија ниту како 
аналитички апарат, оттаму и како работен метод, не е погоден за анализа 
на современите општества, a посебно на социјализмот,  

и дека  

и пред тоа марксизмот не бил никаква основа за анализа на социјализмот, 
затоа што неговиот целокупен категоријален апарат не бил сообразен на 
специфичноста на она што, всушност, се одвивало во историското крило 
на социјализмот.45  

Или, како што вели Колаковски:  

Како систем на објаснувања, тој (марксизмот) е мртов; не содржи ника-
ков метод кој би можел успешно да се употреби во интерпретацијата на 
современиот живот... Современата марксистичка литература... остава ма-
чен впечаток на јаловост и немоќ.46  

Самиот Маркс, формулирајќи ја важноста на „реалните интереси“47 
кои стојат зад идеологијата, укажал на значењето на врската на идеоло-

                                                 

45 B. Kovač, разговор на тема „Економска редефиниција на самоуправниот социјализам“, во 
организација на списанието Ekonomika, во: Borba (Beograd), god. LXVIII, broj 119-122, 29. 
april – 2. maj 1989, str. 3. 

46 L. Kolаkovski, Glavni tokovi marksizma, Tom III, Beograd, 1985, str. 598.  
47 Поимот интереси ѝ припаѓа на идеологијата. „Реалните интереси“ имаат врска со 

идеологијата било како еидологија било како идеелогија. Дека тие се нешто независно, така 
што идеологијата само ги изразува, евентуално канализира, па и дека на тој начин, всуш-
ност, тие интереси ја одредуваат идеологијата – е еднострано да се тврди, исто како што и е 
обратното: дека, во основа, интересите се определени од идеологијата. Проблематично е, 
затоа, „реалните интереси“, како независни од идеологијата, да се определат како истори-
ска даденост, a оттаму како даденост со родова вредност. Интересите можат да бидат даде-
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гијата со стварноста. Укинувањето на таа врска, според Маркс, прет-
ставува „бламирање“ на идеологијата.48 

 
 
Практичноста на идеологијата 
 
Идеологијата како идеелогија е секогаш практично ориентирана. 

Таа е мислење поврзано со битието („seingebundenes Denken“)49. 
Меѓутоа, Манхајм токму затоа нема право кога се обидува преку 

терминот „seingebundenes Denken" да ја ослободи од специјалното по-
литичко-агитаторско закожурчување онаа содржина на поимот идео-
логија која како предмет на истражување би ѝ припаѓала исклучиво на 
социологијата на знаењето50. Идеологијата која се стреми кон впушта-
ње во практичниот живот, значи идеелогијата, до таа мера нужно и 
суштински е врзана со политиката и агитацијата што не може да се раз-
гледува без овие компоненти. Идеологијата како идеелогија е таа која 
го содржи проектот, визијата, описот итн. на вистинскиот свет (висти-
ната сега има работа со „поврзаноста со идеите“51, со Sosein, a не „повр-
заност со битието“) и која за да го наметне него ги содржи наведените 
практично-дејствени компоненти. 
                                                                                                                     

ни, но нивното определување како „реални“ мора да ги опфати двете страни на идеоло-
гијата, еидолошката и идеелошката, како и да го реши проблемот на нивната партикулар-
ност и родовост. Примерот на организирање на партикуларни интереси свртени против 
една идеологија (зад која стојат други „реални“, „родови“ интереси), какво што можеме да 
најдеме во криминалниот сојуз на Меделин против колумбиските комунисти од 1989 го-
дина, го отвора и прашањето на определбата на идеологијата како владејачка идеологија и 
како идеологија на владејачите. 

48 „Слично делуваат и светско-историските идеи само кога зад нив стојат реални инте-
реси, инаку се бламираат.“ M. Landman, Philosophische Anthropologie, op. cit., S. 114. Види К. 
Маркс и Ф. Енгелс, Светото семејство, Скопје, 1987, стр. 121. 

49 K. Mannheim, Ideologie und Utopie, Frankfurt am Main, 1965, S. 71. 
50 Види ibid., S. 72. 
51 Ideengebundenheit – T. Kook-Jeon, Karl Mannheims Ideologietheorie ..., op. cit., S. 82 Види 

K. Manhajm, Ideologija i utopija, op. cit., str. 63. 
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Поимот „чиста идеологија“ често е синоним на определбите на 
идеологијата како субјективна и како утописка, таму каде што идеоло-
гијата е сфатена како „учење на идоли“52 и таму каде што се изедначува 
со утопијата. Утопијата во овој случај ја означува неостварливоста на 
идеологијата, непремостливата оддалеченост на идеологијата од кон-
кретниот свет.  

Кога вистината не може да се реализира во рамките на пoстоечкиот 
општествен поредок, тогаш за него таа има карактер на чиста утопија. Так-
вата трансценденција не зборува против, туку за вистината.53 

Затоа, може да се каже дека една идеологија која се стреми кон ост-
варување не може да подлежи дури и на приговори и обвинувања за 
прагматизам.54 Таа тендира кон практика и мора да провери дали неј-
зината вистина може да се потврди и надвор од неа. Тука се работи за 
иманентната потреба на идеологијата за потврдување преку друг, над-
ворешен момент.  

Тука вистината се идентификува со применливоста и како „применли-
во“ важи само она што во текот на животот постигнува да има стварно де-
лување и кое во оваа смисла има „успех“. „Успешното“ е „вистинито“.55 

 
 
Динамиката на идеологијата 
 
Динамиката на идеологијата се состои во тоа што таа секогаш се 

наоѓа меѓу празната точка и материјалниот свет во смисла дека произ-

                                                 

52 T. Kook-Jeon, Karl Mannheims Ideologietheorie ..., op. cit., S. 82. 
53 H. Marcuse, Kultur und Gesellschaft I, Frankurt am Main, 1965, S. 116. 
54 Тука се мисли на оној прагматизам според кој судовите, поимите се однесуваат на 

дејствени поединци. 
55 H. J. Lieber, Wissen und Gesellschaft, Tübingen, 1952, S. 106; W. James, Pragmatism, New 

York, 1948, p. 204: "It is true because it is useful". 
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легува од светот и се „фрла“ во еден конкретен свет, и обратно. Ова е 
специфична практика на идеологијата. 

Прашањето за динамиката на идеологијата мошне интересно се пре-
кршува низ светлината на определбите на чистата идеологија. Оваа ди-
намика на идеологијата се состои во можноста идеологијата (било како 
еидологија било како идеелогија) да ја менува својата прва карактерис-
тика – еидологичноста или идеелогичноста. Така, на пример, една иде-
елогија може да стане еидологија, a една еидологија идеелогија. При 
тоа укажуваме дека, без оглед на тоа на која карактеристика на идеоло-
гијата се повикуваме за да ја направиме оваа нивна разлика, зад секоја 
идеелогија се крие определена еидологија, и обратно, т.е. дека еидоло-
гијата и идеелогијата не се едната од другата независни. 

Што се однесува посебно до идеелогијата, бидејќи идеологијата жи-
вее во време, можеме да кажеме дека од историска дистанца една иде-
елогија може да се толкува како еидологија, односно дека во процесот 
на остварувањето во едно општество идеологијата до таа мера го има 
него обележано, што во тоа општество остануваат нејзини траги, во 
смисла на формата на општествена организација, начинот на мислење 
итн. 

Од еден друг аспект, меѓусебното влијание на двеве страни на идео-
логијата се состои во тоа што идеелогиите, како што рековме погоре, 
можат да ја идеелогизираат еидологијата, односно во тоа што една еи-
дологија својата легитимација и теоретско потврдување ги добива пре-
ку идеелогијата. Оваа интеракција се одвива на различни нивоа на 
општост: на најопштото ниво на објективно знаење, преку политич-
ките деривации на идеологијата, сè до нивото на фрагментираната, ин-
тернализирана идеологија – идеологијата во поединецот (Ideologie in 
dem Einzelnen) и на поединецот (Ideologie des Einzelnen).56 

                                                 

56 Интернализирањето на идеологијата е процес на прифаќање, примање на идеолош-
кото знаење од страна на поединецот (субјективитетот), односно негово инкорпорирање 
во свеста на поединецот. 
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Изгледа дека за оптимално, „идеално“ функционирање на идеоло-
гијата е потребна рамнотежа меѓу овие две страни на идеологијата 
(еидологија и идеелогија), една „бимодална симетрија“, како што Гал-
брајт го употребува овој поим57. 

 
 
Идеологијата на оние што владеат и  
владејачката идеологија 
 
Прашањата за остварливоста на идеологијата, за врската со стварно-

то и за она кон што се цели во идеологијата, и за потенцијалното влија-
ние што идеологијата го има врз поединецот, се поврзани со прашање-
то на разликата меѓу идеологијата на владејачите и владејачката идео-
логија. 

Идеологијата на оние што владеат веќе не е онаа предреволуциска 
идеологија која повикува на рушење на поредокот. По револуцијата таа 
има задача да го легитимира новиот (револуционерен) поредок. Во слу-
чајот на идеологиите на социјализмот, идеологијата на владејачите е 
постреволуциска идеологија која е во процес на остварување, која пос-
тојано одново и одново, во налети, се впушта во материјалниот свет. 
Притоа, таа осцилира меѓу своето остварување и мртвата точка на чис-
та идеологија (меѓу фазите на „криза“ и „ревитализација“). 

Од друга страна, тука се работи за идеологија која се бори за глобал-
но важење, или, поинаку кажано, која се стреми кон општоважност, но 
која не важи за глобална владејачка идеологија! На идеологијата со ва-
ков глобален стремеж ѝ треба голема политичка и културна моќ.58 

                                                 

57 Види Ј. К. Galbraith, The Anatomy of Power, Boston, 1983, p. 77-80. 
58 Што се однесува до моќта: на владејачката идеологија ѝ соодветствува таканаречено-

то „имплицитно условување“ (implicit conditioning) и „условена (conditioned) моќ“, каде 
што не се препознава фактот на потчинетост. Таа ќе се определува како еидологија. На 
идеологијата на владејачите ѝ соодветствува „јасно условување“ (explicit conditioning) и 
специфично спроведување на „компензирачка (compensatory), примерена, соодветна (con-
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Владејачката идеологија е онаа идеологија која фактички веќе тол-
ку е присутна во реалниот свет што таа интензивно и директно влијае 
врз партикуларното ниво на животот на поединецот: врз светот на 
стварите, на стоките, врз материјалната и духовната продукција, особе-
но во медиумите. Во ова е содржана суштествената разлика меѓу владе-
јачката идеологија и идеологијата на владејачите. Владејачката идеоло-
гија има во сферата на партикуларното посилна, поцврста и попогодна 
почва за делување и извршување на влијанието. Секако, историјата на 
дваесеттиот век дава примери кога идеологијата на владејачите е и вла-
дејачка идеологија. И доколку е во неа да се пронајдат карактеристики 
на еидологија, односно доколку може да се утврди дека изразува опре-
делен историско-општествен момент, тогаш нејзиното извршено вли-
јание допушта да ја означиме „како дух на времето“, како „доминант-
на“ идеологија. 

Тука е сместено и второто значење на поимот владејачка идеологија: 
една владејачка идеологија е онаа која во суштина, фактички го опреде-
лува мислењето на поединецот, и тоа преку различни (сокриени) фор-
ми на убедување. Тоа е идеологијата која, исто така, се означува и како 
„доминантна идеологија“.59 

Можеме да разликуваме уште едно сериозно значење на овие пои-
ми. Идеологијата на владејачите е идеологија на оние кои владеат и се 
сметаат одговорни за остварувањето на целта на општеството, бидејќи 
тие знаат дека за таквото остварување е потребна акција на поедин-
ците, определен начин на мислење, определена свест, определена од ед-
на одредена идеологија: идеологијата преку владејачите ја организира 
одбраната од противничките идеологии. Ваквата одбрана е израз на 

                                                                                                                     

dign) моќ“, односно на „условена“ моќ, која резултира од остварувањето на идеелогијата. 
Види Ј. К. Galbraith, op. cit., p. 80. 

59 Но, спореди со R. Barthes par Roland Barthes, Paris, 1975 p. 51: „Нема многу полза од 
тоа да се каже ‚доминантна идеологија‘, зашто тоа е плеоназам: идеологијата не е ништо 
друго освен идеја која доминира“. Всушност, ова се однесува повеќе на еидологијата како 
владејачка идеологија, a не на идеелогијата, која се стреми да стане доминантна. 
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нихилациската компонента на политиката на знаењето на идеоло-
гијата.60 Поимот „непријателска идеологија" има посебно место во по-
литиката на знаењето на идеологијата: бидејќи на владејачите им тре-
баат следбеници (т.е. следбеници на идеологијата), односно поединци 
кои треба и, дури, мора да ја прифатат соодветната идеологија, владеја-
чите применуваат различни форми и техники на индоктринација и 
убедување. Таквата идеологија е, всушност, идеологија на владејачите, 
барем како слој, ако не како комплетна класа, но таа не мора да биде и 
владејачка идеологија, Впрочем, и во услови на духовна и политичка 
репресија поединецот (субјективитетот) ги пројавува своите можности 
и права за разликување, односно за ненужно идентификување со идее-
логијата која му се наметнува, задава, затоа што идеологичноста на 
мислењето на поединецот може да произлегува од „имплицитното“ 
влијание на некоја еидологија. 

 
 
Пет синтагми за односот на  
идеологијата и поединецот  
 
Односот меѓу идеологијата и поединецот е комплексен, многустран, 

слоевит и интеракциски. Тоа не е прост однос меѓу два независни 
ентитета кои стапуваат во контакт, задржувајќи ги притоа своите ка-
рактеристики, туку однос на меѓусебно влијание и трансформирање. 
Интернализирајќи се, инкорпорирајќи се во свеста на поединецот, 
идеологијата (идеолошкото знаење) добива нови обележја, бидува из-
менета, фрагментирана, толкувана, „субјективирана“ итн. Затоа ги вос-
поставуваме петте синтагми, како определби кои опишуваат различни 
страни на односот меѓу идеологијата и поединецот: 
                                                 

60 „Политиката на знаењето“, која ја поседува, ja содржи идеологијата како нејзина зна-
чајна определба, претставува вистинска идеолошка машинерија со три стратешки компо-
ненти: легитимација, нихилација и терапевтика. Види T. Luckmann and P. Berger, The Social 
Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, London, 1966, pp. 144-150. 
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1. Идеологија за поединецот (идеологија која зборува за поедине-
цот, Ideologie über den Einzelnen). Тоа е идеологијата кога го толкува, го 
објаснува поединецот, кога ја лоцира неговата позиција во опште-
ството. Оваа идеологија може да се заснова како систем (έπιστῆμη). Таа 
ги има своите манифестации во филозофијата, социологијата, педаго-
гијата; може да биде и во форма на таканаречена очигледна идеологија 
(книги, говори, студии). Примарните задачи на ваквата идеологија се 
да го објасни местото на поединецот во општеството, да му понуди жи-
вотни цели врз таа основа. Вака легитимирајќи се, таа се стреми ко-
нечно да биде прифатена од поединецот, со што може да го започне 
процесот на остварување. 

2. Идеологија за поединецот (идеологијата наменета за поединецот, 
Ideologie für den Einzelnen). Се однесува на идеологијата кога му се 
дава, понудува на поединецот и чија функција е да го придобие поеди-
нецот на тој начин што ќе влијае врз него, при што тој ќе го усогласува 
мислењето и чувствата со неа, ако треба и менувајќи ги, a таа ќе ги инс-
пирира акциите на поединецот.61 Тука теоретската легитимација на 
идеологијата (како έπιστῆμη), заедно со елементите на убедување, пре-
ку разни форми на организирање на поединците, a особено вклучу-
вајќи ги и индоктринацијата и манипулацијата, се претвора во прак-
тична легитимација на идеологијата. 

3. Идеологија на поединецот (Ideologie des Einzelnen). Тоа е идеоло-
гијата која е прифатена од поединецот, која е интернализирана, која 
поединецот ја присвоил, ја смета за своја, со која тој (со својот живот, 
мисли и дела) се идентификува. Ваквата идеологија, која успеала да 
влезе во секојдневниот живот на поединецот, да се спушти на нивото 
на неговата лична идентификација со неа, ја извршува проспективната 
функцијата, или (може да) служи како телеолошка заднина (инспи-

                                                 

61 Сп. Киркегор: „... Религиозното предавање треба да се однесува на оној што дејствува, 
којшто, кога ќе дојде дома, мора да се стреми според него да дејствува“ – S. Kierkegaard, 
Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken, op.cit., Zweiter 
Teil, S. 149. 
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рација) на акциите на поединецот коишто идеологијата ги посакува. 
Идеологијата која не може да стане, или која престанала да биде, идео-
логија на поединецот е или станува „чиста идеологија“. 

4. Идеологија во поединецот (Ideologie in dem Einzelnen). Станува 
збор за топографската структура на идеологијата во свеста на поедине-
цот. Тука се користи фикцијата на субјективниот идеолошки апарат да-
ден во простор. Се определуваат карактеристиките на идеологијата на 
субјективно ниво, нејзините функции во персоналниот систем на по-
единецот. Ваквата идеологија е идеолошко знаење на поединецот, и тоа 
како докса, a дадена низ практичен силогизам (доколку ја опфаќа идео-
лошката акција на поединецот). Овде спаѓа и субјективната страна на 
идеолошката акција (слично како што во политичката психологија се 
разгледува субјективната страна на политичката акција); предмет на ис-
тражување тука е персоналниот систем на поединцот во кој преку ин-
тернализирање, сфатено не како механичка идентификација, туку како 
жив и активен однос (Auseinandersetzung) на субјективитетот спрема 
знаењето, се комбинираат и соочуваат идеолошки и лични ставови, но и 
се одразуваат структурите на општествениот систем во кој се наоѓа пое-
динецот. 

5. Идеологијата според поединецот (Ideologie nach dem Einzelnen). 
Оваа определба (која ја опфаќа последнава пред неа) го изразува свое-
видниот, посебен, субјективен однос на поединецот спрема (конкрет-
ната) идеологија. Тука се работи за идеологијата дадена во и низ субјек-
тивната интерпретација на поединецот. Во интерпретацијата е содр-
жан најличниот однос на поединецот спрема идеологијата, смислата 
што таа му ја дава нему и значењето што тој ѝ го дава нејзе. 

Теоретки е можно идеологијата според (nach) поединецот по содр-
жината многу малку да се разликува од идеологијата за (für) поеди-
нецот, односно интернализираните ставови на идеологијата (макси-
мално) да ја задржат својата содржина и структура, т.е. да не се из-
менат. Тоа значи да не бидат толкувани, туку само да ја добијат фун-
кцијата на „внатрешна референца“ кога поединецот ги толкува живот-
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ните ситуации. Тогаш би имале таква трансформација на идеологијата 
кога мислењата, „индивидуалните погледи“62 на поединецот не се раз-
ликуваат од „надворешната идеологија“; кога идеологијата го затвори-
ла кругот; кога идеологијата според (nach) поединецот има такви ка-
рактеристики што може да се зборува за целосна идеологизираност на 
мислењето или за целосна идеологена петрификација на мислењето. 
Ова е најпосакуваната релација меѓу остварувачката идеологија и по-
единецот. Но, ќе се покаже дека е невозможно идеологијата според 
(nach) поединецот по содржината воопшто да не се разликува суштин-
ски од идеологијата за поединецот. 

Затоа, од друга страна, (максимално) интерпретираната идеологија, 
која е под посилно влијание на другите знаења што ги поседува по-
единецот, станува идиосинкратично идеолошко знаење, субјективна 
интерпретација која содржински не се поклопува со идеологијата за 
(für) поединецот и која помалку веројатно ќе ги има како резултат 

                                                 

62 Кај Бронислав Малиновски е дадена една табела во која се класификувани такана-
речените групи на вера (Glaubensgruppen):  

„1. Општествени претстави или догми;  
2. Теологија или интерпретација на догмите; 
а) ортодоксни објаснувања, мислења на специјалисти, 
б) популарни, општи погледи, формулирани од множеството членови на едно опште-

ство, 
в) индивидуални погледи или објаснувања." (B. Malinowski, Magie, Wissenschaft und 

Religion und andere Schriften, Frankfurt am Main, 1973, S. 240).  
За потребите на овој труд оваа шема ја преиначуваме вака: 
1. Општествени претстави или догми; 
2. Идеологија или интерпретација на догми; 
а) ортодоксни објаснувања, мислења на специјалисти кои треба, мора да станат опште-

ствени претстави (идеелогија), 
б) популарни, општи погледи (еидологија) , 
в) индивидуални погледи или објаснувања. 



ИДЕОЛОГИЈАТА И ПОЕДИНЕЦОТ 

 

 

54 

акциите што ги посакува идеологијата; како таква таа претставува 
потенцијална опасност за идеологијата.63 

Првите две синтагми можеме да ги означиме како „надворешна 
идеологија“, другите три како „внатрешна идеологија“. Границата меѓу 
овие два поима не е остра: во надворешната идеологија спаѓаат „орто-
доксните објаснувања“ и „мислењата на специјалистите“, a внатреш-
ната идеологија се, всушност, „индивидуалните погледи“. Што се одне-
сува до идеологијата, мислењата на специјалистите можат, во почеток, 
исто така да бидат индивидуални погледи, кои преку научното прика-
жување можат да полагаат право на родово важење. 

 
 

*   *   *    
 
Поимот „идеологија“ се покажува како повеќезначен, повеќеслоен. 

Во објаснувањата на современите појави, во кои тој поим се употребу-
ва, кон него не може да се однесуваме како да е нешто што има една ди-
мензија. Поедноставувањето на поимот идеологија го води во ќорсокак 
истражувањето на односот меѓу неа и поединецот; и токму од овој увид 
произлезе потребата (задачата) најнапред да се откријат и постават не-
кои посуштествени аспекти и страни на идеологијата и да се дадат 
структурни, релациски и топографски определби на идеологијата, за на 
тој начин попрецизно да се постават рамките во кои ќе се движи ана-
лизата на проблемите поврзани со прашањето за односот меѓу идеоло-
гијата и поединецот. 

 

                                                 

63 Лисјен Сев прашува: „Чиј марксизам?", мислејќи на држави. За кој марксизам збо-
руваме? За југословенскиот, советскиот, кинескиот, францускиот? Истото прашање не се 
однесува сега на државата, туку на поединецот. 



Идеологијата како епистеме и како докса 

 

55 

 
 
 
 
 

Идеологијата како епистеме и како докса 
 
 
Едно од основните прашања на филозофската анализа на идеологи-

јата е дали и како идеологијата може да се определи: како епистеме или 
како докса. Оттука ќе произлезат и модусите на определувањето на 
односот на идеологијата спрема поединецот и на поединецот спрема 
идеологијата, а, конечно, и дискусијата околу иманентниот проблем 
зошто идеологијата не ja прави разликата меѓу епистеме и докса.64 

Всушност, суштествен проблем е кога поединецот, како субјекти-
витет, спрема идеологијата се однесува како спрема епистеме, односно 
кога поединецот сопственото идеолошко знаење го смета за епистеме, a 
кога и самата идеологија своите сознанија и ставови (идеолошкото зна-
ење) исклучиво ги толкува како епистеме. Многустрани се последи-
ците кои произлегуваат токму од ваквиот однос на поединецот спрема 
неговата идеологија и на идеологијата спрема знаењето. Заради тоа е 
важно да се разгледаат историско-филозофските корени и причини за 
формирање на идеологијата како епистеме; со тоа заедно оди и обидот 
да се покаже од каде произлегува нејзината потреба за научно важење 
и, во врска со ова, што претставува стравот на идеологијата од неопш-
тото и како таа се соочува со тешкотиите на рационализмот, како ja 
задоволува потребата, вака определена, успешно да ja врши својата 

                                                 

64 Епистеме (έπιστῆμη) старогр. разбирање, знаење, познание, заклучок; разумно, науч-
но; наука; докса (δόξα) старогр. мнение, претстава, мисла, очекување, претпоставка; замис-
ла; намера, план; суд, принцип, учење; добро име, репутација, слава; блесок, сила, автори-
тет, власт. 
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легитимациска и нихилациска функција Од ова е неделива манихеј-
ската карактеристика на идеологијата; суштествени за нејзиното наста-
пување се определбата на негативната вредност, на „злото“, и неговото 
влијание врз политиката на знаење на идеологијата. 

 
 
Причините за формирање на  
идеологијата како епистеме 
 
Идеологиите на модерното време, во што особено се истакнува 

марксистичката, ѝ даваат суштинско значење на логиката на системот 
како систем на знаење, на својата поврзаност со научноста, т.е. на сво-
јата суштина како епистеме. Еден од првите чекори на модерните идео-
логии како „body of knowledge“ e себеси да се легитимираат како наука. 
За марксистичката идеологија, на пример (а тоа е случај и со другите), 
тоа значи себеси да се легитимира историски. Научната и филозофска 
легитимација за марксистичката идеологија претставува и историска 
легитимација. Во таква светлина се дадени и тврдењата кај Ленин дека 
идеологијата „почива врз целокупното човечко знаење“, и дека  

претпоставува еден висок степен на развиток на науката... и на научната 
работа.65  

Идеологијата на работничката класа, поради тоа што ги изразува  

интересите на целото општество, a не само на една социјална група, во 
својата суштина има научен карактер. Во таа смисла, за идеологијата на ра-
ботничката класа може да се каже дека е научна идеологија.66 

Од друга страна, за Фридрих фон Хајек и либерализмот има научна 
превласт над социјализмот, a особено над марксизмот, кој за него прет-
ставува суеверие.  

                                                 

65 В. И. Ленин, Писмо до „Северниот сојуз на РСДРП“, во Дела, Том 6, Скопје, 1981, стр. 122. 
66 A. Fiamengo, Osnovi орšte sociologije, op. cit., str. 349. 
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Историската и научната супериорност на либерализмот, според ти-
пично „хајековската“ формула, се вика‚ превласт на спонтаниот ред над 
редот по декрет‘“.67 

Одговорот на прашањето зошто самата идеологијата настојува себе-
си да се сфати и се сфаќа како систем на знаење можеме да го најдеме 
во стремежот кон нужното и општото, наследен од западната филозо-
фија. Од почетокот на модерната историја на идеологијата кај (со) де 
Траси, идеологијата го има овој (апологетски) однос спрема научното:  

За Дестит де Траси идеологијата требало да го има истиот степен на из-
весност и сигурност како и резултатите на природно-математичките нау-
ки.68 

Кај Манхајм, еден од најзначајните истражувачи на идеологијата, 
„партикуларниот поим на идеологијата“ се означува како безначаен; 
тој сака да го објасни „општиот поим на идеологијата“.69 Од ваквиот 
однос на идеологијата спрема научното произлегува и познатата поим-
на конструкција „научен комунизам“70 и „научните“ објаснувања на си-
те клучни категории во марксистичката идеологија. 

Вредноста и тежината кои ги добива една идеологија кога вака се 
легитимира се многустрано определени и значајни. Со односот на по-
чит кон научното оди заедно и еден вид страв од научното. Станува 
збор, пред сè, за стравот на оние што владеат од научното, или поточ-
но, од „научното“ што не е „нивно“, кое е во судир со идеологијата на 
владејачите. Оттаму произлегува и значењето што за идеологијата на 
владејачите го има (нејзиното) идеологизирање на наукaта, дури и на 

                                                 

67 Види Ги Сорман, „Фридрих Хајек – Економија против политичке моћи" (од фељто-
нот „Прави мислиоци нашег времена“, според истоимената книга на Ги Сорман), НИН, бр. 
2158, мај 1992, стр. 57. 

68 H. Barth, Wahrheit und Ideologie, op. cit., S. 21. 
69 Општиот поим на идеологијата е предмет на социологијата на знаењето. Види К. 

Маnhajm, Ideologija i utopija, op. cit., str. 78. 
70 На пример, за „научното познавање“ на иднината види L. Kolakovski, Glavni tokovi 

marksizma, Tom III, op. cit., str. 593. 
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секоја наука посебно (Лисенко и др.). Овој вид страв потекнува од 
специфичната улога и место на науката што таа го има во западниот 
свет. Во целокупниот живот, па така и во политиката, во политичките 
расправи, секогаш високо се цени научноста на аргументацијата. Нау-
ката секогаш значи најсилен доказ, таа како таква има моќ. Ова може 
да се формулира и како почит и страв на посебното од општото. Вак-
виот страв ги следи идеологиите уште од почетокот на модерната исто-
рија:  

Бонапарта сакал да го попречи секое самостојно научно истражување 
од политичка, стопанска или од морално-филозофска природа, за да не ѝ 
даде простор на опозицијата базирана врз науките и филозофијата и хра-
нета од нив.71 

На опачината на овој страв од научното го наоѓаме и стравот на иде-
ологијата од она што не е општо, од посебното, партикуларното; овој 
страв го исклучува субјективното, кое е индивидуализирано, премногу 
лично, „ненаучно“. Затоа научноста која идеологијата ja одобрува, по 
правило, ќе го отфрла субјективното, но и туѓото научно, значи она кое 
потекнува од друг идеолошки систем (кое неретко се обележува како 
субјективно). Идеологијата ќе ja одобрува само нејзината, од неа опре-
делена научност. Се отфрлаат како негативно определени обидите за 
други, посебни, сопствени пронаоѓања на поинакви патишта за граде-
ње на нови теории и нови општества, вклучувајќи ги и обидите на оса-
мениот поединец. Од овој страв, кој зависи, да речеме, и од други, при-
земни (вулгарно економски и дневно-политички) причини, произле-
гува и отпорот, нетолеранцијата, која од идеологијата се определува 
како борба против посебното. Таа го опфаќа просторот од планот на 
универзално инсистирање на „општоста“ на идеологијата (кога се ра-
боти за градење на државниот систем), преку планот на теоријата (на 
кој можат да се формираат и реално се јавуваат идеи кои не ja следат 
генералната, таа една посакувана линија), па сè до поединецот. Во 

                                                 

71 H. Barth, Wahrheit und Ideologie, op. cit., S. 26. 
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марксистичката идеологија на „реалсоцијализмот“ се водеше жестока и 
постојана борба против таквите тенденции. На првиот план таа се оп-
ределуваше како:  

борба против тенденцијата… на изолација, на закожурчување во создава-
њето на „национални“ модели на социјализам.72  

На вториот план таа се манифестира како критика на другите идеи 
и школи, како што беше, на пример, критиката врз групата Praxis од 
страна на источноевропските идеолози:  

Таа (групата Praxis) од почеток објаснувала дека филозофијата не ѝ  
припаѓа на науката, дека, божем, е лишена од достоинството на „општото“ 
и, како второ, ja разгледува филозофијата само како „слободно критичко 
мислење“ кое нема никаква врска со идеологијата, која, наводно, секогаш 
се редуцира на една изопачена слика за стварноста73.  

Третиот план е поединецот. Така, на пример, За Јовчук и Румл, југо-
словенскиот марксистички теоретичар Предраг Враницки беше  

субјективистички интерпретатор кој наклонува кон ревизионизам74.  

Ова беше честа оценка на обидите да се мисли поинаку дури и во 
рамките на марксизмот. 

Од вакви позиции, секој чекор кон идејна независност, кон индиви-
дуализам се напаѓа како грд, погрешен, „субјективистички“. 

Значи, идеологијата инсистира на научноста, на „објективното“. 
Идеологијата е таква, научна, кога во основата ги има „научно точни-
те“, исправни сознанија за „објективното“, вклучувајќи ги и интересите 
на субјектот на кој му се нуди, кој неа ja прифаќа. Се верува дека таа во 
основата има научно точни, исправни сознанија. „Научниот“ дискурс 
на идеологијата пледира за определба на идеологијата како наука, иде-

                                                 

72 M. T. Jowtschuk und V. Ruml, Marxistisch-leninistische Philosophie und ideologischer 
Klassenkämpf in der Gegenwart, op. cit., S. 18. 

73 Ibid., S. 31. 
74 Ibid., S. 33. 
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ен и познавателен систем што ja отстранува противречноста меѓу епис-
теме и докса, меѓу научното знаење и мнение, меѓу нивоата на општото 
и посебното.  

Меѓутоа, неизвесно е дали ваквата определба може да го објасни од-
носот на субјектот спрема идеологијата како едноставно (просто) ра-
ционален однос и дали акциите на субјектот во кои тој се повикува на 
идеологијата можат да се објаснат со прост практичен силогизам (каде 
што научните сознанија и посебните интереси на поединецот се пре-
миси, a неговиот идеолошки став, т.е. однос спрема идеологијата и не-
говите акции се конклузија). Тука се мисли на рационалноста за која 
зборува K. Диксон: 

Рационалноста може да означува: збир на претпоставки неопходни за 
разбирање на која било човечка акција, ...збир на претпоставки кои се сме-
таат неопходни за правилно објаснување на однесувањето.  

Или како што наведува подолу во својата книга Диксон:  

Може да се смета дека рационалното однесување подразбира однесу-
вање во согласност со некој збир од морални правила или идеали што 
имаат објективна или апсолутна основа.75 

Сепак, ќе го оставиме овој проблем за поопстојна анализа во шеста-
та глава и ќе укажеме само на тоа дека од сето ова произлегуваат кон-
кретни последици. За идеологијата, врската меѓу неа и науката изгледа 
неопходна и единствена. Инсистирајќи на оваа блиска или тесна врска 
меѓу идеолошкото и научното, идеологијата – на планот на знаење – 
своето (идеолошко) знаење ќе го смета за епистеме. На планот на прак-
тичната примена на идеологијата ќе се дозволува само онаа акција (на 
поединецот) која се објаснува со повикување на општото (на пример, 
во име на народот), a не акцијата која се повикува на субјективното. 

                                                 

75 K. Dixon, Sociology of Belief, London, 1980, p. 52ff, р. 57. Сп. со анализата на поимите 
„неживотен, без душа ум/разум" (unbeseelte Vernunft/der Verstand) и „животворен, вдахно-
вен разум/ум“ (beseelter Verstand/Vernunft) во K. Aram, Magie und Mystik, Berlin, 1929, S. 
421. 
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Така, (идеолошки допуштените) објаснувања на ставовите, постапките, 
акциите на поединецот, кои важат како епистеме, се и „објективна 
критика“ и допуштено идеолошко знаење (кое често, всушност, е со-
кривање на очигледните идеолошки – морални, политички, економски 
и др. – скршнувања и оправдување на реалните состојби). Тука спаѓаат 
објаснувањата кои се повикуваат на „објективни и субјективни факто-
ри“, на дијалектика итн., и кои како „научни“ (читај: идеолошки) се до-
пуштени. Во врска со прашањето за критиката повеќе ќе кажеме по-
доцна. 

 
 
Трансформација на идеологијата 
 
Идеологијата му се нуди на поединецот како систем на општествени 

идеи кој е насочен кон тоа да влијае врз мислењето и однесувањето на 
поединецот. Но, таа нужно се трансформира, иако постојано – значи, и 
на нивото на надлично знаење, и на нивото на лично знаење, во поеди-
нецот, како интернализирано знаење – сака да остане епистеме. Во сво-
јата почетна, исходишна ситуација таа се наоѓа надвор од поединецот 
и, во одредена смисла, ja има структурата на еден свет на идеи (како кај 
Платон). Како таква таа инсистира на својата потполност, вечност, 
нужност и неменливост, таа е единство на „научни искази“. Или, како 
што го формулирал ова Ленин:  

На секоја научна идеологија (за разлика, на пример, од религиозната) ѝ 
соодветствува објективна вистина.76  

Од една стандардна марксистичка позиција77, така определувајќи се 
оваа „научна идеологија“ се поставува наспроти „граѓанската спонта-
ност“.78 

                                                 

76 В. И. Ленин, Материјализам и емпириокритицизам, во Дела, Том 14, Скопје, 1981, стр. 190. 
77 Види Н. С. Rauh und H. Süßenbach, Ideologischer Klassenkampf und bürgerliche Gegen-

wartsphilosophie Studien, op. cit., S. 49. 
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Да претпоставиме дека идеологијата секогаш ja задржува својата ка-
рактеристика да биде епистеме. Тогаш тоа би важело и за интернализи-
раната идеологија. Но, во таквиот случај, идеолошкото знаење, и по-
крај споредбите што ги направивме со Платоновиот свет на идеите, се-
пак ќе се однесува поинаку. Платоновата идеја само се отсликува во 
светот. Идеолошкото знаење кое би инсистирало постојано да биде 
епистеме би морало да се дуплира, или подрастично кажано, да се 
„клонира“ во поединецот. Вакви, да ги наречеме, „тврди“ и наивни нас-
тојувања можат да се најдат во секоја порадикална и понастојчива 
идеологија. На идеологијата не ѝ е доволна само научноста на нејзини-
те идејни творби, туку таа сака да биде и „научна свест“ на оние што 
неа ja прифаќаат (на пример, на работничката класа).79 Кога зборуваме 
за марксистичката идеологија откриваме нејасност која лежи во идеј-
ните основи на творците на марксизмот (особено кај Маркс и Лукач). 
Се работи за тезата дека научната свест е еден ентитет, кој, како објек-
тивност, се наоѓа надвор од психолошката свест на поединецот (Лу-
кач), а, од друга страна, што во однос на ваквото определување на свес-
та се покажува како противречно80, дека оваа свест не може да се ин-
терпретира субјективно.81 

Очигледен е товарот што на овој план го добива поединецот. Кога 
би сакал да се изрази, да „интерпретира“ на планот на идеологијата, тоа 
мора да биде интерпретација на „научна свест“.82 Тука се открива се-
                                                                                                                     

78 И низ ова идеологијата се разоткрива како механизирачка: она што таа го бара за 
своето остварување не е спонтаниот поединец. He случајно за Дестит де Траси идеологија-
та била дел од зоологијата – Сп. H. Barth, Wahrheit und Ideologie, op, cit., S. 16. 

79 H. Barth, op. cit., S. 49. He се проблематизира која е таа научна свест и со кои научни 
методи се потврдува нејзината научност. Се разбира, спекулацијата која „историски“ ja ут-
врдува појавата на свеста (Лукач) има предност над емпириските истражувања. 

80 Во врска со оваа теза види A. Gorc, Zbogom proletarijatu, Beograd, 1982, str. 23. 
81 Откако, по револуцијата, се занемарува субјективното, т.е. поединецот, овој проблем 

идеологијата го симплифицира и игнорира. – Види R. Džekobi, Društveni zaborav, Beograd, 
1981, str. 100. 

82 Посебен проблем на оваа „строга“ научност е во тоа што оваа научност е определена 
од идеологијата. 
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риозната дихотомија на вака сфатената идеологија: доколку идеоло-
гијата секогаш е систем, тогаш и интернализираната идеологија, т.е. 
идеологијата инкорпорирана во свеста на поединецот, би морала да 
биде систем. Затоа што, според ваквата идеологија, „субјективната“ 
свест не е идеолошка свест, тогаш свеста на поединецот, каква што по-
сакува и дозволува идеологијата, би морала да ги има карактеристи-
ките на еден научен и надличен (екстернализиран) систем на знаење.  

Во овој контекст е значаен проблемот на субјективната и објектив-
ната свест со оглед на односот на социологијата и психологијата спре-
ма идеологијата. Идеологијата (како знаење), која себеси секогаш се по-
врзува со епистеме, ja осуети, ѝ оневозможи на марксистичката (нагла-
сено идеолошка) социологија да разликува меѓу идеологијата како 
надлично и како лично знаење. Воопшто, првичната дефиниција на 
идеологијата е дадена во рамките на социологијата: проблемот на идео-
логијата се наоѓал ексклузивно во сферата на социолошките проблеми 
и согледби, без да ѝ се даде можност и на психологијата да се занимава 
со проблемот на идеологијата (на пример, кај Леонтјев, Виготски83 и 
други се обработува интернализацијата на знаењето, но не и интерна-
лизацијата на идеолошкото знаење). Од друга страна, психоанализата 
како најзначајна западна институција за истражување на психата, до-
колку се држи до терапијата како нејзин најсуштествен елемент, речиси 
нужно го одбегнува идеолошкото. За да се овозможи вистинската из-
ворна психоаналитичка ситуација, во психоанализата идеологијата се 
неутрализира84 (при што не се спорни обидите на некои психо-анали-
тичари да се занимаваат, односно да ja истражуваат идеологијата на 
Фројд, Јунг, Рајх, Фром, на пример). Со тоа што проблемот на идеоло-
гијата предимно останува во социологијата, тој полесно се контро-

                                                 

83 Види Л. С. Виготский, Развитие высших психических функций, Москва, 1960, стр. 198-199; 
P. Ya. Gal'perin, „The development of investigations of the formation of mental actions", in: 
Psychological Sciences in the USSR, Moscow, 1959, pp. 441-469; A. N. Leont'ev, Activity, 
Consciousness, and Personally, Engelwood Cliffs, N.J., 1978, p. 58ff. 

84 Види E. Wulff, "Psychoanalyse und Realität", Das Argument, N. 128, Berlin, 1981, S. 545. 
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лира.85 Социологијата, така, по дефиниција се занимава со идеоло-
гијата како општествена појава, која за марксизмот е една објективна 
категорија. Во социолошкото определување на идеологијата како „об-
лик на општествена свест“ нема простор за „субјективирање“ на идео-
логијата, односно за врзување на идеологијата со мненија, верувања, со 
субјективното. Земајќи го ова предвид, имено останувањето (или на-
порот на идеологијата да се задржи исклучиво) во сферата на епистеме, 
станува јасно зошто поимниот апарат кој оди со оваа тенденција и како 
таков му се понудува на поединецот (дури и во еден академски курс по 
марксизам) ќе биде социологистички, т.е. апологетички соодветен. 

Оттука, патот до догматизмот не е долг: епистеме како знаење, кое 
ги поседува карактеристиките на платоновската идеја, е стандардно 
валидно, апсолутно и универзално (дури, и при менувањето, новата 
идеолошка ситуација ги задржува истите квалитети, значења и обврз-
ност86). Ова затоа ни дава доволен повод да зборуваме за своевиден об-
јективен идеализам на идеологијата, со специфично влијание врз мис-

                                                 

85 За марксизмот од социјалистичките земји е карактеристично отфрлањето на „про-
ширувањето“ на психоаналитичките хипотези за општествениот живот и нивното определу-
вање како „ненаучни“ (види Д. Ташковски, Фројдизмот и марксизмот, Скопје, 1959). Исто така, 
во училишните идеолошки задачи во социјалистичките земји, филозофијата секогаш се по-
врзувала со социологијата, a оваа (и двете) со политичката економија. Научноста на секоја од 
овие дисциплини не произлегува толку од нивните сопствени традиции, методи и содржини, 
туку од реалната и претпоставената научност на некоја од другите дисциплини, кои се пови-
куваат и служат како извор – значи, од некое „горе“. Така, филозофијата, социологијата и по-
литичката економија станаа идеолошки контролирани, догматизирани науки со контролира-
ни поими, содржини и методи. 

86 Прашање кое тука се наметнува: Дали се заменети поимите епистеме и идеја? Се чини 
дека не се. Епистеме доаѓа од ἰστημι – да поставам, поставен сум, да ставам, да стојам на 
нешто, да настојувам; на латински: sto, stare, insisto, insistere – да стојам, да настојувам. Спо-
ред ова, изворното значење на епистеме е став, настојување. Епистеме може да се поврзува 
со догма и догматичност, а, преку Платон, и со идеја. Идеологијата секогаш своето (идео-
лошкото) знаење го определува како епистеме, таа настојува ова секогаш да биде епистеме 
и да биде сфатено како епистеме, итн. 
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лењето на поединецот. Во ова влијание најинтересен момент е такана-
речената идеологена петрификација на мислењето.87 

 
 
Петрификација на мислењето 
 
Од напорите на идеологијата себеси да се одржи како епистеме сле-

дува и петрификација на идеолошкото знаење (идеолошка петрифи-
кација) и на знаењето воопшто, кои ги поседува поединецот. Петрифи-
кацијата на мислењето на поединецот, која следува од обидот на идео-
логијата да се оствари и претставува резултат на прифаќањето на идео-
логијата, е продукт на сфаќањето на идеологијата како епистеме, од 
една страна, но и на верувањето на поединецот во научноста на идео-
логијата, во науката воопшто, значи на ставот на поединецот спрема 
идеологијата како спрема научен мит88, од друга страна. 

Сообразно со ова се поставува и врската меѓу идеологената петри-
фикација и идеологијата како докса. Барт доксата ja споредува со Ме-
дузата која скаменува.89  

Еве што вели Барт за доксата: 

                                                 

87 Сп. со Манхајмовото тврдење дека „за акција е неопходно извесно хипостазирање и 
дека и исказната форма во мислењето секогаш принудува на апсолутизирање“. (K. Man-
hajm, Ideologija i utopija, op. cit., str. 84). 

88 За науката како мит види P. Feyerabend, Erkenntnis für freie Menschen, Frankfurt am 
Main, 1979; P. Feyerabend, Against Method, London, 1978. 

89 Види R. Barthes par Roland Barthes, op. cit., p. 126. Доксата, како што ja определува 
Барт, е повеќе поврзана со идеологичноста на Манхајм, со Man на Хајдегер (за што повеќе 
соодветствува изразот еидологичност). Во овој труд доксата се разгледува во контраст со 
епистеме, како фрагментирано епистеме. Тука разликата меѓу докса и епистеме е направе-
на за да се покажат дихотомиите на идеологијата како епистеме и како докса; се работи за 
проблемот на поединецот кој го интернализирал идеолошкото знаење и кое сега, транс-
формирано, како докса, ja оневозможува идеологијата во нејзиното остварување преку 
поединецот. 
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Доксата (збор кој често се појавува) е јавно мислење, дух на мнозин-
ството, малограѓански консензус, глас на природното, насилство на пред-
расудите.90 

Меѓутоа, всушност, идеологијата (било како еидологиja, било како 
идеелогија која себеси се разбира како епистеме, која се остварува) ja 
претставува Медузата. Доксата е повеќе еден резултат91 на идеологијата 
која механизира; таа е од Медузата (идеологијата) петрифицирано мис-
лење92, a не самата Медуза. 

Може да разликуваме две форми на петрификација: еидологена пет-
рификација и идеелогена петрификација. 

1. Еидологена петрификација. Kaj еидологената петрификација се 
работи за општо, историско, еидолошко определување на мислењето 
како глобална идеологија, како идејна сфера, која адекватно и добро 
изразува едно време, еден општествено-историски момент. Или, по-
инаку, еидологената петрификација претставува определување на мис-
лењето како историски факт; тогаш за него се употребува изразот „роб 
на времето“. Оваа петрификација го опфаќа секое мислење кое може да 
се најде во рамките на еден конкретен историски миг. Таа може да се 
определи како дадена петрификација. 

Тука треба да се потцрта дека станува збор за знаење чие наметнува-
ње не е организирано и кое од страна на поединецот повеќе е спонтано 
интернализирано, спрема кое поединецот стои некритички и недис-
танцирано93, но не апсолутно; бидејќи сферите на духот, на филозофи-
јата се и сфери во кои и идеологијата има пристап, поединецот дистан-
                                                 

90 Ibid., p. 51. 
91 Сп. со идеологичноста кај Манхајм, со тоа што кај него не се прави разликата меѓу 

неа и идеелогената петрификација. 
92 Петрификацијата на мислењето оди заедно или повратно делува на петрификацијата 

на мислењето; сп. L. Kolakovski, Glavni tokovi marksizma, Tom III, op. cit., str. 598. 
93 Тој, така, се наоѓа во центарот на тоа знаење. За да ja постигне „ексцентричноста“, по-

требна му е дистанца: духовна, филозофска итн. За мислењето кое е петрифицирано од 
идеологијата „ексцентричноста“ доаѓа отпосле, со задоцнување преку таканаречената исто-
риска дистанца. 
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цата може, спонтано, да ja стекне од некоја друга, нова еидологија, или 
свесно, преку некоја друга идеелогија. 

2. Идеелогена петрификација. Идеелогената петрификација е, пред 
сè, зададена петрификација; таа произлегува од обидот за остварување 
на идеологијата како идеелогија на човековиот свет и на неговото мис-
лење. Таа претставува механизирање на поединецот, кога идеологи-
јата во процесот на остварување не само што хипертрофира во отег-
ната, одолговлечена подготовка на поединецот за состојбата на оства-
реност на идеологијата, туку, дури, и условува специфично „забавува-
ње на општеството“, во кое го почнува остварувањето заради созда-
вање едно ново општество. Затоа, на примарната задача на идеологи-
јата да се оствари, петрификацијата на мислењето на поединецот ѝ доа-
ѓа како придружна или проследувачка појава, но всушност ѝ е има-
нентна појава која ќе му ја земе слободата на поединецот и ќе го натера 
да ѝ  избега. 

Во целината на идеолошкото постоење, факт е поединецот механи-
зиран од идеологијата. Идеологената петрификација го условува по-
единецот да верува дека неговото знаење е епистеме, односно да не ja 
прави разликата меѓу докса и епистеме. Петрификацијата на мисле-
њето на поединецот различно се манифестира во различни ситуации. 
И тука разликуваме неколку нивоа: 

а) Механизираното и идеологизирано толкување на животот (од 
космогонија до морал) претставува a priori објаснување на идеологи-
јата на животните ситуации на поединецот. Резултат на ова се честите 
и тешки конфликти што настануваат во него меѓу идеолошкото знаење 
и искуството. 

б) Определениот категоријален апарат кој стои зад идеолошките 
објаснувања, дури и тогаш кога идеологијата која го опремила поедине-
цот со овој апарат ќе стане депласирана, останува како рецидив на таа 
идеологија. 

в) Во некои животни ситуации мислењето на поединецот фактички 
се одвива на нивото на докса, но илузијата на поединецот дека негово-
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то идеолошко знаење е епистеме му го оневозможува увидот во вис-
тинската природа на таквото знаење. 

Ќе обработиме две ситуации кои се интересни за прашањата на овој 
труд: првата се однесува на одлуката при правењето избор, a втората на 
„критичкиот“ однос на поединецот спрема идеологијата. 

 
 
Одлука 
 

Мораш да кажеш, или си христијанин или не си,  

вели Киркегор,  

Тогаш би одговорил: He, нема да го сторам тоа! Ако настојуваат: „Да, 
тогаш ќе те убиеме, затоа што не сакаш да одговориш, како што бараме“, 
тогаш би го дал одговорот: Повелете, немам ништо да приговорам, разби-
рањето го одобрува ова страдање... He се плашам од смртта, но се плашам 
премногу за себе да кажам, не дека кукавички бегам од страдањето, но дека 
морам во тоа себеси да се разберам, со себе самиот за тоа да се согласам, 
затоа што можам да ja носам одговорноста за страдалничкото умирање.94 

Дваесеттиот век е време на идеологиите кои се остваруваат, кои 
како такви сакаат да ja сменат (затекнатата) општествена практика, кои 
создаваат општества, притоа наметнувајќи своја практика во која по-
единецот ќе дејствува во насока дадена од идеологијата. Акцијата на 
субјектот се одвива во конкретниот живот, во кој се донесуваат одлуки. 
Идеологијата не го проблематизира прашањето на одлуката (како што, 
на пример, тоа го направи егзистенцијализмот). Таа и тука ja следи сво-
јата сциентистичка (рационалистичка)95 линија. Идеологијата, дефини-
рана како епистеме, која себеси се смета за највисока вистина, значи 

                                                 

94 S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, op. cit., S. 290. 
95 Наједноставната и најфункционална определба на рационализмот ja дава Унгер. Ра-

ционализмот се состои во „редуцирањето на редот на случувањата на ред на идеи, така што 
логиката дава клуч за секое објаснување“ – R. M. Unger, Znanje i politika, Zagreb, 1981, str. 18. 
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чии ставови според валидноста не се разликуваат од вистините на ег-
зактните науки, не држи многу до поединецот кој одлучува, до субјек-
тивното. Меѓутоа, како што рековме, одлучувањето при избор е една 
од ситуациите во кои субјективното влегува во конфликт со идеологи-
јата. Можеби најдобра илустрација е одлуката која мора да ja донесе 
еден поединец кога тоа го бара идеологијата. За поединецот тоа прет-
ставува една нова ситуација, во која идеологизираниот, од идеологијата 
механизираниот поединец, пред конкретноста на одлуката, a можеби 
во расчекор наспроти друга идеологија или други идеологии, кои има-
ат значајна позиција спрема содржината на потребната одлука, доаѓа 
во состојба да се ослободи од првичната механизираност, да се кон-
фронтира, да се најде во движење.96 Вакви ситуации одат рака под рака 
со појавите на фракции, поделби, отцепувања кај идеологијата, кога 
идеологијата ja губи „монолитноста“, кога ja губи моќта врз опште-
ството, врз дел од општеството или врз некои поединци. Тоа се ситуа-
ции кои раѓаат паника, ситуации во кои се повикува на браба на живот 
и смрт на идеологијата. Тогаш е доведено под прашање општеството на 
идеологијата, a оттаму од поединецот уште понагласено се бара да 
донесе одлуки. Можеме да ja спомнеме познатата историска ситуација 
од 1948 година во Југославија, која се карактеризира токму како време 
на одлуки меѓу две идеологии – сталинизмот и концепцијата на југо-
словенскиот социјализам, или титоизмот.97 Во овој конфликт и двете 
концепции имале потреба од поединци кои се решителни и кои можат 

                                                 

96 Огромен е бројот на литерарни, драмски и филмски прикази на духовните и ду-
шевните состојби на поединецот што се наоѓа во ваков расчекор, конфликт. Види, на 
пример, G. Mihić, Ѕrеćnа Nova 1949, i druge drame, Beograd, 1987. 

97 Иако се тврди дека оваа концепција била без експлицитна теоретска и филозофска 
основа (филозофијата на југословенскиот марксизам покомплексно е изградена подоцна), 
таа, сепак, според надворешните компоненти била идеологија. Покрај тоа што се работело 
за конфликт меѓу различни политики на Југославија и Советскиот Сојуз, се работело и за 
различни идеологии (веднаш потоа се обзнанува и повикувањето на југословенските идео-
лози на „оригиналниот марксизам“, односно диференцирањето од „марксистичко-ленинис-

тичката“ позиција). 
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да се одлучат по соодветните прашања. Идеологијата (на владејачите) 
тука речиси и не го дофаќа епистемолошкиот и доксолошки аспект на 
овие дилеми кај поединците. Според идеолозите, решавањето на диле-
мата се случува главно на морално ниво. Еден од главните аргументи 
на овие идеологии, со кој негативно се означува нерешителноста, била 
девизата дека „вистинските револуционери“ не се колебливи „слаба-
ци“. Значи, за нив, не се работи за луѓе кои мислат, се мислат, или мис-
лат поинаку, туку за лоши луѓе кои треба да бидат казнети. 

И тоа е една од големите заблуди на идеологијата за нејзините при-
врзаници и на самите нејзини „вистински“ застапници: идеолошката 
исправност и доследност да се поврзуваат со карактерни особини, со 
„морално“ однесување, со доблести кои идеолошки се одобруваат.  

Поединецот што се наоѓа пред ваква одлука, независно од нивото на 
општата и идеолошка образованост, е човек што мери, што мисли. Но, 
мислителот е слаб (Паскал, Киркегор, Сартр). Во контекстот на една 
дадена идеолошка ситуација се јавува состојба на слабост, во која, слич-
но на филозофската скепса, сè изгледа кршливо, несигурно и, во нај-
силните случаи, очајно, безнадежно. Во таа смисла, идеологизираниот 
кој мисли и одмерува е несигурен, слаб. Многумина, иако под прити-
сок на идеологијата, не можеле да донесат одлука. Во заднината на една 
таква ситуација, која пред југословенскиот комунист, но и пред совет-
скиот комунист го стави барањето тука и сега да ja донесе одлуката, 
лежи „рационалистичкиот“ однос на идеологијата, која смета дека по-
единецот во ситуација на одлука има увид во двете противставени 
страни на ниво на епистеме, дека неговото сознание е на нивото на 
епистеме и дека тој, всушност, одлучува меѓу две теории, два система 
на знаење.98 Во ваквата акутна ситуација, под влијание на стратешките 

                                                 

98 Историски и политички гледано, може да се каже дека тука, всушност, се работи за 
една ситуација во која својата функција ja врши политиката на знаење на идеологијата. 
Воопшто не е во прашање поединецот како автономен мислечки субјект, зашто најчесто се 
работи за ситуација која бара луѓе кои јасно се решени и определени. Затоа секое теорети-
зирање изгледа како колебање и сомневање. Теоријата доаѓа подоцна. На пример, Ленин 
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компоненти, настрана е изместен проблемот на субјективноста во од-
луката. 

Но, како што вели Киркегор проблемот на одлуката лежи во субјек-
тивитетот.  

Имено, проблемот е одлуката и сета одлука лежи во субјективитетот... 
Објективно нема никаква трага од нешто фактичко (Sachliches), бидејќи во 
истиот миг субјективитетот би им се измолкнал на болката и на кризата на 
одлуката, т.е. би го направил проблемот објективен.99 

За поединецот одлуката е „болка и криза“, самоизмачување; во тој 
процес нештата се прекршуваат. Во нашиот случај одлуката претста-
вува внатрешна борба меѓу две идеологии. Од друга страна, ситуација-
та уште повеќе ja усложнува тоа што поединецот, кога е под влијание 
на идеологијата, смета на својот разум, му верува нему, со што уште по-
малку е подготвен за наоѓање на решението.100 Неговиот ratio не му по-
мага. Токму оваа ситуација на бескорисно ratio ги илустрира идеолош-
                                                                                                                     

објаснува дека неговата книга „Материјализам и емпириокритицизам“ е повеќе извршу-
вање на една политичка задача од практична природа отколку едно филозофско дело. Ме-
ѓутоа, идеологијата и тука дејствува затскриено. Кога во поглед на ваквото одлучување сè 
би се поставувало само како едно практично прашање, a поединецот би се свел на апстрак-
цијата на потенцијален војник, тогаш барањето за одлука јасно би се претставило како 
фарса. Се разбира, има и такви чиј однос спрема барањето на идеологијата е таков што 
„можеле да ja увидат фарсата“ – нивната одлука е свесен опортунизам или кетман. Тука 
спаѓа и идеолошката симулација. Дури и поединецот со Man-однесување мора да одлучува 
– пред него се две „предлошки“ (Zuhandenheiteiten). 

99 Цитирано според E. Lehman, Soeren Kierkegaard, Berlin, 1913, S. 191. 
100 Сп. со определбата на разумот како „способност за исправно поимање и донесување 

судови“. (R. Eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Berlin, 1910, S. 668). Идеологијата, 
следејќи го сциентизмот, му го наметнува на ваквиот поединец моделот на SEU (subjective 
expected utility) или на „олимписка“ рационалност, според која оној што донесува одлуки 
има „добро дефинирана функција на користење (utility function), дека е соочен со добaр 
избор на алтернативи (set of alternatives), дека на сите идни настани може да им припише 
конзистентна распределба на веројатноста (joint probability distribution) и, конечно, „дека 
тој ќе ja избере онаа алтернатива или стратегија кои ќе ja максимизираат очекуваната вред-

ност“. Види Н. A. Simon, Reason in Human Affairs, Stanford, 1983, p. 1217. Поисцрпно за SEU 
види L. J. Savage, The Foundations of Statistics, New York, 1954. 
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ката петрификација на мислењето, чии рецидиви остануваат долго 
присутни, и слабостите на идеологијата која оперира со „олимпискиот“ 
рационализам.101 

Во рамките на идеолошките противставувања проблемот на одлу-
ката е секогаш присутен. Киркегор бил наполно свесен за тежината на 
проблемот на одлуката. Неговата анализа, која се однесува на хрис-
тијанството, важи за сите слични идеолошки ситуации. Тој вели:  

Одлуката лежи во субјектот. Прифаќањето е парадоксален внатрешен 
проблем, кој се разликува од сите други внатрешни проблеми. Да се биде 
христијанин не е определено од што (Was) на христијанството, туку од 
како (Wie) на христијанинот.102 

Тука се акцентира субјективитетот и во донесувањето на одлуката и 
во прифаќањето. Поединецот мора да продолжи по свое: 

Ние ги учиме правилата и учиме како да ги следиме. Но, нашето обучу-
вање било во минатото! Моравме да го оставиме зад нас и да продолжиме 
по свое.103  

Процесот на одлуката зависи, се разбира, и од личните искуства, 
животни ситуации, од интерперсоналните односи, од емоциите, од 
внатрешниот, своевиден емоционален, живот на поединецот.104 Во 
овие рамки, неговата идеологија, идеологијата во него, има каракте-
ристики на докса, на мнение, не на епистеме. Во тој поглед идеологија-

                                                 

101 Истражувањата на Амос Тверски и неговите соработници покажуваат дека чове-
ковото однесување во ситуациите на избор отстапуваат од она што го пропишува SEU 
теоријата на рационалноста, Види A. Tversky and D. Kahneman, „Judgment under Uncertain-
ty: heuristics and biases“, Science, 185, 1974, p. 112-431; или воопшто A. Tversky, D. Kahneman 
and P. Slovic, Judgment under Uncertainty: heuristics and biases, Cambridge, 1982. 

102 Според E. Lehman, Soeren Kierkegaard, op. cit., S. 191. 
103 Види N. Malcolm, Thought and Knowledge, New Haven, 1977, p. 208; види L. 

Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Oxford, 1958, S. 84, paragr. 211. 
104 За емоционалниот ангажман види R. Н. Frank, „Iznad sopstvenog interesa“, Pregled, 

Beograd, 1990, br. 251, str. 6671; за влијанието на емоциите врз рационалноста, за таканаре-
чената „bounded rationality“, види H. A. Simon, Reason in Human Affairs, op. cit., p. 29-34. 
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та и религијата, кога се инкорпорирани во свеста на поединецот, спо-
ред формата се слични, дури и со идентични функции.105 

 
 
Критика 
 
Во прашањето за одлуката идеологијата инсистира на својата апсо-

лутност и објективност. За разлика од тоа, во однос на едно друго пра-
шање таа принципиелно неконсеквентно го ограничува своето важење, 
за да се сочува себеси како епистеме, како надлично знаење. Се работи 
за оној однос на поединецот спрема идеологијата во кој токму поеди-
нецот на некој начин неа ja посматра дистанцирано, го проблемати-
зира својот однос кон неа, го поставува како критика. Критиката, како 
вештина и акција на просудувањето106, претставува испитување на 
валидноста на основните тези и на заклучоците на идеологијата, што 
на глобален план за неа претставуваа смртна закана. Всушност, опреде-
лувањето на идеологијата како систем, научно знаење (епистеме), ja 
обоготворува неа, давајќи ѝ дигнитет на наука, правејќи ja недопирлива 
и обесхрабрувајќи го поединецот да ja критикува.107 Меѓутоа, во ситуа-
цијата на критика, идеолошкото знаење на поединецот кој се против-
ставува на идеологијата не поседува карактеристики на научност. Знае-
њето (епистеме) на оној што се противставува (и се поврзува со про-
тивничка идеологија) содржи дури и „лажни“ и ирационални момен-
ти.108 Впрочем, идеологијата е конфликтно познание. Ваков негирачки 
                                                 

105 Види J. Nyerere, Freedom and Socialism, Dar es Salaam, 1974, p. 14; исто така B. Russell, 
History of Western Philosophy, London, 1947, p. 383. 

106 Старогрчки τέχνη κριτική.  
107 И науката воопшто е толку семоќна и нејзината вистина неотповиклива затоа што 

функционира како мит. Види P. Feyerabend, Against Method, op. cit. 
108 Парафразирајќи го К. Диксон, можеме да кажеме дека, кога луѓето употребуваат 

средства или остваруваат цели кои се недофатливи (unintelligible) од аспектот на разумот 
(разлози пропишани, декларирани од идеологијата), тогаш нивното однесување се смета за 
ирационално. Иако „секогаш е можно да се најдат добри разлози за најбизарни акции“, 
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однос идеологијата има спрема секое знаење што ѝ е спротивно. От-
таму потекнуваат, на пример, тврдењата на марксистичките идеолози 
дека сите идеологии пред идеологијата на работничката класа не биле 
или само делумно биле научни, и дека секогаш содржеле „лажни и ира-
ционални моменти“. 

Според тоа, повикувајќи се на научноста, идеологијата не само што 
се брани од противничките идеологии, туку и од сомнежите и крити-
ките на своите следбеници. Во овој поглед, идеологијата го сфаќа пое-
динецот како homo practicus, a не како homo theoreticus. Таа го сфаќа 
поединецот во неговата „валкана еврејска форма“. Затоа рефлектирач-
киот поединец (чие знаење во најголем број случаи, сепак, е докса) чес-
то се наоѓа таму каде што не се разликуваат нивоата меѓу епистеме и 
докса, или, дури уште повеќе, таму каде што поединецот е загубен во 
илузијата, во уверувањето дека идеологијата е секогаш епистеме, и тоа 
некогаш до таа мера што неговиот однос спрема идеологијата се наоѓа 
на граница на патолошкото, кога тој не ja разликува идеологијата во 
себе од идеологијата по себе и за него. Тогаш тој самиот, преку целосна 
даденост на идеологијата, својот начин на живеење го смета за апсолут-
но правилно и изворно нејзино остварување.109 

Односот на критичност спрема определена идеологија не произле-
гува неопходно од позиција на друга идеологија, или, пак, не мора да 
резултира од и со свртување кон друга идеологија. Ваквиот однос мо-
же, едноставно, да се воспостави преку примената на знаењето за не-
совпаѓањето меѓу теоријата и практиката на нивото на секојдневниот 

                                                                                                                     

разлозите за акција или разлозите за верување се уриваат пред постапките (acts) или веру-
вањата кои се несфатливи од аспектот на една идеолошка гледна точка. Диксон го проб-
лематизира повикувањето на ирационалноста, поставувајќи го прашањето „дали нацизмот 
недвосмислено може да се оквалификува како ирационална доктрина“ и укажувајќи на тоа 
дека голем дел од верувањата на нацизмот можат да се објаснат „преку разлозите за веру-
вање декларирани од него“. Види К. Dixon, The Sociology of Belief, op. cit., p. 125-126. 

109 Без никакво интерсубјективно поддржување, како, на пример, јунакот на Мома 
Димиќ во „Шумскиот граѓанин". Види, исто така, E. Hoffer, Der Fanatiker Eine Pathologie des 
Parteigängers, Leck/Schleswig, 1968. Види за фанатизмот и интерсубјективноста, стр. 196ff. 
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живот и со помош на механизмот на очекување и испитување на ис-
полнувањето на ветувањата (на идеологијата), кој функционира како 
суштествен елемент во прифаќањето на определена идеологија. Квали-
тетот на критичниот однос, се разбира, зависи од интелектуалната моќ 
на идеологизираниот, но и од интензитетот на идеологизираноста и од 
траењето на очекувањето да се остварат проектите на идеологијата во 
кои поединецот го наоѓа своето место.110 

Плашејќи се од критика, идеологијата го користи поимот критизер-
ство со кој ги отфрла критичките напади. Отстранувајќи ja критиката на 
поединецот со нејзиното определување како критизерство (како небит-
на критика, шарлатанства – значи, како неепистеме), идеологијата ги от-
фрла како некомпетентни и поединецот и неговиот став. 

Тука лежи една сериозна противречност. Кога идеологијата секогаш 
би имала својства на епистеме (тоа значи и како интернализирана во 
свеста на поединецот), тогаш би било доволно познавањето на логиката 
за да може таа да се критикува, тогаш секој поединец би можел да ja кри-
тикува. Но, во практиката на идеологијата не е така. Официјалната 
идеологија не дозволува критика од поединецот. Значи, интернализира-
ната идеологија е епистеме, но на поединецот не му се признава (интер-
нализацијата и) поседувањето на епистеме и оттаму правото на критика. 
Затоа во идеолошко-политичкиот жаргон е направена разликата меѓу 
критика и критизерство, која се покажува како ефикасно и перфидно 
идеолошко оружје, затоа што само признатиот стручњак може да биде 
критичар, a лаикот, кој нема научна компетенција и чии аргументи по-
ради тоа се недостатни, може да биде само критизер. Тука може да се 
лоцира границата преку која критичарот станува противник, непри-
јател, дисидент, дури предавник. И вербалните истапи на поединецот, 
кои често не се ништо повеќе од обид за подобро разбирање на некоја 
животна ситуација во светот што го гради идеологијата, можат да се ети-
кетираат најнапред како незаснована и како неоправдана критика, па 
                                                 

110 На оваа точка се отвораат други димензии на односот меѓу поединецот (субјекти-
витетот) и идеологијата, кои ќе бидат обработени во IV, V и VI глава. 
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како критизерство, a во најлош случај како непријателска дејност; и така 
соодветно да се казнуваат. 

За идеологијата, секој став и искажување на поединецот кое го ис-
такнува неговиот проблематизирачки однос спрема идеологијата го до-
ведува во опасност нејзиното важењето како епистеме, нејзината функ-
ција на легитимација. Затоа нетолерантната идеологија секој критички 
став го означува дека е под влијание на непријателската идеологија, по-
толерантната идеологија по(не)опасните искажувања на поединецот ги 
означува како критизерство, како малициозност. Меѓутоа, овие намерни 
поедноставувања кои ги прави идеологијата ретко соодветствуваат на 
вистината (на вистинските состојби). Критичкиот говор против опште-
ството, против идеологијата, против естаблишментот не значи секогаш 
конспирација против нив. Во таквите искажувања може едноставно да 
се работи за обични проекции во психолошка смисла. Параноичноста на 
идеологијата на овој план укажува на нејзиното настојување да биде до-
минантен-доминирачки идеен-духовен фактор и во животот на поеди-
нецот и на тоа дека во нејзиниот „систем“ нема места за ваков однос на 
поединецот спрема неа. 

Ситуациите на одлука и на критика во контекстот на интернализи-
раната идеологија ja откриваат „двојната врска“ (double bind) меѓу по-
единецот и идеологијата. Кога се работи за одлука, неговото знаење е 
епистеме. Кога се работи за критика, за изнесување на мислење, тогаш 
на неговото знаење идеологијата гледа на два начина: во едниот случај, 
кога идеологијата демонстрира толерантност, неговото знаење е докса, 
a во другиот случај епистеме, кога, според идеологијата, поединецот е 
обземен од друга идеологија. 
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Рационализмот и идеологијата 
 
Идеологијата, определена како наука, настојувајќи врз научноста, ги 

содржи нужно сите недостатоци на рационализмот. Тука ќе ги прика-
жеме последиците на овој рационализам. 

 
 
Епистеме contra епистеме 
 
Вршејќи ja својата нихилациска функција, идеологијата, која себеси 

се поврзува со рационализмот, ќе ги определи противничките идеоло-
гии и нивната „научност“ како ирационални.111 Нихилацијата на ное-
тички, теоретски план, како една од функциите на остварувачката иде-
ологија, произлегува од определбата на идеологијата како систем и 
епистеме. 

Противничкото епистеме притоа е негативно, особено како идео-
лошки определено. Повикувајќи се на разликата меѓу идеологијата и 
науката, идеологијата е готова себеси да се определи како наука, a про-
                                                 

111 Добар пример за ова е книгата на Лукач „Разорувањето на умот“. Така, во обидот на 
Стјуарт Чејс, кој, испитувајќи го процесот на апстракција, „едно невербално, просторно-
временско собитие“ го изразува како „луд танц на електроните“, Лукач открива „ирацио-
налистичко субјективирање“. За него, Стјуарт Чејс на својата дефиниција ѝ дава костум на 
„модерна ‚егзактна‘ научност“, но зад тој костум Лукач гледа „обична ирационалистичка 
мистика“. – Đ. Lukač, Razaranje uma, Beograd, 1966, str. 618-619. Овој пример, како впрочем 
и целата книга на Лукач, е добра илустрација за тоа како идеологијата се однесува спрема 
„сопствената“ и спрема противничката филозофија и наука, и спрема определбата на 
научните ставови. Марксистичката идеологија делува како идеелогија и како таква идео-
лошка заднина влијае врз научните ставови. Како резултат, тука имаме една нова еидоло-
гија. Сепак, во случајот на Лукач имаме и една друга ситуација. На овој начин, неговата 
мисла не е само под влијание на идеологијата, туку и под влијание на стравот од идеоло-
гијата. Неговите зборови не се секогаш наивно, искрено прифаќање на идеологијата без 
остаток, туку и идеолошка симулација (за што ќе зборуваме во VI глава). Конечно, ова е 
пример и на извршување на легитимациско-нихилациската функција на идеологијата. 
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тивничката како „идеологија" (т.е. без научност, без „вистинско“ поз-
нание). За извршување на нихилациската функција на идеологијата (со 
која се негира друга идеологија), сосема е употреблив ставот на X. Барт 
дека  

суштината на идеолошката свест е во неспособноста да ja осознае сопстве-
ната општествено-социјална ситуација, нејзиното настанување и нејзини-
те закони.112  

Ваквиот однос на идеологијата спрема друга идеологија најтриви-
јално го изразува Арон, велејќи дека идеологија е  

идејата на мојот противник.113 

Најдрастични манифестации на овој рационализам (кој оди заедно 
со догматизмот) имаме кај најтоталитарните идеологии, при што се ин-
систира на идеолошката „обоеност“ и оправданост на ставовите.114 

                                                 

112 H. Barth, Wahrheit und Ideologie, op. cit., S. 158. 
113 R. Aron, „L'idéologie“, Recherches philosophiques, N. 4, Paris, 1936/37, p. 4. 
114 Ова посебно е карактеристично за сталинистичката идеологија, што добро се гледа 

преку Лукач во „Разорувањето на умот“. Во ова дело тој ирационализмот директно го смес-
тува во граѓанската филозофија и се обидува да го претстави неговиот развиток од феудал-
но-реакционерниот идеолошки напад против Француската револуција па сè до хитлериз-
мот. Анализата на Лукач се потпира врз една груба поделба, во која ирационализмот и гра-
ѓанската идеологија, особено фашизмот, се на едната, a марксизмот и рационализмот на 
другата страна – што е теза која од почеток е идеолошки определена и погрешна. Тој се 
потпира врз една ваква поделба: „Материјалистичка дијалектика – ирационализам, рацио-
нализам – ирационализам, Умност – безумност, Ум – Против-ум (Vernunft – Widerver-
nunft)" Đ. Lukač, Razaranje uma, op. cit., str. 676. Што се однесува до дијалектиката, таа е 
една вистинска – материјалистичката. Затоа, за Лукач, „Киркегоровата квалитативна дија-
лектика... не е друга, нова, на Хегел противставена дијалектика, туку порекнување на дија-
лектиката. И бидејќи кај Киркегор... тоа не се одигрува случајно во формите, во кате-
гориите, во терминологијата на самата дијалектика, настанува една псевдодијалектика и 
ирационализмот се облекува во псевдодијалектички форми“ (ibid., str. 209). За Лукач, марк-
сизмот е бранител на умот, „противник на разорувањето на умот“ (ibid., str. 671), поврзан 
со „заштитата на умот како масовно движење“. Оттаму, „побуната на масите за ум претста-
вува денес големо противење на паничниот страв од омасовување и на ирационализмот 
кој е тесно поврзан со него“ (ibid, str. 674).  
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Рационализмот на идеологијата и поединецот 
 
И во рамките на нејзината врска со рефлектирачкиот поединец, 

идеологијата го задржува и го применува својот однос како епистеме 
спрема друга идеологија како епистеме. И во оваа врска лежи верува-
њето во разумот, во ratio како свест, па дури и кога таа има само две ва-
ленции: добри и лоши намери на поединецот. 

Човекот кому идеологијата му се обраќа, во основа, е сведен на 
homo rationis, што ќе рече на суштество кое има разум и способност да 
донесува одлуки и чии судови се секогаш добро промислени.115 Оттаму 
е и сериозно барањето на идеологијата за одговорноста на поединецот 
за неговите судови и одлуки. Она што во правото постои како разлика 
меѓу пресметливост и непресметливост, го нема кај владејачката идео-
логија. За идеологијата судовите на поединецот секогаш имаат моќ да 
се претворат во акција, и оттаму правото на идеологијата негативните 
судови на поединецот кон неа да ги означува како опасни истовремено 
и за општеството. 

Поединецот кој ja познава идеологијата, кој поседува идеолошко 
знаење, ja поседува и општествената, класната свест, тој ja знае својата 
општествена улога, го знае патот, неговите акции се поврзани со ова 
знаење, тој се однесува рационално. Идеологијата затоа, соодветно на 
оваа редукција, го симплифицира и етичкиот аспект на неговите ак-

                                                                                                                     

Проблемот е многу посложен. Се работи, всушност, за рационализмот на умот, за 
„Verstandwerden der Vernunft“, за неспособноста на рациото да го контролира „раскинати-
от свет“ („die zerissene Welt“ на Акселос), за „застареноста“ на овој постренесансен и про-
светителски рационализам. Затоа, откривањето на проблемите на рационализмот денес 
најпрвин значи повикување на осовременување на денешното критичко мислење. 

115 Што никако не значи дека идеологијата сосема ја отфрла афективната страна на чо-
векот.  
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ции, неговото однесување: поединецот (ако е идеолошки, класно све-
сен)116 е добар или лош намерно. 

Рационалистичкиот став на идеологијата спрема поединецот, всуш-
ност, потекнува од прашањето на легитимирањето на идеологијата. Со-
образно на тоа е и нејзиното поставувањето спрема противничката 
идеологија (нихилациска функција на идеологијата). Впрочем, идеоло-
гијата и непријателот го сведува на homo rationis. Идеологијата мора 
вака да го редуцира и отфрли противникот кој го доживува како не-
пријател, инаку во еден умен117 однос спрема него би можела да го раз-
бере, објасни, оправда и толерира, a со тоа тој да престане да биде не-
пријател (како што во еден расказ на Чапек Бог го разбира престап-
никот). Разбраниот непријател не е непријател затоа што е конкретен. 

Апстрактното е делумно празна општа претстава, делумно, како она 
формалното на поимот, негова „неразвиена содржина“. Наспроти тоа, 
конкретното е она што е развиено до посебни и поединечни определби.118 

Во основата на оваа комплексна позиција лежи увереноста дека, до-
колку непријателот е рационално суштество, тогаш и неговите акции 
ќе бидат рационални. Но, акциите на вака редуцираниот поединец се 
извлекуваат директно и само од неговото знаење. Тука искрснуваат 
неколку проблеми. Да претпоставиме, како што прави идеологијата, 
дека непријателот е лош. Како homo rationis неговото знаење – не нуж-
но и неговата акција, иако за идеологијата и тоа е извесно – е против 
соодветната идеологија, и за идеологијава и тоа знаење и тој самиот 

                                                 

116 Ова се однесува на класната свест на оној што знае, на „разумниот“, не на оној што 
не знае. Идеолошки (класно) освестениот, според идеологијата и на неа соодветниот ра-
ционализам, е оспособен вредносно да ги определува своите постапки и акции и нивните 
последици (како добри, што се одобруваат од идеологијата, или како лоши, што не се одоб-
руваат). 

117 „Vernunft“ – ум кој разбира, објаснува и опфаќа, кој определува и конкретизира 
(според Хегел). 

118 E. Bloch, Subjekt-Objekt, Berlin, 1952, S. 24; види го особено одделот „Кој мисли 
апстрактно?“ (ibid., S. 25-27). 



Идеологијата како епистеме и како докса 

 

81 

претставуваат опасност. Бидејќи тука, пак, се работи за проблемот на 
идеолошкото знаење, токму идеологијата му овозможува на поедине-
цот да го „чита“ злото, во смисла да го разликува од доброто. Ограни-
чена во својот рационализам, идеологијата смета дека противникот 
(непријателот) е поврзан со некоја друга идеологија. 

Воопшто, разликувањето на доброто и злото на идеолошки план, 
како и многу други аксиолошки проблеми, е секогаш поврзано со некоја 
идеологичност.119 Филозофијата го познава проблемот на односот на 
знаењето и етиката (на пример, Сократ), на она што е добро a што зло, 
итн., воопшто на знаењето. Идеологијата која се конфронтира со про-
тивникот без оглед на тоа дали се работи за изворен непријател или за 
„предавник“, смета дека тој директно е поврзан со некоја (друга, во 
принцип спротивна) идеологија. Што се однесува до предавникот, се на-
метнува прашањето како оној којшто го поседувал „знаењето за доброто 
и злото“, којшто го знаел „доброто“, одеднаш може да се најде на другата 
страна. Објаснувањето на напуштената идеологија е дека конверзијата на 
поединецот е условена од друга идеологија, затоа што неговото знаење е 
епистеме. Инаку како – според идеологијата – поединецот кој го знаел 
доброто би можел сега од себе поинаку да се однесува? 

Идеологијата не се обидува да го проблематизира знаењето, мисле-
њето и акцијата на поединецот во оваа насока, што е и разбирливо, би-
дејќи во таков случај идеологијата би го напуштила својот сопствен и 
единствен „привилегиран координатен систем“ на знаење. Тоа ѝ про-
тивречи на политиката на знаењето на идеологијата, на компонентите 
на легитимација и нихилација. Во вакви услови идеологијата е нужно 
нетолерантна. Таа бега од сократовската поврзаност на доброто со 
знаењето. Ова може да го поставиме и поинаку. Авантурата на своето 
остварување идеологијата ja започнува со императивното барање, со 

                                                 

119 Зад ова се откриваат, всушност, криотехниките на механизирачката идеологија, дог-
матизмот на идеологијата итн. 
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лозунгот за ослободување од погрешното знаење, од илузиите.120 Идео-
логијата притоа верува дека идеологизираниот, класно свесниот, авто-
матски се ослободува од илузиите. Но, не се толерира оној што не знае, 
кој сè уште живее во илузии; тој е како „загубена овца“. Идеологијата 
не е индиферентна во однос на „неосвестениот“. Со многу варијанти 
на дејствување, особено на агитација, идеологијата се бори за секој по-
единец, секој поединец да се врати во стадото, да се идеологизира. 

По прашањето на манипулацијата и индоктринацијата откриваме 
една друга ситуација. Секоја идеологија ги користи манипулацијата и 
индоктринацијата.121 Но, нивната успешност, иако се засновува врз ус-
пешноста на вградувањето на разлозите за верување и за идеолошка 
акција, сепак зависи од мислењето на поединецот на нивото на докса. 
Оттука е неважно дали индоктринацијата е работа на разумот или на 
умот, исто како што не може да се реши проблемот на манипулацијата 
доколку во објаснувањето се повикуваме било на рационализам било 
на ирационализам. Затоа и се наметнува потребата за дистинкција меѓу 
идеологијата како докса и како епистеме. 

Зад сопственото определување на идеологијата како систем се крие 
претпоставката дека поединецот, кога неа ja интернализира, не може 
да ja редуцира на докса. Затоа отфрлањето на идеологијата или кон-
фронтацијата на поединецот со идеологијата – за оние кои идеологија-
та ja прифаќаат само како епистеме – не е резултат на трансформација-
та на идеологијата како епистеме во идеологија како докса, туку потвр-
дување на една друга идеологија, како систем и епистеме. Оттаму, про-

                                                 

120 Види E. Fromm, Jenseits der Illusionen, Reinbek bei Hamburg, 1981, S. 21; исто така К. 
Маркс, Кон критиката на Хегеловата филозофија на правото, во: Од раните трудови, Скопје, 1961, 
стр. 100: „Барањето за откажување од илузиите за својата положба е барање за откажување од 

таквата положба, којашто има потреба од илузии“. 
121 За идеологијата индоктринацијата има функција на ’άγωγή, на раѓање на знаењето, 

на еден Сократ-Менон однос на идеологијата и поединецот кој треба да стекне идеолошка 
свест. 
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тестот, одбивањето, неповинувањето на поединецот се толкуваат како 
симулација зад која стои друг систем, друга идеологија. 

Значи, кога идеологијата ги објаснува акцијата на поединецот и 
неговото однесување како рационални, таа се ограничува на разум 
(„олимписка рационалност“). Идеологијата како што тука ja разгледав-
ме почнува како ум (Vernunft) и завршува како разум (Verstand). Таа 
го губи капацитетот на ум – да разбира, објаснува и опфаќа. И се реду-
цира себеси на барањата на разумот, претпоставувајќи дека секој по-
единец има „способност за исправно поимање и донесување судови“. 
Потребата на идеологијата за остварување, за општо важење, за важење 
кај сите поединци, неизбежно ја подрива димензијата на умот на идео-
логијата. 

 
 
Митската свест и идеологијата 
 
Погоре го допревме проблемот на идеологијата, која, секогаш оста-

нувајќи епистеме, го очекува истото ниво и во свеста на поединецот, 
односно сака и интернализираната идеологија да ги има статусот и 
структурата на епистеме. Ова, меѓутоа, треба да се каже, не соодвет-
ствува на стварноста; во неа односот на поединецот спрема идеологи-
јата и структурата на неговото идеолошко знаење се поинакви. Од-
носот на поединецот спрема идеологијата е како однос спрема мит122, 

                                                 

122 За митското претставување и за односот меѓу него и логичкото мислење како спро-
тивставеност види W. Nestle, Vom Mythos zum Logos, Stuttgart, 1940, SS. 1-20; за главната 
функција на митот: „да ги востанови, определи сите значајни човечки дејности“ како 
„модел на целокупната човечка дејност“, види М. Eliade, Structure et fonction du mythe 
cosmogonique dans la Naissance du monde, Paris, 1959, p. 473f; сп., исто така, со анализата на 
„предлогичкиот менталитет и предлогичкото мислење“ во L. Lévy-Bruhl, Les fonctions 
mentales dans les sociétés inferieures, Paris, 1910, p. 79; со „архаичниот менталитет“ во J. 
Cazeneuve, La mentalité archaïque, Paris, 1961; добра структуралистичка анализа на митот и 
на неговата поврзаност со модерното и научното мислење дава Лисјен Себаг во главата 
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слично или идентично како што во современата епоха науката е мит за 
човекот.123 Голема заблуда на идеологијата и на идеологизираниот по-
единец е дека верувањето во идеологијата и науката е работа на ratio, a 
не на „митската свест“. 

Прашањето кое тука се наметнува како значајно и интересно за раз-
гледување е како митската свест ja прифаќа идеологијата и науката. 
Дали одговорот лежи во објаснувањето дека современите луѓе од деца 
се индоктринираат со вербата во науката?  

Ним (на децата – Б.C.) им се кажуваат имињата на нештата. Тие го при-
фаќаат она што им се кажува. Тие не бараат разлози. Детето не бара доказ 
за тоа дека личноста што го храни се вика „Мама“.124 

Како што би рекол Витгенштајн:  

Детето учи верувајќи му на возрасниот. Сомневањето доаѓа по верува-
њето. 

Меѓутоа, ова прашање ќе го оставиме необработено. Впрочем, не 
може да се бара брз и лесен одговор на прашања како, на пример, зош-
то токму сега една таква индоктринација, ниту пак нашето истражува-
ње оди во таа насока. Овој одговор би можел многу да помогне, но да 
се дојде до него бара многу повеќе простор. Како што бара многу ело-
барација и одговорот дека имаме таков однос спрема идеологијата за-
тоа што сме во идеолошка епоха. Ние сакаме да ја следиме идеологи-
јата во нејзиното редуцирање на човекот на рационално суштество и 
тука да ги бараме противречностите. Затоа, тука е доволно само да се 
каже дека преку прашањето за односот меѓу идеологијата и митската 
свест се покажуваат некои општи предиспозиции на современиот чо-

                                                                                                                     

„Идеологиите и научното мислење“, во неговата книга Marxismus und Strukturalismus, 
Frankfurt am Main, 1967, SS.117-277. 

123 За тоа оправдано расправа Паул Фајерабенд; види P. Feyerabend, Erkenntnis für freie 
Mensehen, op. cit.; види, исто така, P. Feyerabend, Against Method, op. cit. 

124 Види N. Malcolm, Thought and Knowledge, op. cit., p. 199. Исто така L. Wittgenstein, On 
Certainty, Oxford, 1969, p. 160.  
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век од аспектот на филозофијата на умот, кои можат да дадат корисни 
насоки во истражувањето на односот меѓу идеологијата и поединецот. 

Значи, неопходно е да се разлачи повратната спрега меѓу идеоло-ги-
јата и науката, во чие милје е поставен и односот на поединецот спрема 
науката и спрема идеологијата. Со споменатиот идолатриски однос 
спрема науката поединецот како субјект на прифаќање на идеологијата 
е поподложен на манипулацијата на идеологијата. Во тој контекст 
треба да се бара и одговорот на прашањето дали поединецот верува во 
сознанијата што му ги нуди идеологијата или во научноста на идеоло-
гијата. Како резултат на спрегата меѓу идеологијата и поединецот, веру-
вањето во науката го овозможува и верува-њето во сознанијата слични 
на науката. Затоа, една од причините на пропаѓањето на една идеоло-
гија е и престанокот на верувањето во научноста на идеологијата и, 
воопшто, во науката.125 

Така „десакрализацијата“ на општествените науки во нашата доба 
уште еднаш потврдува дека проблемот на опстанокот и на цврстината 
на идеологијата е тесно поврзан со верувањето во разумот. Затоа, до-
колку науката и идеологијата стојат во таков однос на меѓусебно под-
држување, тогаш и идеолошкото и научното треба да се стават под лу-
пата на преиспитување.  

Кои се вистинските научни сознанија на кои може да се повика една 
идеологија?  

Дали се тоа оние кои се одредени од „искреноста“ и спремноста (на 
идеологијата) да го прифати „круцијалниот експеримент на фалсифи-
кација“ (falsifying crucial experiment) (Попер) ?  

Или идеологијата ja определува како научна нејзиниот квалитет да 
претпостави нови идни факти на општествениот живот (Лакатош)?  

                                                 

125 Проблематизирањето на верувањето во факти кои се „конституирани од идеоло-
гии“, откривањето на идеологијата зад науката, сведувањето на науката на мит или на која-
годе форма на живот, го доведуваат во опасност и го уриваат авторитетот на науката, a со 
тоа и авторитетот на идеологијата. Види P. Feyerabend, Against Method, op. cit. 
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Или на „научната“ идеологијата ѝ е конечно пресудено дека таа не е 
ништо повеќе од еден општоприфатен мит, каков што е и митот за се-
моќноста на науката и за нејзината неотповиклива вистина? 

Идеологијата како епистеме и како докса е прашање чија анализа 
неизбежно ќе покаже парадокси и циркуларни аргументи. 
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Ocтварувањето на идеологијата 
 
 
Идеализмот на идеологијата,  
односно парадоксот на „третиот човек“ 
(Проблемот на творењето на идеологијата) 
 
Едно од најтешките прашања за идеологијата како идеелогија е про-

блемот на нејзиното остварување. Остварувањето тука го разбираме 
како наметнување на (светот на) идеите на (светот на) стварите, што 
истовремено треба да се разбере и како создавање на подобар свет, свет 
според сакана (и образложена) замисла. Достапните методологии на 
истражување укажуваат на тоа дека филозофската (и научната) шанса 
секогаш е поголема во објаснувањето на неостварувањето на некоја 
идеологија или во принципиелната расправа за „прометејскиот јаз“ 
(prometheisches Gefälle)126 на идеологијата воопшто и одделно на посеб-
ните идеелогии, отколку во откривањето на патиштата, начинот и во-
општо на реалноста на остварувањето на некоја идеологија и во пред-
видувањето на проблемите во текот на нејзиното остварување. Самата 
идеологија заборава дека таа, како систем на идеи, како модел на ствар-
носта, ги содржи најтешките проблеми на идеализмот, a пред сè проб-
лемот на „третиот човек“. Во тој поглед, зависно од аспектот, можеме 
да зборуваме за „загубеност“ на идеологијата, во смисла на Хајдегеро-
виот поим „Verlorenheit“, за „лудило“ на идеологијата, дури и за свое-
виден субјективен идеализам на идеологијата. 

                                                 

126 Види G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, München, 1956, S. 16ff. 
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Во оваа анализа идеологијата ќе ја разгледуваме како идеелогија. 
При тоа ќе се задржиме повеќе на марксистичката идеологија (на идео-
логијата на комунизмот), затоа што таа е најизградена идеелогија на 
денешницата, во која консеквенциите на остварувањето на идеологи-
јата и на нејзиното соочување со стварноста речиси се изведени до крај; 
затоа како најзрела, и можеби највлијателна идеологија во 20 век, таа е 
најадекватна за оваа анализа. 

Проблемите на марксистичката идеологија (на 20 век) имаат дел од 
своите корени во нејзиниот противречен однос спрема германскиот 
идеализам како еден од нејзините извори и појдовни точки127, но исто-
времено и како предмет на нејзина најсилна критика со обид да се не-
гира, да се надмине (sich aufheben).128 Поаѓајќи од класичниот герман-
ски идеализам и инкорпорирајќи го во себе, марксистичката идеоло-
гија истовремено го инкорпорира верувањето во моќта на идејата да се 
пренесе и оствари во светот на материјата.129 Една од контроверзните 
претпоставки на вака втемелената идеологија е дека таа е изградена 
„материјалистички“, при што таа самата инсистира на тоа дека е наме-
нета за еден материјален свет, сфатен како конкретна човечка заедни-
ца, но таа суштествено не ја надминала (hat aufgehoben) долгата тради-
ција на идеализмот и платонизмот и нивните проблеми, туку едностав-
но ги заборавила, или занемарила, или потиснала. 

Затоа оптимизмот на идеологијата, којашто не се одликува со некоја 
посебна скепса во однос на проблемот на трансформација на духот во 
материја е слика на една духовна неукост која не знае за парадоксот на 

                                                 

127 Поимот „слобода“ кај Маркс е преземен од германскиот идеализам, каде што тој е 
најсуштествена карактеристика на духот. 

128 Филозофијата, метафизиката да се надмине со наука, идеализмот да се надмине со 
материјализмот. 

129 За историско извориште на оваа концепција во Француската револуција и за глори-
фицирањето на таа револуција од страна на германските идеалисти, види H. Markuze, Um i 
revolucija, op. cit., str. 19-29. 
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„третиот човек“130, или е израз на духовната вообразеност која верува 
дека го решила проблемот на пренесување на идејата во светот на ства-
рите131. 

 
 
Општоста и историчноста на  
идеологијата и поединецот 
 
Идеологијата е општост, во смисла на тоа дека поседува од неа сама-

та создадени или формулирани родови вредности. И во нејзиното соп-
ствено определување таа суштествено се поврзува со општото. Но, таа 
го започнува својот активен, практичен живот дури таму каде што ќе ја 
напушти празната точка на чистата идејност („чистата идеологија“), на 
обичната општост. Од друга страна, пак, кога таа би била само посед на 
еден (единствен) поединец, како субјективност без општост, која не се 
„отуѓува“, „понадворува“ (sich entäußert), тогаш таа воопшто не би ни 
била идеологија.132 Идеологијата, за (да може) да биде идеологија, мора 
                                                 

130 Според Аристотеловиот аргумент на „третиот човек“. Аристотел му приговара на 
Платон дека ги дели идеите од стварите: ако постои посебен човек и идејата на човешт-
вото, тогаш е потребно учеството на посредник, „трет човек“; потребна е друга идеја која ќе 
ги опфати посебната и оригиналната идеја; потоа уште една која ќе ги опфати сите три, и 
така ad infinitum. На планот на идеелогијата воспоставувањето на третиот човек се одвива 
или преку идеолошко освестување или насилно, но со тоа што се заборава дека воспоста-
вувањето оди ad infinitum. 

131 Потфатот на идеологијата е поставен пред поголеми пречки дотолку повеќе затоа 
што за свој објект го има човечкото општество, еден слоевит и повеќедимензионален свет, 
затоа што мора да се наметне и на духовен, психички, економски, политички и др. план, 
итн. 

132 Се разбира, материјално историски гледано – но не во смисла на ортодоксниот 
историски детерминизам, за кој изворот на идеите се крие само во конкретното историско 
време и простор: исто како што често еден систем на знаење (религија, филозофија, физи-
ка, психологија итн.) се поврзува со конкретни луѓе (Мојсеј, Исус, Галилеј, Кант, Фројд), та-
ка и идеологијата својот корен може да го има во некој поединец. Сакавме меѓутоа да 
кажеме дека таа не може да остане во поединецот. Како што вели Ферид Myхиќ, без оглед 
на поткрепеноста на ставовите на „некои истакнати поединци (Буда, Исус, Мухамед, 
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да биде прифатена, присвоена (angeeignet). Тоа значи дека таа мора да 
излезе надвор, надвор од субјективното, но и да се „спушти“ од општо-
то, да се „разопшти“ (sich entallgemeinern). Таа мора да се отуѓи докол-
ку сака да се оствари. 

Меѓутоа, првата задача и првиот чекор на идеологијата во оствару-
вањето е воспоставувањето однос спрема поединецот, и тоа такво вос-
поставување на однос со поединецот, по кој поединецот (како субјек-
тивитет) би воспоставил однос спрема идеологијата, од што би следело 
прифаќањето. Значи, таа прво мора да му се претстави, да се стави пред 
поединецот (vorstellen).  

Сето ова припаѓа на процесот на остварување на идеологијата, но во 
форма на „ставање надвор“ (Entäußerung), на „отуѓување“, еден вид 
„валкање“ на идеологијата. Ќе видиме подоцна дека преодот на идеоло-
гијата во одовдестраноста на практиката претставува и потпишување 
на смртната пресуда на нејзиното постоење (остварување) во идеална, 
неизменета форма, нејзино salto mortale. Но, тоа е нужност од која 
идеологијата не може да избега. Кога идеологијата сака да се оствари, 
тоа мора да го стори во практиката. Инаку, кога идеологијата не би ко-
муницирала со „практиката“, во смисла на реалниот живот на поеди-
нецот, кога не би била во таков практичен однос спрема светот, таа би 
останала чиста идеологија. 

Во овој контекст треба да се разгледа познатата Марксова теза за 
укинувањето на филозофијата во форма на нејзино остварување, за ис-
ториската мисија на пролетаријатот во тој потфат и за нивната коре-
лација во смисла дека филозофијата не може да се оствари без укинува-
ње на пролетаријатот. Укинувањето на пролетаријатот, всушност, не 

                                                                                                                     

Лутер, Маркс)“, нивните „доктрини“ не можат да претставуваат идеологија „сè додека не 
бидат прифатени од голем дел на (некоја) општествената група“ (Ф. Мухиќ, „Идеологија“, 
Дијалог, бр. 1, Скопје, 1972, стр. 88). За да може еден систем на знаење (без разлика дали ста-
нува збор за наука, идеологија или религија) да комуницира со други, за да се распространи 
во светот на луѓето, конечно да биде акцептиран, мора да освои рамноправно место меѓу 
светот на идеите, да се здобие со општост. 
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значи ништо друго освен промена на општествената структура во која 
пролетаријатот егзистира. Поимот „мисија“ во овој контекст значи 
дека пролетаријатот историски е повикан да се ослободи себеси и 
општеството. Затоа, кај Маркс меѓу остварувањето на филозофијата и 
укинувањето на пролетаријатот има одредена паралелност или нужна 
поврзаност (која се толкува како дијалектичка). Нема потреба подроб-
но да го анализираме овој проблем во Марксовата филозофија, кој 
инаку веќе е обработен од многу автори. Доволно јасен е ставот на 
Горц:  

Марксистичката теорија на пролетаријатот не е заснована врз емпири-
ско истражување на класните антагонизми, ниту врз борбеното искуство 
на пролетерската радикалност. Ниту еден емпириски запис и ниедно бор-
бено искуство не можат да водат кон откритието на историската мисија на 
пролетаријатот.133 

Овој проблем нас нè интересира исклучиво од аспектот на оствару-
вањето на идеологијата како трансформација во поединечно знаење и 
акција на поединецот. 

Но, воведувањето на една ваква врска меѓу историската принуда и 
акцијата на поединецот значи, најмалку, дека поединецот не се прашу-
ва дали ќе ја прифати или не идеологијата и дека е повикан и обврзан 
историски да дејствува. Ако поединечната акција е историска во сми-
сла на историски детерминирана човечка акција – тогаш нема проблем, 
не се поставува како прашање дали поединецот ќе биде прашан или 
не.134 Доколку, пак, дејствувањето на поединецот дури допрва треба да 
                                                 

133 A. Gorc, Zbogom proletarijatu, op. cit., str. 23. За „историската акција на пролетерот“ 
види во К. Маркс и Ф. Енгелс, Светото семејство, op. cit., стр. 51; G. Lukács, Povijest i klasna 
svijest, Zagreb, 1970, str. 105ff, 145ff; види ja, исто така, критиката на „еднострано сфатениот 
пролетаријат“ во Г. Старделов, Вовед во иднината, Скопје, 1986, стр. 33-36. 

134 За прашањето на социјализмот како етички постулат или како последица на реален 
историски процес, и воопшто за детерминизмот, види E. Bernstein, Die Voraussetzungen des 
Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Reinbek bei Hamburg, 1969, особено 
одделот „Материјалистичкото сфаќање на историјата и историската нужност“ во првата 
глава (ЅЅ. 32-41) и последната глава „Крајната цел и движењето“ (ЅЅ. 199-218). 
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стане историско (ако се работи за предвидување, проекција на една 
акција и априорно толкување на таа акција), тогаш искрснува праша-
њето кој нему тоа му го гарантира, како тој може себеси тоа да си го до-
каже. Пропишувањето акција на поединецот која него ќе го направи 
„слободен“ се јавува како сериозен проблем. 

Ова е, сепак, повеќе една теориска дилема, која му прилега на едно 
киркегоровско размислување. Поединецот (од масата), на кој идеоло-
гијата му се обраќа, поединецот на последните две столетија, всушност, 
никогаш ја немал оваа егзистенцијалистичка дилема. Егзистенцијалис-
тичките дилеми го поткопуваат општото (моралот, религијата, идео-
логијата – на пример, Киркегоровиот Аврам, ликовите од „Доба на 
зрелоста“ на Сартр). Егзистенцијализмот самиот, како значајна фило-
зофија на дваесеттиот век, со значајни претставници и силно влијание 
врз културата на дваесеттиот век, врз уметноста и психијатријата, затоа 
никогаш не бил идеологија, во смисла на организирање на општестве-
ната практика, значи како идеелогија. Како наметнување на опште-
ствен проект, задавање, пропишување, тој не влијаел врз поединецот 
(од масата). Со ова тука се мисли дека тој, како начин на мислење, не се 
применил во таа мера и на таков начин за да може да се наметне, да 
стане суштинска, одлучувачка карактеристика на мислењето на поеди-
нецот (од масата), a со тоа да стане теориска основа за општествените 
акции на поединецот (во изградба на едно егзистенцијалистичко опш-
тество!). Ваквото наметнување на егзистенцијализмот значи поста-
вување основа за настанување на еден мислечки, рефлектирачки пое-
динец, кој е во состојба да го проблематизира својот однос спрема 
идеологијата, но и самата идеологија (веќе тоа проблематизирање би 
било голема пречка за остварување на идеологијата оттаму, една егзис-
тенцијалистичка идеелогија би била contradictio in adjecto). Можеби 
затоа егзистенцијализмот никогаш не бил толку силен, немал такво 
идеелошко влијание да ја потресе структурата на мислењето на поеди-
нецот на масите. 
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Предочувајќи ја историската повиканост на поединецот, идеологи-
јата го воспоставува односот на неговото верување во неа на еден спе-
цифичен начин. Верувањето во идеологијата и остварувањето на 
проектите на идеологијата, меѓу останатото, се засилени од два момен-
ти: на поединецот историјата му гарантира иднина, a иднината исто-
рија. Поединецот, затоа, според идеологијата, живее во таканаречената 
„историска сегашност“.135 Но, се чини дека поединецот не се грижел 
многу за историските толкувања на неговите животни ситуации. Она 
што тој според идеологијата требало да го прави не било засновано врз 
логиката на научно-историското објаснување (што, инаку, Маркс како 
следбеник на класичната германска филозофија, го барал за себеси и за 
оние на кои им се посветил), туку со надеж и очекување со кои го хра-
ни своето циклично мислење. Марксистичката идеологија сметала дека 
светот треба да се промени, светот во кој „пролетерот (поединецот) 
живее поробен“, и дека промената на светот ќе дојде со остварувањето 
на филозофијата (т.е. на идеологијата). 

Но, тука сепак недостасува увидот во најважната алка – чинот на ме-
нувањето што го извршува поединецот. Дваесеттиот век покажа дека 
поединецот не е повикан „историски“ да дејствува, ако под историско 
дејствување се мисли на она дејствување кое е родово, конструктивно и 
прогресивно, универзално, „за доброто на човештвото“; дваесеттиот 
век покажа дека „историските“ акции на поединецот, напротив, убива-
ат, уништуваат, разурнуваат, деградираат, дека, всушност, се акции на 
партикуларни мотивации. Фашизот, нацизмот, сталинизмот, комуниз-
мот, национализмите на денешното време, донесоа повеќе смрт откол-
ку среќа или слобода, иако се повикуваа на универзални идеали, на 
„надчовек“, на „тотален човек“ итн.  

Постојат разни и различни толкувања на историската акција. Неод-
редливоста (на историчноста) на акцијата ја укинува валидноста на 
дискурсот за историското дејствување, акција. Не може да стане збор за 
                                                 

135 „Историската сегашност“ е карактеристична за марксистичката и слични идеологии: 
овој сегашен миг е резултат на историјата и во него се создава идната историја. 
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историска акција доколку се сака да се избегне наметнување на една 
пропишана историја. Така и „идната историска“ акција, која токму по-
ради „идноста“ е под знак на прашање, е далеку од тоа да биде таква ис-
ториска акција, која би резултирала со едно идејно, идеолошки пропи-
шано општество (во оваа смисла поимот „историско“ се употребува кај 
Хегел и кај Маркс).136 Идеологијата ја губи „едноста“ на историјата и на 
друг план, кој е создаден по првото легитимирање на идеологијата, a 
кое предизвикало идеелогизирање на еидологијата на светот кој треба 
да се измени (на светот на капиталот и капитализмот), односно кое 
предизвикало капитализмот идеолошки да ги канализира сопствените 
интереси. Студената војна беше војна и на две спротивставени идеоло-
гии. 

Ова столетие покажа дека поединецот се наоѓа во ситуација да бира 
меѓу идеологии, иако притоа не секогаш со слободна волја.137 Исто 
така, идеологиите кои ветуваа подобра иднина се покажаа монструоз-

                                                 

136 Дискурсот за историското, како тешко наследство на европоцентризмот или на 
окцидентцентризмот (од Хегел преку Маркс и наваму), е сè уште бреме на современото 
(политичко) мислење. Затоа, европскиот дискурс за постмодерната, во кој се „демократи-
зираат“ различните теоретски и културни пристапи, но без ефект во политичко-идеолош-
ката сфера, можеме да го определиме како едно интелектуално префрлање на тежиштето 
од страна на политички немоќните неевропоцентрични европејци. Дискурсот за постмо-
дерната е сепак повеќе присутен во академската филозофија и уметноста отколку во поли-
тиката, што дава индиции дека зад таквата ситуација лежи определена идеологичност. 
„Искрената“ постмодерна, преку „децентрализацијата“, е шанса за народите надвор од 
центарот рамноправно да учествуваат во светското духовно творештво. Доколку и сè доде-
ка таа шанса ja нема, доколку духовното творештво надвор од центарот сè уште се оценува 
преку критериумите на историското, на традицијата, сè додека тие што се надвор од цента-
рот, во обидот да му се приближат, сè уште го доживуваат шокот на сознанието дека се не-
разбирливи и маргинални, тогаш на дискурсот за постмодерната му се измолкнува еден 
суштествен проблем. 

Сепак една ограда: не станува збор за дефинитивно и апсолутно отфрлање на историс-
кото, туку за „омекнување“ (a la pensiero debole) на модерниот, европоцентричен истори-
ски дискурс, за ослободување од апсурдите што ги носи таквиот дискурс, пред сè на планот 
на (меѓународната) политика. 

137 Види за прашањето на одлука. 
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ни (фашизам, сталинизам), лицемерни и готови за манипулација (пе-
ронизам), немоќни и стерилни (некои школи на југословенскиот марк-
сизам). 

Историзмот на идеологијата и пролонгираното остварување, од 
друга страна, го предизвикале конфликтот на двојната улога (насилно 
наметнатото двојство) на поединецот, кој се состои во тоа дека тој тре-
ба да го изведе и да го живее остварувањето на идеологијата. Она што 
предизвикало еден од најголемите конфликти меѓу идеологијата и по-
единецот е поделбата на оваа улога меѓу поединци (во време и во прос-
тор). 

 
 
Делотворноста на идеологијата 
 
Занимавањето со една идеологија секогаш нè исправа пред пробле-

мот на нејзината делотворност, всушност пред потенцијалот на идео-
логијата да измени една дадена општествена ситуација, односно пред 
актуализирањето на барањето за остварување на идеологијата. Тука 
прашањето за делотворноста на идеологијата ќе го ограничиме на ни-
вото на субјективитетот, како прашање дали делотворноста е квалитет 
на идеологијата кој може да се утврди кај секој идеологизиран поеди-
нец или, пак, таа има работа со една поголема група поединци (орга-
низирана за една посебна општественост). Дали делотворноста е едно-
значна, во смисла иста за сите поединци, така што сите би интернали-
зирале исто идеолошко знаење, кое ја има истата функција во акцијата 
на поединецот што ја претпоставува идеологијата? Или поинаку изра-
зено: како се манифестира делотворноста на идеологијата на нивото на 
поединец?138 
                                                 

138 Тука можеме да укажеме на една феноменолошка анализа која го опфаќа двојниот 
однос, која ги поврзува „објективното“ и „субјективното“, кога објективното го определува 
„полето“ во кое субјективитетот се развива, но, сепак, станува делотворно само во завис-
ност од тоа како е примено и прифатено од субјективитетот. Одличен увод во едно такво 
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Делотворноста, во оваа смисла, може да се претстави како еден по-
им кој опфаќа три степени на оствареност на идеологијата. Значи, во 
поглед на делотворноста можеме да разликуваме три форми на идео-
логијата: 

1. Остварлива идеологија, кај која се работи за потенцијал на идео-
логијата да стане практика. Се работи за чиста идеологија која (сè уште) 
не е во процес на остварување, која сè уште не комуницира практично 
со светот врз кој сака да се аплицира. Остварливата идеологија сè уште 
не е дејствена идеологија. 

2. Идеологија која се остварува (остварувачка идеологија), т.е. 
идеологија која почнала да комуницира со светот, да дејствува во све-
тот, но и онаа идеологија која веќе поодамна се наоѓа во процес на ост-
варување, идеологија која ја бара сопствената актуалност, која се актуа-
лизира, дејствена идеологија, но која уште не е доостварена (wirkende 
aber nicht wirksame Ideologie). Се работи за идеологија во акција (деј-
ство). Секој успех во овој потфат неа ја прави и потврдува како таква. 
Но, дејствувачката идеологија не е нужно делотворна. Во онтолошка 
смисла, дејствувањето на идеологијата, како еден степен во процесот на 
нејзиното остварување, е чекор поблиску до актуализацијата од нејзи-
ната состојба на обична остварливост. A во извесна смисла веќе делум-
но станува (навестува една) владејачка идеологија. 

3. Остварена идеологија. Ова е ситуација во која идеологијата, ост-
варувајќи се, го завршува својот потфат, во која се поклопуваат идеоло-
гијата на оние што владеат и владејачката идеологија. 

Меѓу идеалната ситуација на просто (bloß) остварлива идеологија, 
која својата „чистост“ штотуку ја напуштила и сè уште не дејствува, и 
идеалната ситуација на остварена идеологија, значи на една недофатли-
ва ситуација за идеологијата, се наоѓа реалната ситуација на оствару-

                                                                                                                     

истражување има во една долга забелешка посветена на теоријата на идеологиите во M. 
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, 1945, p. 199-202, и во Ј.-Р. Sartre, 
Critique de la raison dialectique ("Questions de méthode", chapitre III), Paris, 1960. pp. 60-103. 
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вачката идеологија во форма на идеологија на владејачите, но не и на 
владејачка идеологија. 

 
 
Делотворноста на идеологијата и поединецот 
 
Што се однесува до дефинирањето на односот меѓу поединецот и 

идеологијата на планот на нејзината делотворност, можеме да се пови-
каме на дефиницијата на Ајхорн и Хан139.  

Делотворноста на „погледите, претставите и мислењата“, кои според 
Ајхорн и Хан ja означуваат идеологијата,  

поблиску може да се окарактеризира преку следните определби: врз опш-
тествено релевантното однесување на поединецот тие делуваат: а) со пови-
кување и поставување барања (appellierend, auffordernd); б) со изградување 
на волја и мотиви (willens und motivbildend); в) мобилизирачки (mobilis-
ierend); г) со регулирање на одлучувањето и однесувањето (entscheidungs- 
und verhaltensregulierend); д) социјално-интегрирачки (sozial-integrie-
rend)“140 

Дали на идеологијата ѝ се потребни сите овие својства за да го на-
прави скокот во стварноста? Дали идеологијата и стварно ги има тие 
својства? Суштествен проблем е како овие својства можат да се опре-
делат на нивото на поединецот. Идеологијата ја губи делотворноста до-
колку едноставно се докаже дека сите овие својства како делувања 
имаат и контраделувања.141 Од друга страна, наведените делувања на 
идеологијата не се исклучиво и единствените делувања на идеологи-
јата, во таа смисла да се секогаш продуктивни. Нивната делотворност е 
повеќе нормативна. Тоа се повеќе нормативни делувања што треба да 
се внесат во постојното, позитивното (die ins Positive wol-len), отколку 
                                                 

139 Види за дефиницијата на Ајхорн и Хан од овој труд.  
140 – W. Eichhorn und E, Hahn, "Zur Theorie und Erforschung des sozialistischen 

Bewußtseins“, op.cit., SS. 903-904. 
141 Види за парадоксалната интенција на идеологијата, стр. 216-217. 
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фактички делувања. Дури и кога поединецот по пат на anamnesis би ја 
интернализирал идеологијата, пак скокот од нормативното во пози-
тивното на нивото на поединецот не би се извел автоматски и без 
пречки. Затоа сите овие делувања повеќе се барања (Forderungen). 

На една идеологија која бара создавање на нов општествен реалитет 
ѝ се потребни овие делувања, колку што и е потребен поединецот. 
Затоа со идеологијата како идеелогија секогаш е поврзана индоктри-
нацијата. Идеологијата како чиста еидологија, како форма на опште-
ствена свест не бара индоктринација.142 Индоктринацијата е модерна 
појава, која, пред сè, ако не исклучиво, се поврзува со идеологијата како 
идеелогија и како таква го има едно од исходиштата во барањето на 
германската филозофија – законите на духот да им се наметнат на за-
коните на природата, на материјалната стварност. Во оваа платоновска 
комуникација со идеите поединецот бил оној кој имал една од главните 
улоги покрај моќта (институционализирана присила) во обидот на 
идеологијата да ја пополни празнината, јазот меѓу општото и парти-
куларното, меѓу апстрактното и конкретното (меѓу остварливата и ост-
варената идеологија) да го најде третиот човек. Главниот проблем лежи 
во тоа што законите на духот, како неоспорен израз на слободата на чо-
векот, во ситуацијата на идеологијата барале материјален (со акцент 
врз материјален), дури механички поединец. Логиката на ова оствару-
                                                 

142 Индоктринацијата, пред сè, ja поврзуваме со идеелошкото, a не со еидолошкото вли-
јание. Но, бидејќи таа може да се најде како во брзите така и во бавните општества (за 
коишто расправаме подоцна), можеме, следствено, да разликуваме два типа на индоктри-
нација, иако тие суштински, според содржината, не се толку различни. Индоктринацијата 
во брзите општества, која може да се разгледува како дејство и влијание на идеологијата 
врз стварите (со тоа што медиумите – како специфична поврзаност на нивоата на стварите 
и сликите – притоа имаат мошне значајна улога), се разликува од индоктринацијата на 
бавните општества, која може да се сфати како индоктринација на нивото на поимите и 
претставите (според прикажаната дефиниција на идеологијата). Првата е многу посилна 
од втората, која недостигот на моќ го компензира со други специфични методи; види Ј. А. 
С. Brown, Techniques of Persuasion: from Propaganda to Brainwashing, Harmondsworth, 1972; 
за моќта на планот на политиката и идеологијата види Ј. К. Galbraith, The Anatomy of Power, 
op. cit.; особено за моќта на медиумите види ibid., pp. 176-180. 
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вање, или поривот за остварување на идеологијата е толку силен, што 
идеологијата во остварувањето го заборава човекот. Како што вели 
Сартр:  

Така, марксизмот сосема ја изгубил смислата за тоа што е човек. За да 
ги пополни своите празнини, тој ја има само апсурдната павлововска пси-
хологија.143 

Во критиката на Сартр што ја дава Бајер се покажува дека определ-
бата на човекот како општествено суштество е составен дел на меха-
низирачката функција на идеологијата. Без оглед на „изворните“ (ху-
манистички ориентирани) теоретски определби на поединецот како 
слободно суштество, што (или доколку) ги дава идеологијата, со самото 
тоа што тој ќе биде определен како „историско и општествено суште-
ство“ тој ќе биде механизиран, забавен во процесот на остварување на 
идеологијата. Базичните (во овој случај ваквите хуманистички) опре-
делби на човекот идеологијата упорно ќе ги брани (ќе ги нихилира 
противничките). Така Бајер ќе го толкува Сартр, кога Сартр на  

марксизмот му префрлал дека го превидува индивидуумот, поединеч-
ниот човек, неговата слобода на одлучување, кога мисли дека марксизмот 
го исфрлил човекот и затоа би морал човекот повторно да го вметне како 
конкретна егзистенција во центарот на една антропологија, неговиот при-
говор цели на еден нагласено индивидуалистички формиран човек, a не на 
човек кој во прва линија е суштество на заедница и на општество.144 

Но, и Сартр не ја увидел иманентната карактеристика на идеоло-
гијата, дека секоја идеологија нужно го запоставува поединецот. Ви-
довме, со таквото инсистирање на човекот егзистенцијализмот не мо-
жел да стане идеологија. Контрапродуктивните делувања на идеологи-
јата се место на средба (судир) на идеологијата со немеханичкото и 

                                                 

143 Ž.-Р. Sartr, Kritika dijalektičkog uma, Beograd, 1984, str. 54. 
144 Види W. R. Beyer, Vier Kritiken: Heidegger, Sartre, Adorno, Lukäcs, Köln, 1970, S. 120; 

исто така Ž.-P. Sartr, Egzistencijalizam i marksizam, Beograd, 1973, str. 146-157. 
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место каде што нејзината илузија на апсолутен дух се поставува нас-
проти неа, каде што таа се соочува со заблудата. 

Дефинициите од типот на онаа на Ајхорн и Хан имаат уште еден не-
достаток. Идеологијата, според овие дефиниции, означува претстави, 
погледи, мислења. Но, ваквите дефиниции не објаснуваат од каде доа-
ѓаат овие мислења и погледи. Ова, од своја страна, ја открива постоја-
ната недоволност на дефинициите на идеологијата кои нејзиниот поим 
логички и суштински не го расчленуваат на еидологија и идеелогија. 
Идеологијата која нема да се спушти до нивото на поединец ја губи 
својата целисходност и, ограничувајќи се на првата половина од Марк-
совата единаесетта теза, останува чиста идеологија. Меѓутоа и таа доаѓа 
до барањето на практика, но на онаа практика која неа ќе ја потврди, a 
не негира; нејзе ѝ треба сопствена практика. Затоа ѝ е потребен специја-
лен посредник, нејзин специјален субјективитет.145 Дали, тогаш, тука 
некаде лежи грешката на марксистичката идеологија по прашањето на 
посредникот? Таа го посматрала човекот само како методолошка пој-
довна точка на својата филозофија. Следејќи ја Марксовата исходишна 
точка, марксистичката идеологија се повикувала на конкретниот инди-
видуум146, но не можела да увиди дека индивидуумот што го разгледу-
вала поседува западноевропско и историски детерминирано ratio, кое 
прогресивно застарува. Маркс се повикува на конкретни, живи луѓе за 
да се дистанцира од германскиот идеализам. Индивидуумот (поедине-
цот) е исходишна точка за Маркс и марксистичката филозофија. Но, за 
идеологијата инспирирана од марксистичката филозофија, и која се 
остварува тргнувајќи од таква исходишна точка, тој е дифракциона 
точка, центар на „круцијалниот експеримент“ и разлог на постоење147 
                                                 

145 Остварувањето на марксизмот (филозофијата) е можно само преку материјалното 
оружје (пролетаријат); види К. Маркс, Кон критиката на Хегеловата филозофија на правото, во: 
Од раните трудови, op. cit., стр. 118: „Како што филозофијата го наоѓа во пролетаријатот сво-
ето материјално оружје така и пролетаријатот го наоѓа во филозофијата своето духовно 
оружје.“ 

146 Види К. Маркс и Ф. Енгелс, Германската идеологија, Скопје, 1986, стр. 23. 
147 Но, не причина или разлог за настанување! 



Остварувањето на идеологијата  

 

101 

на марксистичката филозофија; тој е она „заради“ (Wegen) на марксиз-
мот како идеолошко знаење. И конечно, тој е местото на потврдување 
на идеологијата и на вредноста на марксизмот како знаење, идеја. 

Како основа на дихотомиите на идеологијата во остварување се по-
кажува поединецот, чија акција треба да го овозможи нејзиното оства-
рување. Од една страна, идеологијата верува дека конкретниот човек 
(како Ausgangspunkt) го овозможува истражувањето на општествена-
та стварност, создавајќи ја на тој начин теоријата дека човекот како од-
овдестраност, како земска основа на теоријата го отвора патот кон ос-
лободување од илузиите (како access to truth). Идеологијата се легити-
мира повикувајќи се на човекот. Од друга страна, таа сака знаењето за 
човекот, кое него го ослободува од илузиите, да му се врати на човекот, 
како знаење кое се применува (за менување на стварноста). Според пој-
довната точка, таа го прифаќа конкретниот поединец како единствени-
от кој практично живее, кој го применува знаењето. Но, таа притоа за-
борава да го земе предвид механизмот (структурата) на самото интер-
нализирање, механизмот кој идеологијата ја претвора во нешто дру-
го.148 Идеологијата се наоѓа во дихотомија со самата себе, затоа што од-
носот човек-знаење го гледа преку еден симплифициран фидбек-сис-
тем, во кој знаењето и човекот, индивидуумот, се дадени еднозначно 
(бидејќи се дадени историски, хегелијански). Оттаму и тезата дека из-
браниот на идеологијата („пролетерот“, припадникот на нацијата итн.) 
е претставник на човештвото, при што не се работи за кој-годе поеди-
нец, туку за нејзин поединец, за субјективитетот на идеологијата, за по-
единец определен од идеологијата. 

Оттаму, марксизмот се дефинирал не само како теоретизирачка, 
туку и како практична дејност – тој сака да се впушти во практичен 
живот, да се смести во практиката. Другата страна на оваа дихотомија 
се состои во тоа што идеологијата, со тоа што за судбината на по-

                                                 

148 Види за недостигот од изучување на интернализацијата на идеологијата во соција-
листичката психологија. 
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единецот зборува и размислува научно и објективно, го прави него 
случаен, прави ствар од него:  

Објективно се зборува само за стварите, субјективно се зборува за суб-
јектот и субјективноста,  

вели Киркегор,  

Патот на објективната рефлексија го прави субјектот случаен и со тоа 
постоењето како нешто кон што сме рамнодушни.149  

Идеологијата која зборува објективно го заборава поединецот. Она 
што марксистичката идеологија, исто така, го заборавила, тоа е суици-
далноста150 на нејзините предвидувања, која произлегува од повеќе-
значноста на практичниот живот.151 Остварувачката идеологија ја доз-
волува индивидуалноста во смисла на една дадена, просто предметна, 
индивидуалност (einer bloßen gegenständlichen Individualität), затоа што 
за нејзиното остварување ѝ е неопходна таква индивидуалност (празна, 
механичка).152 Она што таа не го дозволува е Шлаермахеровиот „персо-
нализам“, поединецот кој делува според своите „индивидуални зако-
ни“.153 Затоа идеологијата е против многустраноста на животот на пое-
динецот, a за оној поединец како што таа ќе го определи. Тука се рабо-
ти за една од „базичните грешки“ (basic fault) на идеологијата. Во нејзи-
ната нихилациска функција таа многу често стварноста на животот ја 
објаснува повикувајќи се на непријателскиот начин на живеење, со 
„малограѓанскиот, за општественоста несвесниот живот“:  

                                                 

149 Цитирано според Е. Lehman, Soeren Kierkegaard, op.cit., S. 178, 180. 
150 Сфатена како во E. Nejgel, Stuktura nauke, Beograd, 1974, str. 417. 
151 Сп. со проблемот на вината на идеологијата. 
152 Но, дејствена! Колку повеќе идеологијата е определена во остварувањето на својот 

проект, толку е поголема нејзината експлицитност и наметливост во определувањето и 
одобрувањето на акцијата на поединецот. Оттаму, со големо упростување би можело да се 
каже дека поинтензивната идеолошка дејственост на поединецот значи негова поголема 
идеолошка механизираност. Ова е основата на секој тоталитаризам. 

153 Види Е. Lehman, Soeren Kierkegaard, op.cit., S. 57. 
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Типовите на антиопштествените антисоцијалистички однесувања се 
навистина разновидни. Тие се продукт на малограѓанските претстави и 
навики кои не се целосно исчезнати и продукт на империјалистичкото 
влијание, затоа што тие помалку или повеќе свесно се ориентираат кон 
граѓанскиот начин на живеење.154  

Она што идеологијата го бара за остварување е механичкиот по-
единец со „униформно однесување“ a не со „разновидни типови на од-
несување“. Затоа нејзиниот поединец како „општествено и историски“ 
даден поединец е попогоден за остварување на нејзината задача, т.е. да 
го гради од неа самата определеното „човештво“. 

Меѓутоа, во еден постмодерен, „раскинат“ свет, со сè поголемо за-
брзување, има помалку шанси за остварување на идеологијата. Во све-
тот на синкратичното мислење на поединецот идеологијата ја губи 
идеократичноста. Идиосинкратичниот поединец е немеханичкиот, не-
петрифицираниот поединец кој ѝ се измолкнува на идеологијата. До-
колку идеологијата не може да го најде „идеопластичниот“155 поединец, 
таа не може да биде делотворна, таа повторно станува чиста идеоло-
гија. 

 
 
Човековата среќа низ перспективата на  
остварувањето на идеологијата 
 
Остварувањето на идеологијата, како што рековме, значи наметну-

вање на (светот на) идеите на (светот на) стварите, што треба да се сфа-
ти како создавање на еден подобар свет, на свет според идеална замис-
ла, на свет со голема, дури и апсолутна вредност. Што се однесува до 
тоа, можеме да воведеме две нивоа на практика како критериуми за 
остварувањето на тој подобар свет: 
                                                 

154 G. L. Smirnоw, Die Herausbildung der sozialistischen Persönlichkeit, Berlin, 1975, S. 352. 
155 „Идеопластично“ – што се обликува според идеи. Види M. Verworn, Die Entwicklung 

des menschlichen Geistes, Jena, 1912, S. 9. 
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1. Општеството (целиот свет, некои општества, или едно опште-
ство). 

2. Поединецот, животот на поединецот (сите поединци, некои, еден 
поединец). 

Во врска со овие два критериума, напомнуваме дека не се работи 
специфицирано за критериуми кои остварувањето на идеологијата го 
утврдуваат по обем и по квалитет. Едноставно, ваквата поделба го пос-
тавува општественото ниво како критериум кој ги опфаќа општестве-
ните институции, економијата, политиката, државата итн., a поединеч-
ното ниво како критериум кој го содржи животот на поединецот над-
вор од овие институции, се разбира во онаа мера во која тој може да се 
разграничи од нив. Идеологијата фактички ја направила поделбата на 
овие два критериума со давањето приоритет на првиот. Фромовите 
анализи на настанувањето на јазот меѓу задоволувањето на овие два 
критериума („здраво општество по цена на болен поединец“) се едни 
од највпечатливите во овој поглед.156 

Да почнеме со општеството. Остварувањето на идеологијата е нејзи-
ното одовдестрано раширување, распростирање. Значи, се работи за 
тоа таа да биде присвоена од поединецот, т.е. поединецот својот (подо-
бар) живот да го води според принципите на идеологијата. Затоа ѝ е 
потребна една нова организација на општеството која би го овозмо-
жила задоволувањето на вториот критериум. Тука настанува еден јаз 
меѓу настојувањето за градба на една нова организација на општество-
то и одлагањето на исполнувањето на ветувањето кое идеологијата му 
го дала на поединецот или на ветувањата за кои поединецот верувал 
дека му се дадени. Резултатот на овој јаз, расчекор меѓу критериумите е 
од историјата на веков познатото давање примат на општеството во 
социјалистичките и други земји. Спорно е дали една идеологија може 
во исто време да ги задоволи овие два критериума. Се чини дека на 

                                                 

156 Види Е. From, Zdravo društvo, Beograd, 1983; E. Fromm, Haben oder Sein, München, 
1982. 
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идеологијата воопшто ѝ е невозможно да ја воспостави дијалектиката 
меѓу овие две нивоа (што не значи дека историјата на идеологии завр-
шила, дека тие нема да се обидуваат да воспостават рамнотежа меѓу 
овие нивоа). Дваесеттиот век е сведок на најекстремни начини на задо-
волување на првиот критериум (сталинизам и др.). Треба да нагласиме 
дека на екстремното задоволување на вториот критериум, од друга 
страна, идеологијата секогаш мислела како на можност која треба да се 
земе предвид и на која треба да се внимава. Имено, фактот дека на 
идеологијата ѝ е иманентен стравот од анархија и анархизам докажува 
дека му се дава предност не на второто ами на првото ниво. Што се слу-
чило на второто ниво, што направила идеологијата на ова ниво, до која 
мера идеологијата била успешна на ова ниво? До која мера ги испол-
нила ветувањата, очекувањата? И конечно, дали сево ова е можно да се 
утврди? – тоа се прашањата на кои одговорите ќе мора само да ги на-
фрлиме. 

Се чини дека е неверојатно тешка задача да се утврди ефектот на 
идеологијата (во овој случај марксистичката) која на поединецот му ве-
тила подобар живот. И покрај „евидентните“ последици на остварува-
њето на идеологијата, тука се соочуваме со едно, можеби, нерешливо 
прашање: дали постои анализа и дали воопшто е можна анализа со која 
(дури и статистички) би се утврдило колку луѓе со марксизмот станале 
среќни (без разлика како), колку се оние кои станале несреќни, колку 
разочарани и духовно уништени и убиени (СССР и сталинизмот, Кина 
и Mao, Албанија и Хоџа, Камбоџа и Пол Пот, итн.). Како прво, ваква 
анализа која би се повикала на едно денотативно определување на 
страдањето и на несреќата е неможна, затоа што нема соодветен ста-
тистички апарат за такво нешто. Се чини дека и идеологичноста (на 
онаа идеологија која победила) ја оневозможува „објективната“ дис-
танцираност во истражувањето на една поразена идеологија. Дури и 
објектите на истражувањето, поради идеологичноста, ќе го оневозмо-
жат тоа. Во утврдувањето на човековата несреќа никој не може да ја 
определи границата меѓу човечката глупост, лудост, тврдоглавост, бес-
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чувствителност, алчност и една идеологија. Да не зборуваме дека денес 
е невозможен еден целосен пристап кон предметот на истражувањето 
само поради тоа што огромен дел од оние што ја живееле идеологијата 
не се живи.  

Со забрзувањето на општеството157, со транскултурацијата, со дифу-
зијата се менува сфаќањето на несреќата, на страдањето и на среќата. 
Изгледа дека одговор на овие прашања е неможен. Дури и на злоделата 
кои се правени во името на идеологијата, со повикување на идеологи-
јата, причината за злото не потекнува директно и еднозначно од идео-
логијата. Филозофскиот дискурс за причината и разлогот, преполн со 
ќорсокаци, го одбива дури и ублажувањето на ова тврдење дадено пре-
ку исказот дека причината за злото не е непосредно од идеологијата.158 
На ова место ќе бидам подиректен и со поличен став. Тука мислам на 
злоделата во име на марксизмот и комунизмот. Нацизмот и фашизмот 
не ги разгледувам тука, зашто ги сметам за зло по себе, иако ваквите 
анализи би можеле да се применат и на нив. 

Тезата дека марксистичката идеологија, сепак, многумина ги напра-
вила среќни159 е, исто така, проблематична. Ерих Фром сметаше дека 
животот на младите во Советскиот Сојуз е поисполнет со смисла, затоа 
што тие имале цел во животот: градбата на комунистичкото опште-
ство, за разлика од младите во западна Европа, кои немале таква цел.160 
Фромовиот однос спрема Запад можеме да го споредиме со тврдењето 
на Ортега-и-Гасет дека  

                                                 

157 Види подоцна за брзите општества. 
158 Ова има врска со проблемот на усвојувањето на идеологијата, со проблемот на пар-

цијализираната идеологија. 
159 Тоа може да се каже само денотативно. 
160 Сп. за романтизирањето на туѓото во M. Landmann, Philosophische Anthropologie, op. 

cit., S. 221. Тука имаме и еден друг проблем на анализите на комунизмот и реалсоцијализ-
мот од страна на западните теоретичари: во голема мера тие анализи се или романтизира-
ни или стерилни, „теоретски“ критики; сп. со проблемот на „form of life“ кај Витгенштајн. 
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човекот на масата, кој живее без цел и свири во ветер, не гради ништо, 
иако неговите можности и сили се огромни.161  

Денес со голема скепса се гледа на врската меѓу остварувањето на 
целта на идеологијата и здобивањето со среќата. Од друга страна, при-
лично е тешко да се утврди дека постојат барем случаи во кои трагеди-
јата еднозначно и директно без остаток може да се поврзе со една идео-
логија (марксизам). Да наведеме еден пример: дури и што се однесува 
од ужасните искуства на Шаламов162 и за нив можеме да кажеме дека се 
слика на огромни страдања причинети од човечка акција. Дури и тука 
не можеме категорично да тврдиме дека зад тие страдања лежи исклу-
чиво идеологијата, па, дури, и да допуштиме дека тие акции се после-
дица на поединечни толкувања на остварувањето на идеологијата, како 
последица на лошо разбраната идеологија.163 Затоа што дури и повику-
вањето на идеологија во една акција не може да биде доказ дека таа е и 
причина на таа акција.164  

 
 
Вината на идеологијата 
 
Затоа следува прашањето за вината на идеологијата. Со идеологи-

јата во духовен конфликт доаѓаат оние кои мислат дека светот на иде-
ите едноставно може да се преведе во свет на стварите, кои веруваат 
дека остварувањето на идејата на општеството (идеологијата) е иден-
тично, да речеме, со остварувањето на идејата на триаголникот. Денес е 
повеќе од јасно дека ова е наивно мислење. Но, за неуспехот (на идео-
логијата да се оствари) и случките во времето на нејзиното остварува-
ње не може едноставно сè да ѝ се префрли на идеологијата и да се мис-
ли дека така ќе се реши проблемот. Идеологијата е еден корпус на идеи 
                                                 

161 Ј. Ortega y Gasset, Aufstand der Massen, Stuttgart, 1957, S. 109. 
162 V. Šalamov, Priče sa kolime, Beograd, 1985. 
163 Може ли тука да се зборува за Verfallenheit на идеологијата? 
164 За идеологијата и акцијата види подоцна, во VI глава. 
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кои, и покрај волјата, не може целосно да се оствари (во одовдестра-
носта). Идеологијата (нејзината содржина), како што видовме, не може 
да се дуплира, туку само да се отслика. Она што се случува во матери-
јалниот свет, според обидот на идеологијата да ја следи својата ентеле-
хија, нема врска со идеологијата, туку со практиката (која не треба да се 
сфати како грубо, механичко и еднострано неидејно, туку како резул-
танта на една непрекинлива комуникација меѓу две различни нивоа на 
време, простор и општост на човековиот живот – светот на факти, кој 
следи една сопствена линија, и светот на идеи, кој следи една таква ли-
нија која сака да ја допре првата – како резултат на повеќе или помалку 
успешните обиди за остварување на идеологијата). Кога се објаснува 
историјата на стварите/фактите преку историјата на идеите, тогаш не 
смее да се заборави дека многу често на нивото на идеолошкото знаење 
на поединецот се работи за просто (субјективно) објаснување165; при-
тоа само се „теоретизиpa“ (во пежоративната смисла на зборот). Ова се 
заборава, a тоа можеме да го определиме како намерно заборавање на 
духот кој ја бара слободата – и ги измешува нивоата. 

Идеите се повеќе еден модел на стварноста отколку причина. Оби-
дот идеологијата да се објасни како причина на промената е проблема-
тичен. Би било можно ова да се докаже, кога човечката акција едно-
значно и без остаток би се определила како исклучиво идеолошка. 

Дали практичниот живот на идеологијата е нејзина сопствена и 
единствена практика што на никој друг не му припаѓа, на која никој 
друг не може да полага право? Изгледа дека не е. Тука го имаме пробле-
мот на практиката на идеологијата. Наивно е да се мисли дека може ед-
ноставно да се каже дека идеологијата ја докажува својата вистина во 
практиката. Зашто:  

Целиот општествен живот е битно раскинат. Сите загатки коишто мис-
лењето го упатуваат на отвореност не можат своето вистинско решение да 

                                                 

165 За проблемот на правило и изведба, акција (die Regel und die Handlungsweise), види 
L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, op. cit., S. 81. 
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го најдат ниту во човечката практика ниту во простото или, пак, ученото 
критичко сфаќање на таа практика.166 

Но, ако скокот на духот во телото е сè уште тајна воопшто, зошто 
скокот на идеологијата во човечка акција би бил нешто неспорно. Кај 
овие обиди идеологијата причински-последично да се поврзе со некои 
настани повеќе се работи за обвинувања, како резултат на едно отфрла-
ње или едно напуштање на идеологијата или за нихилациската функ-
ција на една друга идеологија, која за првава е непријателска. Можеби 
за еден таков доказ ни е потребно нешто како сложена факторска ана-
лиза, иако и таа, покрај опасноста од редукционизмот, мора да се кон-
фронтира и со проблемот на идеологичноста. Самиот Маркс дури, кој 
денеска е еден од најобвинуваните, вели дека  

идеите не можат воопшто ништо да изведат. За остварување на идеите се 
потребни луѓе кои ќе употребат практична сила.167  

Затоа, објаснувајќи ја човековата акција, проблематично е да се збо-
рува и за идеолошката принуда. Изгледа дека тука погрешно поимот 
принуда се употребува на место на поимот моќ. Контактот кој идеоло-
гијата, како „stock of knowledge“, како систем на знаење, го има со моќ-
та се состои во тоа што идеологијата оваа моќ може да ја артикулира и 
тоа, ако веќе не исклучиво, пред сè, вербално. Киркегоровски, поедине-
цот би рекол:  

не затоа што си марксист и затоа што и јас сум марксист, туку затоа што ја 
имаш моќта и силата, да ме наградиш или казниш, затоа ти се потчинувам 
и ти се плашам. А тоа колку си марксист, тоа не знам.  

Проблемот на интернализираната идеологија, која се наоѓа во фор-
ма на свест, совест, во форма на забрани, табуа, морални санкции,168 се 
покажува како многу комплексен. Токму оваа форма на идеологијата е 

                                                 

166 K. Axelos, Einführung in ein künftiges Denken, op. cit., S. 49. 
167 K. Маркс и Ф. Енгелс, Светото семејство, Скопје, 1987, стр. 181. 
168 Значи, и како еидологија. 
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таа во која може да се побара идеолошката принуда. А тоа, еднакво, не 
е толку лесно. Тешкотијата лежи во тоа што тука веќе имаме работа со 
„извалкана“ идеологија, чие знаење се меша со знаењата на други сис-
теми и тоа мешање е најблиску за акцијата. Тоа е и филтерот преку кој 
идеолошката принуда воопшто може да влијае врз акцијата. Само таму 
каде што акцијата може (недвосмислено) да се определи како идеолош-
ка можеме да зборуваме за идеолошка принуда и за последиците на 
идеолошката акција да ја обвиниме идеологијата. Но, бидејќи и ова се 
покажа проблематично, целиот проблем на идеолошката принуда, a 
оттаму и на вината на идеологијата, останува отворен.  

Тој сложен свет на човечки интеракции „под капата“ на една идео-
логија – не само на идеолошко знаење и интерпретации на тоа знаење – 
туку на ентузијазам и славење на големите водачи и „нивната“ идеоло-
гија, на агитирање, на наредби и закани, на човечки акции кои произ-
ведуваат страв, страдања и убиства – на крајот добива идеолошка ети-
кета. И се зборува за ужасите на фашизмот, жртвите на комунизмот. И 
во принцип, се зборува за целина (време, период, општество, држава). 
Но, тоа се историски вистинити определби (зад кои стојат историски 
факти, документи, сведоштва). Затоа со право цивилизациски, поли-
тички и морално се осудува идеологијата која директно повикувала на 
геноцид (фашизмот) и идеологијата која е поврзана со страдања и чо-
вечки трагедии, иако се легитимираше како идеологија која го брани 
достоинството на секој „конкретен“ човек (марксизмот).  

Како се одвивале врските меѓу идеологијата и поединецот и негови-
те конкретни акции – тоа е веќе понедофатливо. Впрочем и самата 
идеологија (заедно со идеолозите) не можеше да ги најде рецептите за 
целосно и потполно идеологизирање на поединецот.  

И покрај обидите на идеологијата да го механизира, да му наметне 
„историска“ улога, поединецот (како суштество на слободата и како 
субјективитет), во крајна линија, не успева да ја изврши улогата на по-
средник, на „трет човек“ во остварувањето на идеологијата. 
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Поединецот и идеологијата 
 
 
За да може да се оствари, на идеологијата нужно ѝ треба посредник, 

кого таа го наоѓа во поединецот. Како клучен момент тука се јавува 
проблемот на прифаќањето на идеологијата, односно прашањето како 
поединецот (како субјективитет) го инкорпорира идеолошкото знаење, 
кое треба да биде основа за идеолошката акција т.е. како тој го интер-
нализира идеолошкото знаење. 

Суштинските претпоставки за видот на односот на општеството и 
поединецот, како и на односот на идеологијата и субјективитетот, 
всушност, го изразуваат карактерот на идеологијата како интернали-
зирана идеологија, како човечка, секојдневна свест. 

Најопшто кажано, интернализирањето претставува прифаќање на 
надворешни, интерсубјективни, општествени објекти, предмети, ста-
вови, стереотипи, норми, вредности итн.169 Интернализирањето е про-
цес во кој епистеме станува докса, т.е. секое спуштање на системско 
знаење (религиското, научното, идеолошкото) до нивото на секојднев-
ната свест на поединецот.170 Во смисла на психоанализата, интерна-
лизирањето се толкува како идентификација и интројекција. Во „Реч-
никот на психоанализата“ на Лапланш и Понталис се приведува 
поимот интериоризација (intériorisation, герм. Verinnerlichung, англ. 
Internalization) во смисла на синоним на интројекција, на процес со кој 
интерсубјективните релации се трансформираат во интрасубјективни 

                                                 

169 Види A. Furnahm, „Internalization“, in: The Dictionary of Personality and Social 
Psychology, Oxford, 1986, p. 195. 

170 Види A. Heler, Svakodnevni život, Beograd, 1978, str. 305-307.  
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релации.171 Во советската психологија поимот интериоризација обично 
се доведува во врска со името на Виготски и неговите ученици. Леонт-
јев со поимот „интериоризација“ го означува  

преминот со кој процесите, кои според формата се надворешни и се изве-
дуваат врз надворешни материјални предмети, се трансформираат во про-
цеси кои се одигруваат на духовно ниво, на ниво на свест. Притоа тие под-
лежат на една специфична ситуација: тие се поопштуваат, вербализираат, 
скратуваат, а, пред сè, се способни за понатамошен развиток, кој оди преку 
можностите на надворешната дејност.172 

Во оваа смисла, интернализирањето на идеологијата е такво прифа-
ќање на идеологијата кое го води поединецот кон еден определен однос 
спрема идеологијата, кој се состои во тоа поединецот своето мислење и 
акција да ги организира и објаснува според идеологијата. 

Проблемот на интернализацијата на идеологијата од страна на суб-
јективитетот, како проблем на односот на поединецот спрема идеоло-
гијата, ги има своите теориско-историски исходишни точки во психо-
лошките и социолошките истражувања на субјективниот момент во 
односот на поединецот спрема идеологијата, при што особено треба да 
се нагласат истражувањата што ги покренаа некои значајни претстав-
ници на марксистичката филозофија од почетокот на дваесеттиот век. 

 
 
Заборавање и запоставување на субјективитетот 
 
Зафаќајќи во проблемот на односот на поединецот и религиозноста, 

Киркегор е еден од претходниците на теоретичарите кои ќе го истра-
жуваат поединецот (субјективитетот) и неговиот однос спрема „објек-
тивното“ знаење, особено на оние кои подоцна на местото на религи-

                                                 

171 Види J. Laplanche et J. B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, 1967. 
172 A. Leontjew, Tätigkeit, Bewußtsein, Persönlichkeit, Berlin, 1982, S. 95. 
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озното знаење (како кај Киркегор) ќе го стават идеолошкото. Кај Кир-
кегор, се чини, е поставен суштествениот проблем:  

објективното мислење е сосема индиферентно за субјективноста ... и му 
недостасува божјата и човечката осаменост во комуникацијата, која му 
припаѓа на субјективното мислење. Објективното мислење е свесно само 
за себеси и, во стриктна смисла на зборот, воопшто не е никаква комуни-
кација.173 

Во дваесеттиот век односот меѓу субјективитетот и идеологијата е 
предмет на истражување на психолозите, психоаналитичарите, фило-
зофите, социолозите и на комуниколозите. 

Пол Федерн е еден од првите кој се обидува да го истражи субјек-
тивното (психолошкото) во интернализирањето на идеолошкото, при-
кажувајќи ги психолошките основи на поразот на германската револу-
ција од 1919 година.174 

Ана Симсен е, исто така, една од првите која, во врска со проблемот 
на идеологијата, му дава голема важност на субјективното укажувајќи 
на неговиот дигнитет, квалитет кој треба да се почитува, кој субјектив-
ното го прави несведливо на механички психолошкото; на тој начин 
таа го подјадува ставот според кој субјективното е небитно од аспектот 
на објективноста на идеологијата. Симсен вели:  

Човековото познание, човековите вреднувања, човековата волја е клас-
но или воопшто општествено условена, но начинот и интензитетот на ре-
акцијата на поединецот на надворешните влијанија на даденото опште-
ство лежат во него самиот како природна склоност. Според дадените мож-
ности, во своите појавни форми тие ќе бидат определени од општестве-
ните дадености. Поинаку и поедноставно да се изразиме: секој пролетер, 
било да е умствен или физички работник, преку неговата зависност од ка-
питалот ќе дојде до одредени сознанија и ставови кои се можни само во 
тоа општество. Но, под тие влијанија, дали ќе биде револуционерен соци-

                                                 

173 S. Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript, Princeton, 1944, pp. 68-70. 
174 Види P. Federn, "Zur Psychologie der Revolution: Die vaterlose Gesellschaft", in: 

Psychoanalyse, Marxismus und Sozialwissenschaften, 1971. 
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јалист, романтичен националист или индиферентен, тоа зависи, од една 
страна, од неговите склоности, а, од друга страна, од начинот на неговото 
образование, преку кое во него можат да се развијат сосема различни 
стремежи.175 

Анализите на Вилхелм Рајх на овој план се исто така значајни. Осо-
бено внимание заслужува неговиот поим „репродукција“. Тој под 
„продукција“ ги подразбира културните и идеолошките нужности кои 
се конкретно произведени од општеството. Под „репродукција“ тој го 
подразбира начинот на кој идеологијата се преведува во секојдневниот 
живот и во однесувањето на индивидуата, т.е. психички се репроду-
цира.176 Кога идеологијата ја  

менува психичката структура на човекот, таа не само што се репродуци-
рала (курзивот Б.C.) во него, туку станала активна сила, материјална моќ 
во човекот, кој, оттаму, конкретно се изменил и се однесува според тоа.177 

Во рамките на филозофско-социолошкиот пристап кон овој проб-
лем се издвојува Франкфуртската школа со специфичната насоченост 
на нејзините претставници во афирмацијата и „спасувањето“ на субјек-
тивноста.178 

Адорно ја формулира потребата за истражување на субјективноста. 
Одговорите на прашањата  

зошто луѓето пасивно се приспособуваат на условите на една неизменета 
деструктивна ирационалност, ... зошто се вклучуваат во движења спротив-
ни на нивните интереси“,  

тој ги бара во психологијата.179 

                                                 

175 A. Siemsen, "Psychologische Voraussetzungen des Marxismus", in: Marxismus und 
Psychoanalyse, Berlin, 1977. 

176 Види W. Reich, "The Imposition of Sexual Morality", Sex-Pol Essays 1929-1934, New York, 
1972; W. Reich, The Mass Psychology of Fascism, New York, 1971. 

177 W. Reich, The Mass Psychology of Fascism, op. cit., p. 18. 
178 Види R. Džekobi, Društveni zaborav, Beograd, 1981, str. 102. 
179 T. Adorno, Stichworte, Frankfurt, 1969, S. 159, 182-183. 
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Хоркхајмер вели дека дејствувањето на  

значајни социјални слоеви не е определено со познанието, туку со мотори-
ката на нагоните кои ја побиваат свеста.180 

Според него,  
коренот на овој историски особено важен момент воопшто не се простите 
идеолошки махинации.  

Туку, напротив,  
психичката структура на тие групи, односно карактерот на нивните члено-
ви, постојано се обновуваат зависно од нивната улога во економскиот 
процес.181  

За да се разбере проблемот зошто некое општество функционира на 
некој начин, зошто е стабилно или зошто се распаѓа, потребно е да се знае 
дадениот психички состав на луѓето во разни општествени групи.182 

Ерих Фром вели дека психоанализата  

може да покаже на кој начин одделни економски услови влијаат врз пси-
хичкиот апарат на човекот и доведуваат до одделни идеолошки резултати; 
таа може да ни даде известување за тоа „како“ идеолошките факти зависат 
од посебни конфигурации183,  

односно, психоанализата може да одговори  
како економската ситуација се преобразува во идеологија преку човекови-
те мотиви,  

таа може да покаже дека  

                                                 

180 Од англскиот falsify 
181 M. Horkheimer, "Povijest i psihologija", in: Kritička teorija, I, Zagreb, 1982, str. 32. 
182 M. Horkheimer, "Autoritet i obitelj" in: Kritička teorija, I, op. cit., str. 254. 
183 E. Fromm, "Politik und Psychoanalyse", Psycihoanalitische Bewegung, III, 5, 1931, S. 444. 
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идеологиите се производи на определени желби, инстинктивни нагони, 
интереси, потреби, кои, главно несвесно, се јавуваат како „рационализа-
ции“ во форма на идеологија.184 

Исто така, Херберт Маркузе се обидува да ја опфати динамиката на 
психичката димензија преку неговиот поим „репресивна десублима-
ција“.185 

Од другите претставници на марксистичката филозофија ќе ги спо-
менеме Карл Корш и Ѓерѓ Лукач. Карл Корш е значаен со неговиот 
обид да го објасни неуспехот на европската револуција, поставувајќи го 
во неговите текстови за социјализацијата проблемот на субјективно-
то.186 За него неуспехот да се оствари општа пролетерска револуција во 
Европа по Првата светска војна се должи на недостигот од вера во 
остварувањето на социјализмот. Лукач во „Историјата и класната 
свест“187 дава своевидна интерпретација на односот на субјективното и 
идеолошкото. Меѓутоа, и Корш и Лукач зборуваат за една непсихо-
лошка димензија на субјективноста.188 Така, кога Лукач вели дека фак-
тички психолошкото е заменето со класната свест на пролетаријатот, 
тој го мисли она што, всушност, може да се прочита уште во „Светото 
семејство“ на Маркс и Енгелс, имено, дека не се работи за тоа што овој 
или оној пролетер си го претставува како цел, туку – бидејќи неговата 
свест е условена од општествената состојба – за тоа дека тој е принуден 
општествено и историски да дејствува (handeln)189. Психолошката 

                                                 

184 E. Fromm, "O metodi i zadatku analitčke socijalne psihologije: Bilješke o psihonalizi i 
historijskom materijalizmu", in: Kriza psihoanalize, Zagreb, 1984. str. 23-24. 

185 H. Marcuse, One-Dimensional Man, Boston, 1964, p. 56ff. 
186 K. Korsch, Schriften zur Sozialisierung, Frankfurt, 1969, S. 74-75; во ова издание се обја-

вени повеќе текстови на Корш напишани меѓу 1919 и 1937 година. 
187 G. Lukàcs, Geschichte und Klassenbewußtsein, прво издание во Берлин во 1923 година. 
188 Види R. Džekobi, Društveni zaborav, op. cit., str. 102. 
189 K. Маркс и Ф. Енгелс, Светото семејство, op. cit., стр. 51: „He станува збор за тоа во 

што овој или оној пролетер или дури сиот пролетаријат во дадениот момент ja гледа својата 
цел. Станува збор за тоа што тој е и што соодветно на своето битие историски ќе биде при-
нуден да стори“. Ова е, впрочем, прашање на ентелехичноста на општеството и на неговите 
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свест, за Лукач, е само еден емпириски и позитивен факт – на таа свест 
ѝ недостасува класна свест, идеолошко знаење како епистеме, тео-
рија.190 

Но, зошто објаснувањата од типот на Лукач го илустрираат само она 
што се случило на планот на односот на идеологијата спрема поедине-
цот, спрема субјективното. Или, како со легитимацијата на идеологи-
јата, која акцентот го става врз општеството, е занемарен субјектив-
ниот момент. Во врска со ова ќе го допреме и проблемот на општестве-
носта на поединецот. Всушност, проблемот на поширокиот однос на 
поединецот и идеологијата, како што веќе е објаснето, се јавува со по-
требата од легитимација на идеологијата и нужноста од нејзино спро-
ведување.191 Но, вакво игнорирање на улогата на субјективното може 
да има и таму каде што е поактивен и поупорен отпорот што го срет-
нува остварувањето на идеологијата, и во ваков случај ваквиот отпор ја 
принудува идеологијата на едно неуниверзално и неглобално, значи 
културно, историски и географски ограничено остварување. На тоа 
идеологијата гледа како на отпор на старото општество и на неговата 
идеологија и на идеолошки „несвесниот“ поединец. Значи, се работи за 
околности во кои, поради потешки општествени услови за оствару-
вање на идеологијата, е поголема потребата од нејзина легитимација.192 

                                                                                                                     

членови, што може да се разгледа од две страни: како проблем на остварувањето на идео-
логијата и како проблем на инкомпатибилноста меѓу телеологијата на општеството и на 
поединецот. 

190 Види R. Džekobi, op.cit., str. 104. 
191 Било да се работи за легитимација на нивото на теорија – каде што се развива теори-

јата за човекот како општествено суштество, било да се работи за легитимација на нагласе-
но чисто социјално ниво или општествено-политичко ниво – идеологијата се третира како 
исклучиво општествен факт-феномен. Пример може да биде времето на сталинизмот, кој е 
епоха и стадиум на екстремна патолошка легитимација на идеологијата во смисла на нејзи-
ната социјална димензија, што и од теоријата било толкувано како дојдено време на опш-
тествена подготовка за целосно остварување на идеологијата. 

192 „Бавноста“ на општеството во кое идеологијата се остварува и неглобалноста на неј-
зиното остварување ja хипертрофираат легитимацијата. Општествените институции, кои-
што поседуваат поголема инерција од поединецот и коишто полесно се „умртвуваат“, ме-
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Кога идеологијата се бори со овие тешкотии, таа нужно заборава на ди-
јалектиката меѓу поединецот (индивидуалноста, субјективноста) и 
општественоста. Така, на пример, марксистичката идеологија, суште-
ствено и историски, изнудено е свртена, ориентирана кон општеството 
и општественоста.193 Како што покажавме во претходната глава, егзис-
тенцијализмот го увидува овој „недостаток“: Сартр му приговара на 
марксизмот дека се задоволува со најопшти општествено-политички 
шеми, но не се грижи за единичниот случај, не за „коренито“ разбира-
ње на стварниот човек, кој, како што вели Сартр, е  

разложен во една сулфурна киселина.194 

 
 

Општеството и поединецот 
 

Општественоста и индивидуумот 
 
Врските меѓу општеството и поединецот се многузначни. Меѓу нив 

постои широка лепеза на односи. Односот на поединецот спрема идео-
логијата, и обратно, зависи меѓу другото и од специфичноста на опште-
ственоста на поединецот, односно од формата во која поединецот ја 
стекнува и изградува својата зависност од општеството. Во својот про-
ект на остварување идеологијата како предмет го има општеството. Во 
таа смисла, за неа е исклучително значајна општественоста на члено-
вите на општеството кое таа се труди да го оствари, или кое го оства-
рува. Од друга страна, бидејќи таа му се обраќа и на поединецот, по-
нудувајќи му и личен, поединечен проект, кој треба да стане негов 
                                                                                                                     

ханизираат, претставуваат, оттаму, поадекватното рамниште за легитимација на идеоло-
гијата. Сп. Проблемот на идеологената петрификација. 

193 Таа самата го увидува овој недостаток, но го формулира повеќе како приговор, и тоа 
со утврдување на „објективни околности“, отколку да го лоцира како суштински иманен-
тен проблем на идеологијата. 

194 Ј-Р. Sartre, Critique de la raison dialectique, op. cit., p. 37. 
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проект во рамките на општеството, таа соодветно ја определува и дис-
кретноста на поединецот. Оттука своја определба добива и индиви-
дуалноста на поединецот. Значајна е разликата меѓу поединецот и ин-
дивидуумот. Хелер поединецот го поврзува со просечниот член на 
едно општество и го определува преку поимите „партикуларно гледи-
ште“, „партикуларна мотивација“, „партикуларен афект“, додека инди-
видуумот се определува преку родовоста. 

...Индивидуумот никогаш не е целосен, туку е во постојано станување. 
Тоа станување е процес на издигање над партикуларитетот, процес на 
синтетизирање, низ кој индивидуумот допрва се остварува 

вели Хелер.  

Индивидуумот е можност на поединецот секако во максимална фор-
ма, која во себе ги прима можностите на родовоста ...195 

Поединецот196, во таа смисла, би бил помалку спремен да ја интерна-
лизира идеологијата и остварувањето на своите лични проекти, или 
партикуларни интереси, да го подреди на „вишите“, „родови“, цели на 
идеологијата. Тој попрво ќе манипулира со идеологијата. Индивиду-
умот, според дефиницијата на Хелер, преку родовоста може да има так-
ва релација со идеологијата што своето самоостварување да го гледа 
само преку идеологијата. Познати се примери на луѓе од западните 
земји кои се сметаа себеси за слободоумни, самосвесни и избираа да 
живеат во Советскиот Сојуз мислејќи дека само таму можат да се 
остварат како индивидууми. Можеби некои успеале во намерата, некои 
виделе во тоа авантура и заблуда, но она што е најважно е дека нивниот 
избор бил избор на поединец како суштество на слободата. 

 

                                                 

195 A. Heler, Svakodnevni život, op. cit., str. 52, 54. 
196 Терминот поединец кој го користам во книгата е просечен член на општеството. Тој 

има „партикуларни мотивации“, но тој е и суштество на остварување и самоостварување, 
на идеологичност. Како што е и суштество кое размислува, промислува, анализира, само-
дефинира (како субјективитет). Но, пред сè, тој е суштество на слободата. 
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Општественоста и информацијата 
 
Ако го разгледуваме односот на поединецот спрема идеологијата во 

нејзината определба како ансамбл на знаење, збир на информации, 
тогаш и општественоста добива уште една димензија. Поединецот, 
пред сè, е општествен во смисла на тоа дека тој е информациско (и ко-
муникациско) суштество.197 Создавањето, размената, Lieferung, чита-
њето на информацијата има општествен карактер.198 Во тој контекст, 
поединецот како информациско суштество е општествено суштество 
во смисла дека тој живее општествено кога разменува информации.199 

                                                 

197 Оваа определба на поединецот е важна за оваа студија, затоа што тука во преден 
план го поставуваме проблемот на односот на поединецот спрема идеологијата како знае-
ње. Многу интересна е определбата на информацијата на Стојановиќ (I. S. Stojanović, 
Osnovi telekomunikacija, Beograd, 1987, str. 14), според кој информацијата претставува кој 
било степен на слобода во изборот на пораката од едно множество на можни пораки! Спо-
реди го ова со фобичното изложување на информатичката идеологија кај Лефевр (H. Le-
febvre, Kritika svakidašnjeg života, Zagreb, 1988, str. 600ff). Како спротивни на ставовите на 
Лефевр и на Фром види ги, на пример, оптимистичките визии на Артур Кларк во А. Clark, 
Profiles of the Future, London and Sidney, 1976; види го, исто така, изборот на текстови во 
Mikroelektronska revolucija i društvene posledice, Beograd, 1986. 

198 Притоа укажуваме дека проблемот на читањето на информацијата во контекстот на 
општественоста на поединецот може посебно да се проблематизира – станува збор за вит-
генштајновската ситуација на поединецот кој доаѓа во контакт со информацијата. 

199 За информациското општество, види D. A. Bell, Information Theory, London, 1968; ин-
формацијата, во најширока смисла, се однесува на сите можни соопштени, научени и 
меморирани факти. Што се однесува до определбата на поединецот како информациско 
суштество, „сè повеќе стануваме општество базирано врз информации“ (F.H. Ejbelson i A. 
L. Hamond, "Opšte karakteristike elektronske revolucije", in: Mikroelektronska revolucija i dru-
štvene posledice, op. cit., str. 28); види за обработката на информацијата (на информатичко-
то) во H. Lefebvre, Kritika svakidašnjeg života, op.cit., str. 600ff; види особено за определбата 
на информацијата како количина и квантитет, и за минималното количество кое не овоз-
можува разбирање, и за максималното, при кое разбирливоста е потполна; види исто така 
за „редунданцата“ (Lefebvre, ibid., str. 603-604); за семантичкиот и инженерскиот аспект на 
информацијата види во I. Ѕ. Stojanović, Osnovi telekomunikacija, op. cit., str, 14; види исто R. 
V. L. Hartley, "Transmission of Information", in: Bell System Technical Journal, vol. 7, 1928, pp. 
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Индивидуалноста на поединецот (како суштество на слободата), од 
друга страна, се состои во можноста на избор и селекција на инфор-
мациите. Во општественоста со нагласена (општествена) легитимација 
на идеологијата, во тоталитарните општества на пример, во фашистич-
ките режими, или, во реалсоцијализмот, или во посткомунистичките 
земји во кои идеолошката легитимација се замени со националистич-
ката, изборот на информациите е насочен и, затоа, помал. Недостап-
носта на информациите во реалсоцијализмот, a исто така и цензурата, 
на планот на политиката на знаење потекнуваа и од нерешеното пра-
шање за историскиот детерминизам во Марксовата (марксистичката) 
филозофија, кое овозможи информацијата да се третира како знаење 
кое има историско детерминирани корени (историски извори), a со тоа 
се претвора во знаење кое на поединецот му ја намалува и одзема мож-
носта да бира. 

 
 
Индивидуализмот и колективизмот 
 
Поради конфликтот меѓу нејзиниот проект на човекот (за развива-

ње на поединецот во индивидуум) и логиката или природата на нејзи-
ните спротивни потреби во процесот на остварувањето и легитимаци-
јата, за идеологијата е неизбежно напуштањето на таквиот проект, при 
што разрешувањето на конфликтот таа го наоѓа во таквото поставу-
вање на односот меѓу (индивидуалноста) на поединецот и неговата 
општественост во кое индивидуалноста добива своја нова „вистинска 
определба“ преку „колективизмот“, преку определбата на човекот како 
општествено суштество на заедница и на солидарност: колку повеќе 
поединецот е член на заедницата, колку повеќе го живее „колективни-
от дух“, толку повеќе е индивидуум. Но, неуспехот на идеелогијата (на 
                                                                                                                     

535-564; S. Goldman, Information Theory, Engelwood Cliffs, 1955; R. M. Fano, Informa-
tionsübertragung, München-Wien, 1966; A. M. Rosie, Information and Communication Theory, 
1965; G. Raisbeck, Information Theory, Cambridge, 1964. 
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колективизмот) не резултира само од враќањето кон индивидуализмот 
како слобода и приватност, напуштање на колективизмот, туку и преку 
еидолошкото влијание на идеологијата на капиталот и на стоките.200 
Индивидуализмот не е просто иманентен исход на отпорот спрема ко-
лективизмот. Може да се каже дека, всушност, местото го зазема еден 
друг индивидуализам, поинаков од оној што го дефинирала колекти-
вистичката идеелогија.201 Информациите и медиумите што ги пренесу-
ваат информациите играат суштествена улога во заземањето на мес-
тото. 

Меѓутоа, земајќи ја предвид определбата на индивидуумот што ја 
дава Хелер, проблемот на индивидуализмот и колективизмот мора да 
се постави поинаку. Напуштањето на колективизмот не значи победа 
на индивидуализмот. Индивидуумот, според Хелер, го определуваат 
родовите мотивации и родовите објективации. Затоа, современиот 
„индивидуализам“, зад кој повеќе лежат партикуларни потреби и мо-
тиви, зад кои може да се открие влијанието на еидологијата на ствари-
те и стоките, посоодветно се определува со поимот „нарцизам“, којшто, 
ставајќи го во втор план прашањето на родовото и партикуларното, ја 
означува токму оваа општествена појава на свртеност на поединецот 
кон себе.202 

Колективизмот го доживува својот неуспех и на планот на опреде-
лувањето на стварноста (како на природната, така и на општествената). 
Колективизмот без свест за глобална стварност тесно и строго се ори-
ентира или однесува на една група или, во „најдобар случај“, на една 
одредена човечка заедница – не на општество, затоа што свеста за опш-
тественост на една заедница ја инволвира свеста за историското; но, ис-
ториското не треба да се сфати тука како линеарно движење на заедни-

                                                 

200 Капитализмот и либерализмот, сепак, не ги сведувам на оваа идеологија. 
201 Според Кирил Темков, ова е првото ниво на идеолошкиот судир во поранешните 

социјалистички општества кои се сега во период на транзиција; види ja неговата статија 
„Што наместо што“, Студентски збор, Скопје, 5.04.1991, год. XVIII, бр. 1151. 

202 Види подоцна за нарцизмот. 
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цата кон или според идеолошки определената иднина. Историското е 
белег на општеството. Историското оди заедно со (идеолошки) опреде-
лена свест за родовост, со историска одговорност и со свест за истори-
ското;203 значи како апстрактен колективизам (без глобална еколошка 
свест или политика, на пример), тоа може да ги има последиците на 
една политичка анархија. Најрадикалниот индивидуализам, од друга 
страна, со високо развиена свест за глобална стварност (еколошка 
свест, на пример), може да биде поблиску до целите очекувани од ко-
лективизмот. Затоа можеме да правиме разлика меѓу колективизмот 
според простор, кој има значење на чисто просторна заедница, и заед-
ништвото и колективизмот според суштина, кои имаат значење на 
една родова свест, кои поседуваат дел од родовоста.204 

Оставајќи ги настрана дилемите на индивидуализмот и колективиз-
мот, кон проблемот на субјективното ќе му пријдеме преку една специ-
фична општественост – интерсубјективноста. 

 
 
Интерсубјективноста 
 
Поединецот кој ја интернализирал идеологијата и како објект на на-

метнување, понудување на идеологијата и како субјект на идеолошката 
акција се разбира, не е општествено изолиран. Неговите интерсубјек-
тивни односи влијаат врз неговиот однос спрема идеологијата. Тие, ду-
ри, можат овој и ваков однос да го одобруваат или не; Лукман и Бергер 
укажуваат на ова кога зборуваат за револуционерниот интелектуалец:  

                                                 

203 Противничките идеологии имаат и спротивставени истории. Оттаму, негирањето на 
историјата претставува негирање на општеството (или, пак, на едно општество или на една 
идеологија). Прашање е дали е можно решавање на современите проблеми со укинувањето 
на врската меѓу историското и општественоста (или државноста?). Тука лесно може да се 
насети ќорсокакот на постмодерната. Сп. Ф. Фукујама, „Крајот на историјата“, во: (На)враќа-

ње кон демократијата, Скопје, 1992, стр. 14ff. 
204 Сп. со поимот родовост кај A. Heler, Svakodnevni život, op. cit., str. 219. 
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Револуционерниот интелектуалец мора да има други кои ја поддржу-
ваат стварноста на револуционерната идеологија, т.е. кои имаат субјектив-
но разбирање за неговата свест.205  

Или:  

Исто како што интелектуалецот, за да го одржи своето определување 
на стварноста што отстапува од другите, бега во едно подопштество (Sub-
gesellschaft), така и револуционерниот интелектуалец за својата концеп-
ција што отстапува, бара поддршка од други.206 

Сепак, не секогаш е така. Има случаи кога поединецот ѝ се предава 
на идеологијата и тогаш кога е лишен од интерсубјективна поддрш-
ка.207 

Затоа не е без значење разликата меѓу само субјективното (како не-
интерсубјективно определено) и интерсубјективно определеното, под-
држано прифаќање на идеологијата. 

Во првата ситуација, односот на интерсубјективност одвај постои. 
Идеологијата е само за поединецот, таа му дава смисла на неговото 
лично постоење, претставува за него осмислување и конкретизирање 
на неговата судбина, преку овој личен агон тој го бара и го наоѓа своето 
место во светот. Она што за поединецот е важно се тој самиот и него-
вата идеологија. Овој поединец е олицетворение на Штирнеровиот 
„самец“ – осаменик, или, според класификацијата на Киркегор, тој се 
наоѓа во „религиозната фаза“. 

Меѓутоа, оваа ситуација е еден од ќорсокаците на идеологијата. Еден 
ваков однос на поединецот спрема идеологијата претставува немож-
ност, пречка за нејзиното остварување на општествен план, затоа што 

                                                 

205 Т. Luckmann und P. Berger, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt 
am Main, 1969, S. 136. 

206 Ibid.; види, исто, за прашањето за „дистрибуцијата на потенцијалното одобрување 
или неодобрување од другите во случајот кога носителот на акцијата има различни алтер-
нативи во поглед на однесувањето“, кај Ј. Jackson, “A Conceptual and Measurement Model for 
Norms and Roles”, in: Pacific Sociological Review, 9, 1966, p. 36. 

207 Како, на пример, главниот јунак на Мома Димиќ во книгата „Шумскиот граѓанин“. 
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во таков случај, едноставно, општественото организирање на оствару-
вањето, кое ѝ е иманентно на една идеелогија, станува неспроведливо, 
неизведливо. Кога идеологијата би се прифатила исклучиво субјек-
тивно (без интерсубјективност) таа би се остварила на нивото на по-
единец (спорадично во овој или оној поединец), но не и на нивото на 
општество. 

 
 
Егоизмот и алтруизмот во  
прифаќањето на идеологијата 
 
Набљудувајќи ја интерсубјективноста низ етичка визура, се разли-

куваат едно егоистичко и едно алтруистичко прифаќање на идеологи-
јата, значи два облика на идеолошка интернализација според формата 
на (идеолошките) односи кои идеологијата ги создава меѓу поединецот 
и другите. 

Што се однесува до алтруистичкото присвојување на идеологија-
та208, можеме да кажеме дека интернализираната идеологија формира и 
преформира идеолошки односи меѓу поединецот и оние со кои тој жи-
вее, или им служи на веќе постоечките односи меѓу поединецот и 
другите. Така односите меѓу луѓето кои имаа свои изрази во поимите 
пријателство, љубов, почитување и др. се прошируваат во една нова 
димензија – идеологијата: идеологијата воведува една нова подобра ид-
нина не само за човекот, за мене, туку и за неговите блиски, за моите 
блиски. Ова е важно при разбирањето на ситуациите на инкомпати-
билност на телеолошките заднини на поединецот и на општеството.209 

Субјективното присвојување на идеологијата (без интерсубјективна 
поддршка) не мора да биде и егоистичко (да има егоистички имплика-
ции). Во акциите, зад кои стои идеологијата како референца и ефектите 

                                                 

208 Види R. H. Frank, „Iznad svog interesa“, op. cit., str. 66. 
209 Види во VI глава за телеолошката заднина, и за нарцизмот. 
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на тие акции, тоа може да биде алтруистичко на планот на остварува-
њето на идеологијата, на нивото на општествена заедница, во соци-
јално-моралното милје во кое живее ваквиот поединец. Поединецот 
кој, на пример, ја спроведува идеолошката парцијализација за тотал-
ниот човек, надвор од некој интерсубјективен контекст може да се од-
несува алтруистички (според другите) без да ја поседува идеолошката 
парцијализација за алтруизам, хуманизам, солидарност итн. Неговата 
акција не е „автономна“, во смисла дека тој не е свесен за („општите 
последици“ на) акциите што ги изведува и за правилата кои се потреб-
ни за тоа, како и за фактот или процесот на социјалната интеракција и 
координација. Поединецот може без интерсубјективна поддршка, како 
Идиотот на Достоевски или дон-кихотовски, да ја спроведува својата 
идеологија, но истовремено правејќи го тоа да биде толкуван од други-
те, како неговите акции, постапки да се директно насочени кон праве-
ње добро на другите.210 Тука можеме да зборуваме за алтруизмот како 
придружна појава на (не)интерсубјективното усвојување на идеоло-
гијата. 

Од друга страна, интерсубјективното усвојување на идеологијата 
може да биде егоистично во своите надворешни ефекти. Усвојувајќи ја 
идеологијата, од другите поддржаниот, одобрениот може да има акции 
кои ќе бидат определени како егоистички токму во неговиот интерсуб-
јективен контекст. Станува збор за една специфична и суштествена си-
туација. Доколку тој ја покажува или мора да ја покаже својата повр-
заност со другите како персона (значи: надворешно, за другите – било 
да се работи за тоа дека во тој случај идеологијата доаѓа со една силна 
грегарно-морална компонента или, пак, едноставно за определена фор-
ма на идеолошки спроведувана социјализација или идеолошка прину-
да), тогаш ова надворешно поврзување, зависно од аспектот или начи-
нот на манифестација (пројава), може да се опише како „als ob Han-
deln“, како идеолошка симулација, како кетман, како Маn-однесува-
                                                 

210 He e исклучено дека тука имаме морално влијание надвор од идеологијата и дека 
спроведувањето, остварувањето на идеологијата зависи од определен затекнат морал. 



Поединецот и идеологијата  

 

127 

ње.211 Во оваа точка може да се види значајната улога на интерсубјек-
тивноста во поставувањето на односот на субординираност на телео-
лошките заднини на поединецот и на општеството на планот на идео-
логијата. 

 
 
Карактеристиките на идеологијата на  
нивото на секојдневна свест 
 
Пристапот кон истражувањето на интернализираната идеологија, 

на идеологијата во поединецот, е определен од нужноста таа, идеологи-
јата, да се истражува не само како епистеме, како знаење по себе, значи 
во рамките на една епистемологија или социологија на знаење, туку и 
како обезопштено (значи: не универзално) знаење, како посебно знае-
ње, како докса, во рамките на една доксологија.212 

Доксологијата е мисловен обид да се определи и сфати знаењето на 
поединецот, знаењето како мнение, верување, значи не како епистеме. 

                                                 

211 Види за Man-однесувањето, и за кетман. 
212 Се разбира, и покрај површната противречност, доксологијата е сè уште еден вид 

епистемологија: едно нагласување на разликите на интернализирањето на идеологијата од 
страна на секој поединец, без да може да се најде некој заеднички, општ именител (значи, 
како идиосинкратичко усвојување), би водело кон „апсолутизирање на индивидуалните 
фактори“, што би претставувало еден своевиден радикален епистемолошки нихилизам – 
дека не може да се проникне во механизмот на интернализацијата и настанувањето на 
идеолошката акција. Жан Амери (Ј. Amery, Hand an sich Legen – Diskurs über den Freitod, 
Stuttgart, 1983), на пример, се обидува да покаже дека феноменот на самоубиството е недо-
фатлив, затоа што го нема (мртов е) објектот на истражувањето (самоубиецот). Колку и да 
се земе сериозно, апликацијата на ваквата теза на планот на односот меѓу субјективитетот 
и идеологијата, во крајна линија, не би можела да се прифати. Сепак е неизбежно таа да се 
стави во втор план доколку се истражува односот меѓу субјективитетот и идеологијата со 
цел да се објасни. За доксологијата види и R. Barthes par Roland Barthes, op. cit., p. 51. 
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Доксологијата213 мора да разликува меѓу верувањето како уверување 
врз основа на „чистиот ум“ (aus bloßer Vernunft), како „умно верување“ 
(Vernunftglaube), и верувањето како претчувство (Ahndung), како уве-
рување врз основа на чисто чувство (aus bloßem Gefühl).214 Кога доксата 
ја разгледуваме како уверување, тогаш проблемите мора да ги поврземе 
со рационалноста во случајот кога таа е претчувство, со ирацио-
налноста. 

 
 
Знаењето и поединецот 
 
Знаењето за (über) поединецот (кое се однесува на поединецот), кое 

станува и знаење за (für) поединецот (кое е наменето за поединецот), 
кое сака да стане знаење на (des) поединецот, подлегнува на одредени 
трансформации. Тука се работи за преминот од „изворот“ на идеологи-
јата кон „припаѓањето“ на идеологијата, односно за односот меѓу идео-
логијата како знаење и интернализираната идеологија како идеолошко 
знаење на поединецот. 

Ова се објаснува преку разликувањето на два аспекта на идеолош-
кото: 
                                                 

213 Оваа доксологија може без проблем да се поврзе со поимот животен план (Lebens-
plan), како форма на секојдневен животен свет (Lebenswelt), при што светот се гледа стриктно 
неисториски, приватно и изолирано (еголошки став); види за приватноста и кај Витгенштајн, 
кој прашањето „Како може таа личност да каже што таа самата верува, очекува, се надева 
итн.“ експлицитно го отфрла како епистемолошки неправилно. За таквите зборови, како што 
се верува, очекува и се надева, Витгенштајн вели дека, во употребата на глаголот, има асимет-
рија меѓу првото лице еднина, сегашно време, и третото лице еднина, сегашно време (L. 
Wittgenstein, Zettel, Oxford, 1967, paragr. 472). Приватноста на искуството се поврзува со 
откривањето на фактот дека психолошките искажувања во прво лице не се засновани врз 
опсервација. Обидот на Витгенштајн да ги отстрани грешките на интроспекционизмот и 
бихевиоризмот, Малколм го доградува давајќи ja прегнантната формулација на т.н. „авто-
номен статус на самосведоштвото“. 

214 Изразите на германски се на Јакоб Фрис (Ј. F. Fries, System der Logik, Leipzig, 1914). 
Цитирано според G. Lehman, Geschichte der Philosophie, Berlin, 1953, S. 129. 
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1. Знаење што може да се интернализира, постојното знаење како 
„Zuhandenheit“.215 Овој поим го опфаќа целокупното идеолошко знае-
ње што може да му се даде на човекот a кое во исто време содржи опре-
делби на стварноста.216 Ова знаење, како надлично, систематизирано 
знаење, како систем (ensemble) на знаења, како збир на сознанија за 
општеството, историјата, за човекот итн., значи, со сите определби и 
содржини што него го прават идеолошко, ќе го определиме како при-
марен збир на информации, за разлика од идеолошкото знаење на по-
единецот како секундарен збир на знаења и информации. 

2. Знаење кое е поседувано од психолошкиот субјект, персонално 
знаење, т.е. знаење кое се наоѓа во свеста на поединецот, кое живее во 
поединецот. 

За социологијата која ја следи рационалистичката традиција, a на-
гласено за онаа која е дериват, која е под влијание на една рационали-
стичка идеологија, која не прави никаква разлика меѓу овие две форми 

                                                 

215 Израз на Мартин Хајдегер. Го преведувам како „стварност која е околу нас и кон 
која имаме однос“. Или побуквално „она што ни е на дофат на раката“, „при рака“. 

216 За различните значења на поимот стварност види E. Wulff, "Psychoanalyse und 
Realität", Das Argument, N. 128, 1981, S. 540, 541; за двата најсуштествени аспекти на „кон-
струирањето“ на стварноста види ги различните приоди во T. Luckmann und P. Berger, Die 
Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, op. cit.. и G.A. Kelly, The Psychology of Personal 
Constructs, New York, 1955.  

Современата мисла зборува за различни „светови“, за стварноста на различни јазици, 
култури, менталитети, медиуми; за стварности на сиромашни, на богати, за херојски свето-
ви, епикурејски светови. Има неброено паралелно постојни светови, кои, сепак, имаат 
малку заеднички карактеристики. Често тие стварности се нарекуваат животни ситуации, 
но тоа е нешто премногу едноставно: посета на фризер може да биде животна ситуација, 
но час или повеќе во една психоаналитичка сеанса е веќе стварност (Вулф зборува за ана-
лизанти кои „во психоанализата наоѓаат еден друг, 'сопствен' свет, исполнет со значење“ – 
E. Wulff, op. cit., S. 545). Тука животот на поединецот добива (нови) определби. Таму каде 
што има воведување во поинакви односи, донесување квалитативни духовни и душевни 
промени, освестување, таму може да се најде „стварност“. Еден човек може (паралелно) да 
дели, да учествува во повеќе такви светови. Фактот на „делење“, учествување, живеење во 
повеќе вакви стварности укажува на уште една димензија на комплексниот однос меѓу 
идеологијата и поединецот (и обратно). 
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(на персонално и неперсонално) знаење, има или само целосно от-
фрлање или целосно усвојување; за неа нема никаква разлика меѓу зна-
ењето што може да се интернализира, кое е потенцијално знаење на 
поединецот, и интернализираното знаење, кое е фактичко знаење на 
поединецот. Ваквото неразликување оди рака под рака со догматизмот 
на идеологијата.217 Во крајна инстанца, која-годе било група поединци 
на која ѝ се нуди едно знаење не е хомогена маса која може да фигурира 
како еден субјект-рецептор при присвојувањето на идеолошкото 
знаење, туку хетерогено множество на поединечни субјекти-рецепто-
ри. Остварувањето на идеологијата мора да оди преку поединецот. За 
да се дојде до знаење на општеството, првин мора да се мине преку зна-
ењето на поединецот.218 

Историјата на социјалните и политичките движења, на политичките 
партии покажува дека ова е правилото според кое се одвива процесот 
на остварување на идеологијата од нејзината состојба по себе до фено-
мен за сите.219 
                                                 

217 Сп. со тезата на Анри Лефевр (Н. Lefebvre, Kritika svakidašnjeg žvota, op. cit., str. 603) 
за тоа дека „дијалектиката на информациското“, која ги опфаќа „неговата логика т.е. иден-
титетот, репетитивното, редундантното, сфатливото“, им се измолкнува на идеолозите; ова 
може да се спореди со механизирачката функција и со догматизмот на идеологијата. 

218 Ова е спротивно на теоријата на Лукач за класната свест. 
219 Ова повеќе се однесува на почетокот, на настанувањето на идеологијата, кога таа ста-

нува општествено-историски факт. Има потоа една определена точка во процесот на фор-
мирањето и остварувањето на идеологијата каде што е можна една обратна ситуација: кога 
поединецот го затекнува (сега идеолошкото) знаење, коешто веќе важи како знаење на една 
група, класа, општество. Во тој случај идеологијата е една даденост (Zuhandenheit), еден да-
ден, егзистенцијален, интелектуален, морален факт, сè уште зависен од односот меѓу поеди-
нецот и социјалното милје во кое тој се наоѓа, но кој целосно се вклопува во неговиот „опре-
делен отсечок на светот“. Идеологијата е даденост којашто поединецот ja присвојува како 
секоја друга институција (брак, моногамност, итн.) – накусо кажано, поединецот постапува, 
донесува одлуки, дејствува онака како што од него бара средината во која живее и која е 
идеолошки определена. Неговата духовна аморфност е аморфноста на Хајдегеровиот „Man“ 
и како таква особено погодна за идеолошка манипулација и експлоатација. Неговиот однос 
спрема идеолошките сознанија е однос на земање. Тој ќе работи за оние интереси кои ги 
смета (ги зема) за свои, a кои, всушност, идеологијата му ги наметнува. Така и се случува так-
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Видовме дека општественото легитимирање на идеологијата го ус-
ловува занемарувањето на проблемот на односот на поединецот спре-
ма идеологијата (сега како проблем на знаењето кое таа го нуди, кое 
мора, пред сè, да стане знаење на поединецот). Затоа таа го занемарува 
прашањето за начинот на настанувањето на знаењето, на трансформа-
цијата на идеолошкото знаење во знаење на поединец, a проблемите 
кои одат со тоа ги обработува како споредна работа, како проблеми од 
секундарна важност и без значење. 

Ова прашање, иако во друга форма и во друг контекст (во контекс-
тот на религија), се наоѓа уште кај Киркегор и кај Шлаермахер. Пробле-
мот на позитивната религија е проблем на индивидуализирањето на 
религијата. Шлаермахер го гледа индивидуализирањето така што секо-
гаш еден единичен поглед станува „централна точка“ на целата рели-
гија.220 

Ставајќи го поединецот во „центарот“, мора да се нагласи дека пое-
динецот во оваа смисла е селективен како што се селективни цели 
култури.221 Но, што го определува квалитетот на мозаикот, формата на 
селективноста? Дали присвојувањето на идеологијата е егзистенцијал-
но определено (ако на тој начин му се овозможува животот на поеди-
нецот). Извесно е дека на поединецот за решавање на животните си-
туации му е потребен само фрагмент од некој систем на знаење. Како 
што вели Хелер:  

Работниците кои својот живот го измениле врз марксистичка основа, 
знаеле само некои навистина, пресудни заклучоци на теоријата, a меѓу нив 
биле малубројни оние коишто го имаат прочитано барем „Капиталот“.222 

                                                                                                                     

виот поединец да ги поддржува најтоталитарните режими, како фашизмот и сталинизмот, 
без да е свесен дека зад неговата „слободна“ свест, всушност, се крие една авторитарна свест. 

220 Види G. Lehman, Geschichte der Philosophie, op. cit., S. 57. 
221 Види M. Landmann, Philosophische Anthropologie , op, cit., S. 170; исто така E. 

Rothacker, Filosofska antropologija, Sarajevo, 1985, str. 94. 
222 A. Heler, Svakodnevni život, op. cit., str. 307. 
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Фактот на селектирано и фрагментарно знаење го отвора прашање-
то за трансформацијата на идеологијата на нивото на знаење на поеди-
нецот. Значи, како основна задача ни се наметнува не да се одреди по-
единецот, неговата општествена положба и свеста во рамките на една 
идеологија, според една идеологија (на пример, во марксистичката иде-
ологија), туку да се определи идеологијата, структурата на идеолош-
кото знаење во свеста на поединецот. Во контактот на поединецот со 
идеологијата, таа се менува како што се менува и поединецот. Тука ќе 
се занимаваме со идеологијата изменета од поединецот, со идеологија-
та во персоналниот систем на знаење. За таа цел ќе разликуваме три ас-
пекти на проблемот на интернализираната идеологија: 

1. Парцијализираноста на идеологијата, 
2. Разликата меѓу неидеолошкото и идеолошкото знаење, 
3. Идеологијата како докса. 
 
 
Парцијализираноста на идеологијата 
 
Фрагментирањето на идеологијата се покажува како една од најваж-

ните причини за претворањето на интернализираната идеологија во 
докса. При занимавањето со овој проблем идеологијата ќе ја определи-
ме како ensemble на знаење, како примарен збир на информации223, 
како специфичен „фонд, склад од познанија“ (stock of knowledge).224 
Знаењето на поединецот е секундарен збир на знаење. Парцијализаци-
јата значи дека идеологијата во контакт со поединецот ја губи својата 

                                                 

223 Прашањето дали идеологијата е светоглед (Weltanschauung), тоталитет на стварно-
ста, метод на разбирање на стварноста итн. е од второстепено значење за овој труд. 

224 Воопшто, под stock of knowledge може да се подразбере сè што може да ѝ се даде на 
свеста на поединецот и што содржи определба на стварноста (која може да биде реална, 
идеелна, идна, мината; научно-фантастична стварност, фантастична, футуристичка, биб-
лиска стварност; конечно, стварност на идеолошки конструираните светови – на комуниз-
мот итн.). 
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компактност, дека се фрагментира. Оттаму, идеологијата во поеди-
нецот е парцијализирана идеологија, таа се состои од делови (парција-
лизации). Го употребуваме поимот „парцијализација“ затоа што знае-
њето се откинува од една целина на познание, на знаење (body of know-
ledge) и се субјективира како откинато знаење, читајќи се на посебен 
начин. Како знаење на поединецот идеологијата е секогаш парција-
лизирано, фрагментирано знаење. Значи, во контактот со поединецот 
идеологијата како епистеме ја губи својата целосност, престанува да 
биде компактна, се фрагментира и парцијално се прима, присвојува. 

Ќе наброиме неколку причини за тоа зошто идеологијата како зна-
ење се парцијализира во процесот на интернализацијата: прво, обемот 
на целокупното идеолошко знаење ги надминува способностите на по-
единецот да ги опфати сите негови содржини. Во односот кон идеоло-
гијата поединецот се ориентира преку различни психички механизми, 
ментална економија, хипергенерализација, заборавање, потиснување 
итн.225 Второ, поединецот на кој му се нуди идеологијата не е tabula 
rasa, тој поседува веќе еден мозаик од различни форми на знаење, мис-
ли, чувства итн., кои делуваат како своевидни рецепторни шеми на 
светот. Идеолошкото знаење, кое не може сосема да ги отстрани прет-
ходните познанија на поединецот, мора да се вклопи, да му се подреди 
на овој мозаик, да ги пополни евентуалните празни места.226 Кај поеди-
нецот имаме мешање на идеолошкото знаење со поранешното (прет-
ходното, постојното и останатото) познание на поединецот, кое веќе 
може да биде идеолошко. Во таа смисла можеме да зборуваме за еден 
период на асимилација на светот преку повеќе или помалку развиени 
матрици на мислење. Ќе дадеме една упростена шема за мешањето на 
идеологиите: На пример, поединецот х0 е под влијание на една идеоло-
гија. Подоцна овој поединец како х1 е под влијание на истата идеоло-
гија, но сега во смисла на образование. Како зрела личност х2 тој е во 
                                                 

225 За општите шеми на однесување и познание во секојдневниот живот види A. Heler, 
Svakodnevni život, op. cit, str. 278-298. 

226 Види за "culture mosaique" во A. Moles, Sociodynamique de la culture, Paris, 1967, p. 325. 



ИДЕОЛОГИЈАТА И ПОЕДИНЕЦОТ 

 

 

134 

состојба да одлучува за оваа или за некоја нова идеологија.227 Тоа значи 
дека одлуката ќе биде и под влијание на старата идеологија.228 

Водејќи сметка за тоа дека тука се занимаваме со субјективниот мо-
мент на идеологијата, битно е да се каже дека, што се однесува до ис-
полнувањето, тоа не е примарно определено од квалитетот, од висти-
нитоста на ставовите, тезите, тврдењата на идеологијата229, туку од ква-
литетот, готовноста и погодноста на постојното субјективно знаење 
(сфатено сега во форма на мозаик на познанија) да ја акцептира идео-
логијата. Преку селективноста, квалитетот, структурата на ваквиот мо-
заик се определува квалитетот на идеолошкото знаење, односно се од-
лучува за неговото прифаќање. Инаку, по средбата со идеологијата се-
кој поединец неа би ја присвоил, дотолку што би се идентификувал со 
неа. Еве што вели Киркегор за прифаќањето на христијанството:  

Тука не се поставува прашањето за вистината на христијанството во 
смисла дека, кога прашањето за вистината би било решено, субјективите-
тот неа брзо и готово би ја прифатил. Не, прашањето е дали субјективите-
тот го прифаќа него (христијанството – Б.C.).230  

Изразено, пак, со терминологијата на Ролан Барт, парцијализацијата 
се состои во трансформацијата на лексиjaтa во лексика.231 

Поголем број на интернализирани парцијализации му овозможу-
ваат на поединецот да изгради свој сопствен персонален субјективен 
комплекс на (идеолошко) знаење. Тој потенцијално може сите интер-
нализирани парцијализации да ги поврзува во целина, која понекогаш, 
најчесто спонтано, може да добие карактеристики на систем на теорет-
ско знаење (кохерентност, непротивречност, конзистентност итн.). Ho, 

                                                 

227 Види "Christsein" и "Christwerden" кај S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, op. cit., 
S. 70; исто така, E. Lehman, Soeren Kierkegaard, op. cit., S. 189-90. 

228 За ова сведочи и Ideologiehaftigkeit на Манхајм. 
229 Како кај Маркс и Лукач. 
230 Цитирано кај Е. Lehman, op. cit., S. 178. 
231„Една иста лексија става во погон различни лексики.“ Види повеќе во главата „Идеологија-

та во брзите и во бавните општества“.  
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тоа се најчесто кусорочни, случајни, ad hoc целини, кои настануваат 
под влијание на некој надворешен или внатрешен проблем, во мислов-
ниот обид за нивно решавање, или едноставно во вербалната комуни-
кација со други поединци.232  

Се разбира, не го исклучуваме „неспонтаното“, систематското, орга-
низираното идеолошко инструирање (во училиштата, во идеолошките 
системи на образование и сл.). Но, бидејќи, пред сè, нè интересира од-
носот на поединецот како субјективитет спрема идеологијата, пробле-
мите на институционално посредуваното идеолошко знаење ги подре-
дуваме на проблемите на субјективитет кој сам се соочува со идеоло-
гијата. Конечно, и пред (институционално) организираното предавање 
и пренесување на идеолошкото знаење, субјективитетот е во клучниот 
момент сам. Затоа што, не постои „комплетен“ збир на правила за ра-
ководење и управување на овој план. Тука важат прашањата што ги 
поставува Малколм:  

Како поединецот знае да го употреби системот? Дали има друг систем 
кој му покажува како да го употреби првиот? Или тој само знае како да го 
користи? 233  

Во врска со неможноста да се воспостави збир на правила кој ќе ги 
генерира сите акции на поединецот, Витгенштајн дава една аналогија:  

Регулацијата на сообраќајот дозволува и забранува определени акции 
од страна на возачите и пешаците; но не се обидува со прописи да го упра-
вува (guide) тоталитетот на нивните движења.234 

Станува збор за онаа состојба на идеологијата која Грамши ја опи-
шува како 
                                                 

232 Станува збор за внатрешни проблеми кои, по правило, резултираат од односот на 
субјективитетот спрема идеологијата, односно спрема идеолошкиот систем од каде што 
произлегуваат идеолошките парцијализации. Може да се потсетиме на киркегоровската 
(Аврамовата) ситуација на инкомпатибилност меѓу поединецот и системот; на проблемите 
на одлука во II глава од овој труд,  и да укажеме на проблемот на телеолошката заднина. 

233 N. Malcolm, Thought and Knowledge, op. cit., p. 168.  
234 L. Wittgenstein, Zettel, op. cit., paragr. 440. 
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спонтана филозофија на секој човек, составена од хетерогени елементи.235  

Во тоа, меѓу останатото, можат да се најдат лични ставови, емоции, 
аналогии од секојдневниот живот236, „локални предрасуди од сите ми-
нати историски фази“237, кои го комплицираат диференцирањето на 
личното и надличното идеолошко знаење. 

Овие целини, како „идеологеми“, имаат, се разбира, специфична 
познавателна вредност.238 Да ги употребиме зборовите на Киркегор – 
тие не се логички, туку „патетични“ и „егзистенцијални“. Имено, по-
единецот го гради својот „однос на претстави спрема стварноста“, a 
овој однос зависи и од тоа во што верува поединецот, од тоа што мисли 
за себе и за светот, значи, од неговиот „некритичен, некохерентен, слу-
чаен светоглед“.239 

Ставајќи го акцентот врз субјективниот момент во истражувањето 
на односот на поединецот спрема идеологијата, нагласуваме дека на тој 
начин не е помалку релевантен проблемот на „вистина“ на идеологи-
јата како епистеме. И на тоа, исто така, треба да му се посвети внима-
ние. За Франкфуртската школа, на пример, е карактеристично занима-
вањето со овој проблем, Како што вели Тае Коок-Јеон:  

                                                 

235 A. Gramsci, Philosophie der Praxis, Frankfurt, 1961, S. 130. 
236 И секојдневното, исто како и „личните идеолошки ставови“, може идеолошки да 

биде определено; идеологијата како епистеме е нагласено надлична. Може сите идеолошки 
ставови да се лични ставови на идеолозите, но во настапот пред поединецот тие се „над-
лични“ (научни, објективни итн.). Фактот на идеолошки определеното секојдневно, исто 
така, треба да се гледа и низ призмата на разликата меѓу еидологијата и идеелогијата. 

237 A. Gramsci, ibid. 
238 Сп. со B. Malinowski, Magie, Wissenschaft und Religion und andere Schriften, op. cit. S. 

240 (види на стр. 81, фуснота бр. 56); види кај Хелер за докса и епистеме (A. Heler, Svako-
dnevni život, op. cit., str. 326-327), според која, „секојдневната вистина е постојано докса, ...а науч-

ната вистина е епистеме“. За Хелер, знаењето како докса е неделиво од практичното дејству-
вање; за доксата „познавањата дадени во содржините на светот се очигледни“, со доксата оди 
заедно „фактот на каузалноста“ за разлика од епистеме, каде што го имаме „универзалниот 

поим на каузалност“, итн. 
239 A. Gramsci, Philosophie der Praxis, op. cit., S. 130. 
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Франкфуртската школа тргнува од ставот дека за вистината не одлучу-
ва тоа „во што верува поединецот и што за себе мисли субјектот по себе, 
туку односот на претставите спрема стварноста“.240 

Меѓутоа, во овој труд ние се занимаваме со вистината како докса 
која поединецот ја смета за вистина. Тука е посебно интересна можно-
ста поединецот чие идеолошко знаење е структурирано како докса да 
не биде свесен за разликата меѓу епистеме и докса и спрема сопстве-
ното идеолошко знаење да се однесува како спрема епистеме, т.е. док-
сата да ја смета за епистеме. Оваа неспособност (која, всушност, ѝ при-
паѓа на доксата) да се прави разлика меѓу епистеме и докса има една од 
своите причини и во логиката на остварувањето на идеологијата (леги-
тимација, механизирање на мислењето, сведување на поединецот на 
homo rationis) која го обзела поединецот. Но, со тоа идеологијата си 
направила мечкина услуга. Ни оние што ја промовираат, нејзините по-
литичари и научници, идеологијата не ги поштедува од ова механизи-
рање, петрификација. Во таа смисла, оваа несреќа, овој пад на идеоло-
гијата се состои во грешката на политичарите (од оваа определена иде-
ологија) – што тие, во илузијата дека нивното знаење е епистеме, го ор-
ганизираат остварувањето на идеологијата. Значи се работи за докса, за 
последиците на непроблематизирањето на сопственото знаење. Но, не 
е доволно да се каже дека нивните ставови, претставувањето на нивни-
те ставови, мненијата, биле, во овој поглед, или заблуда или хипокри-
зија. Политиката како сегмент на остварувањето на идеологијата е так-
во место во кое од практични причини разликувањето меѓу докса и 
епистеме е често излишно. 

 
 

                                                 

240 T. Kook-Jeon, Karl Mannheims Ideologietheorie..., op. cit., S. 77, при што го наведува 
Макс Хоркхајмер (M. Horkheimer, "Zum Problem der Wahrheit", Zeitschrift für Sozialfor-
schung, 4, Paris, 1935). Проблемот кај многу социолошки истражувања на идеологијата 
(Манхајм, Франкфуртската школа, Лукач и др.) се состои во тоа што „вистината“ ja бараат 
во епистеме. 
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Разликата меѓу идеолошкото и  
неидеолошкото знаење 
 
Знаењето го менува животот. Историјата на човекот е и историја на 

стекнувањето на знаење, кое го менува животот од планот на поедине-
цот до планот на општеството. Разликувајќи ги овие два плана можеме 
да ја најдеме и разликата меѓу идеолошкото и неидеолошкото знаење. 

На нивото на епистеме разликата меѓу идеолошкото и неидеолош-
кото знаење се утврдува според тоа дали знаењето е составен дел на не-
која идеологија (како епистеме) или не. Ако системот на знаење се оп-
редели како идеолошки, тогаш е идеолошко и знаењето како фрагмент, 
парцијализација, значи како знаење што се интернализира преку пар-
цијализации, преку носители на знаењето, во форма на фрагменти кои 
потекнуваат од знаењето како епистеме. Меѓутоа, попрецизно е ако 
знаењето се определи како идеолошко или неидеолошко според влија-
нието што тоа го има врз животот на поединецот во неговиот опште-
ствен контекст. 

За воопшто да има такво влијание, кога ќе се интернализира и ќе ја 
произведува идеолошката акција, идеолошкото знаење мора, пред сè, 
да нуди определена општествена свест, да создаде потреба за определен 
општествен ангажман во рамките на од идеологијата дефинираниот 
однос на определена поединечна телеологија подредена на една опште-
ствена. За идеологијата, за остварувањето на нејзиниот проект е суште-
ствено таквото знаење да се присвојува во модусот на битие како кај 
Фром. Секое поинакво прифаќање на идеологијата значи манипулаци-
ја со идеолошкото знаење и пречка во комуникацијата меѓу неа и по-
единецот. 

Идеолошкото знаење, оттаму, го определуваме како знаење кое нуди 
сознанија за потребата од менување на општествените услови во кои 
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живее поединецот, за општествено организирање и акција на поедине-
цот.241  

He e потребно многу да се објаснува ... како познавањето на марксис-
тичките идеи го изменило начинот на живот на стотици, илјадници работ-
ници.242  

Под идеолошко менување на животот се подразбира општествен 
ангажман кој произлегува од стекнување свест за историската, опште-
ствената положба која треба да се укине. Тоа значи дека парцијализа-
циите на една идеологија се општествено порелевантни од неидеолош-
ките парцијализации. Секојдневниот живот на поединецот се менува, 
пред сè, преку менување на општествените односи во кои тој живее. 

Неидеолошкото знаење е она знаење кое не нуди општествена свест, 
кое не произлегува од некој идеолошки проект на општествено органи-
зирано менување на животот, кое  

нема моќна улога во обликувањето на секојдневниот живот.243 

Се разбира, и други системи на знаење (дури и на неидеолошкото 
знаење) можат да содржат идеолошки моменти244, потенцијално да би-
дат идеолошки. 

                                                 

241 За Хелер знаењето има идеолошка функција кога решава општествени конфликти. 
Според неа, идеолошко знаење е и „стручното“ знаење доколку содржи „момент на вред-
ност“, доколку „негова тема е општеството“. Знаењето што не е чисто „стручна наука“, што 
се „меша во секојдневниот живот“, е идеолошко според својата функција (A. Heler, Svako-
dnevni život, op. cit, str. 192, 193). Разликата меѓу идеолошкото и неидеолошкото знаење 
Хелер ja наоѓа во влијанието врз животот. „Влијанието на неидеолошкото природонаучно 
знаење...е безначајно“ во поглед на „изградувањето на начинот на живот“ (ibid., str. 307). 

242 A. Heler, op. cit., str. 307. 
243 A Heler, op. cit., str. 193. „Знаењето за мојата болест може да влијае врз мојот начин 

на живот во еден определен – но само во еден – поглед“ (ibid., str. 307). 
244 Види ja, на пример, главата „Медицинска идеологија“ во M. Škrbić, Medicina i so-

cijalne znanosti, Zagreb, 1984; види, особено, за герминативната теорија на болеста како 
идеолошка основа за сокривање на социјалната детерминираност на здравјето и на болеста 
(str. 107-112, 129-133). 
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И неидеолошкото знаење, на пример, за исхраната, може да се прет-
вори во идеологија доколку општествено се организира и нуди, значи 
доколку станува општествено релевантно. Но, сепак, сè уште е пробле-
матично дали еден тренд на „здрава исхрана“ или, дури, една светска 
организација за макробиотика, на пример, може да важи како идеоло-
гија, иако тие можат подоцна, во рамките на надпоимот еидологија, да 
добијат „идеолошки обележја“, во нив да се откријат идеолошки еле-
менти. Но, идеелогија не можат да бидат сè додека не се наметнат пре-
ку општествено организирање (т.е. глобално како докрај изведено на-
метнување). 

Суштествена е поделбата меѓу интернализираното неидеолошко и 
идеолошко знаење. Во контекстот на „мозаичката култура“, на фраг-
ментираното знаење, конфликтот меѓу субјективитетот и идеологијата 
почесто се одигрува на планот на интернализираното и парцијализира-
ното знаење: идеолошките парцијализации доаѓаат во колизија со пар-
цијализациите од други, условно земено, неидеолошки системи на зна-
ење (наука, религија, морал) и од други идеолошки системи на знае-
ње.245 

 
 
Идеологијата како докса 
 
Интернализираните парцијализации на идеологијата поседуваат по-

веќе карактеристики коишто интернализираното идеолошко знаење на 
поединецот го определуваат како докса: 

1. Неповрзаност. Единичните парцијализации не се поврзани меѓу 
себе како што се тоа фактите или идеите во системите на знаење (како 

                                                 

245 Кога станува збор за меѓуидеолошките конфликти на овој план, треба да се укаже на 
тоа дека разликата меѓу влијанието на интернализираните парцијализации од различни 
идеологии е суштествена колку и разликата меѓу идеологиите која се прави на теоретски 
(пред сè, аксиолошки) план. Исто така, тука мора да се води сметка и за конфликтот меѓу 
идеелошкото знаење и еидолошкото знаење. 
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епистеме, т.е. како определување на еден феномен во системот на други 
феномени).246  

Одделните фрагменти на докса-знаење не се заемно поврзани, тие пос-
тојано се однесуваат на дадената практика. Ако меѓу нив постои некој до-
пир, тогаш тој е сосема слаб.247  

Значи, врската меѓу различни парцијализации на нивото на секој-
дневна свест на поединецот не е систематизирана, теоретска. Се работи 
за неконзистентност на персоналниот систем на знаење на поединецот. 

2. Недијалектички карактер. Врските меѓу парцијализациите не се 
дијалектички. Парцијализација по себе не е знаење кое е дијалектичко, 
во кое, или од кое, дијалектиката на стварноста се открива во смисла на 
Хегеловата (не во смисла на хераклитовската дијалектика). За тоа се 
потребни развиен поимен апарат, системско знаење, конкретни опре-
делби, знаење за развитокот, за историчноста, за менливоста на фено-
мените (како што би барала Хегеловата дијалектика). Поединецот мо-
же да поседува парцијализации кои ќе му дадат познание за дијалекти-
ката. Но, и ова знаење за дијалектичноста е парцијализирано. За тоа 
парцијалното и парцијализираното знаење за дијалектиката претставу-
ва апстрактна и deus ex machina дијалектика. Оттука следува уште една 
карактеристика: 

3. Апстрактност. На едно место Хорхе Луис Борхес вели дека не пи-
шува романи затоа што тие се, всушност, кратки раскази кои се само 
подолго објаснети, за да можат оние што се посиромашни со моќ за 
претставување и искуство подобро да ги разберат идеите на авторот. 
На што укажува ова кога зборуваме за идеолошкото знаење? Укажува 
на проблемот на отсуството на определби, на апстрактноста на идео-
лошките парцијализации (бидејќи не се организирани како епистеме). 

                                                 

246 За Хелер епистеме значи „постојано знаење за нешто во корелација со други нешта 
(комплекси)“. Врската меѓу овие знаења е теориска. A. Heler, Svakodnevni život, op. cit., str. 
326. 

247 A. Heler, ibid. 
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Дури и во рамките на систем на знаење некои поими се апстрактни (на 
пример, комунизмот кај Маркс). Така, што се однесува до идното опш-
тество, на пример, идеолошките експликации (вклучувајќи ја и марк-
систичката идеологија) се кратки приказни. Во секој случај, знаењето 
на поединецот за комунизмот, како идеолошка парцијализација, како 
докса, го нема богатството на определби како што го има поимот на ко-
мунизмот во рамките на еден систем на знаење.248 Духовноста на по-
единецот (од масата), на која идеологијата и се обраќа, поради исто-
риски, политички и економски индуцираната умртвеност и необразо-
ваност во комуникацијата со идеите, без вистинска моќ за претставу-
вање249, бара идеологија со должина на кратка приказна и квалитет на 
конкретност на еден роман (што е своевидна contradictio in adjecto). 
Оние кои ја акцептирале идеологијата не правејќи разлика меѓу епис-
теме и докса не успеале да ја направат разликата меѓу идеологијата 
како еден роман и како кратка приказна.250 

4. Недоволност на аргументите. Поединецот не може своите идео-
лошки ставови да ги заснова врз некои научни „a priori судови“ што не 
подлежат на идеолошко искривување. Тој не може да ги докаже пови-
кувајќи се на сопственото искуство, нема „covering law“. Аргументите 
што тој ги дава најчесто не се научни. Тие главно се засновуваат врз 
очигледноста, врз секојдневното искуство. Искуството вели, но за 
                                                 

248 Може да се зборува за единство на мислењето и на определбите и во обратно про-
порционален однос: идеолошки да е валидно и мислењето со многу определби и она со 
малку. Дали тоа значи дека „идеолошкото“ зависи од нешто друго? „Идеолошкото“ е она 
што произлегува од идеологијата (како фрагмент, како парцијализација). Секој фрагмент 
може да се определи и утврди како идеолошки. Но, тој тешко може да се определи како 
комплекс на „чисто“ идеолошко знаење во поединецот, затоа што тоа зависи и од неидео-
лошки елементи (лично искуство, емоции, затекнато знаење итн.). Зависноста и од овие 
елементи ja проблематизира „валидноста“ на идеолошката акција, a оттаму и остварување-
то на идеологијата. 

249 Види кај G. Anders, Antiquiertheit des Menschen, op. cit., S. 16, за „прометејскиот јаз“ 
(prometheisches Gefalle). 

250 За апстрактното мислење види E. Bloch, Subjekt-Objekt, op. cit., S. 25ff; види, исто така, 
за поимот на „груб однос спрема поединецот" во A. Heler, Svakodnevni život, op. cit., str. 295. 
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науката тоа не докажува. За поединецот тоа може да биде сосема вали-
ден доказ, но не и за науката. Научната валидност се докажува на мош-
не сложен и методолошки тежок начин. 

5. Прагматизам. Секојдневното мислење е, пред сè, прагматично.251 
На поединецот во секојдневниот живот не му треба секогаш теорија за 
да ги решава ситуациите, конфликтите во кои се наоѓа. Исто така,  

невозможно е однапред да се заземе теориски став кон секој предмет на 
употреба.252  

Поединецот, како што вели Хелер, го присвојува „значењето на ро-
довите објективации“ без да бара причини; тој го  

остава настрана разлогот на функцијата, реагира на функцијата како на 
постоечка таква каква што е и не го поставува прашањето на генезата.253  

За манипулирање со објективациите, на поединецот не му е потреб-
но теоретско знаење. По правило, поединецот, во рамките на секој-
дневниот живот, ретко ќе покаже „чисто теоретски став“. 

Парцијализираната идеологија, интернализирана од страна на по-
единецот, го отежнува остварувањето на проектот на идеологијата. 
Таквата трансформација на идеологијата го отвора просторот за неут-
рализирање на нејзината механизирачка функција (преку мешање со 
парцијализации од други системи на знаење, итн.) Субјективитетот е 
во позиција на самоконструкција. Тој ја декодира пораката на идеоло-
гијата, дадена во мозаикот на другите пораки. Парцијализираното 
идеолошко знаење значи можност за такво читање на идеологијата 
коешто таа не го предвидува. Во таа смисла, парцијализирањето на иде-
олошкото знаење во процесот на неговата интернализација има по-
инакви консеквенции од парцијализираното неидеолошко знаење. 
Парцијализирањето на неидеолошкото знаење од страна на поедине-
цот во секојдневниот живот не претставува основа која поединецот ќе 
                                                 

251 Види A. Heler, Svakodnevni život, op. cit., str. 279. 
252 Ibid., str. 280. 
253 Ibid., str. 279. 
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го натера да го стави под знак прашање системот на знаење од каде што 
потекнува (парцијализацијата). Но, бидејќи влијае врз читањето на 
идеологијата, парцијализирањето на идеологијата и нејзиното претво-
рање во акција на поединецот претставува реален проблем за идеоло-
гијата и затоа нивното истражување е значајно во рамките на пробле-
матиката на односот на субјективитетот и идеологијата. 

 
 
Интернализирањето на идеологијата 
 
Интернализирањето го определивме како усвојување надворешни, 

интерсубјективни, општествени објекти, предмети, ставови, стереоти-
пи, норми, вредности итн., како спуштање на религиското, научното, 
идеолошкото знаење на ниво на секојдневната свест на поединецот. 
Интернализирањето на идеологијата е прифаќање на идеологијата и 
создавање на определен однос на поединецот спрема неа, во кој тој 
своето мислење и акција ги организира и објаснува според идеоло-
гијата. 

Во контактот со идеологијата (како идеелогија) поединецот може да 
реагира на три начина: со индиферентност, со отфрлање на идеологија-
та и со интернализирање на идеологијата. Меѓутоа, меѓу нив нема ос-
три граници, што го докажуваат процесот и стварноста на интернали-
зирањето. На пример, поединецот може да биде рамнодушен во одно-
сот спрема некоја идеологија, во смисла да ја прифати само нејзината 
даденост, како систем на идеи или идеен проект што се наоѓа во опште-
ствен процес на менување на стварноста (според идеи), но којшто него, 
неговиот личен живот, според него, не го засега – a сепак да присвои 
некои елементи од неа, кои како идеолошки парцијализации ќе влијаат 
врз неговото мислење и постапки. Може, дури, идеологијата генерално 
да ја отфрла, a сепак да поседува некои нејзини парцијализации. Вакви-
те ситуации на отфрлање на идеологијата, на рамнодушност спрема 
неа, a на истовремено усвојување на некои нејзини елементи, треба да 
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се разгледуваат и преку дистинкцијата меѓу еидологијата и идеелоги-
јата. На пример, отфрлањето или, дури, свесното одбивање на открие-
ното влијание на една идеелогија не го отстранува нејзиното прикрие-
но еидолошко влијание. 

 
 
Индиферентност 
 
Индиферентноста е состојба кога поединецот не ја смета идеологи-

јата за значајна за својот живот. Но, ваквата состојба постои и кога иде-
ологијата не се обидува со присила да се оствари во поединецот; кога 
со слабите, млаки обиди на убедување и индоктринација идеологијата 
не може да го механизира поединецот; кога само исклучиво, и во најда-
лечна смисла, поединецот прифаќа евентуално некоја парцијализација 
од идеологијата, (најчесто) не идентификувајќи го и не придавајќи му 
значење на изворот – тогаш идеологијата за поединецот е чиста идео-
логија. Се чини дека како претпоставка за таков еден став на поедине-
цот е неопходна една определена, пред сè, материјална независност, оп-
ределено ниво на задоволеност на партикуларните потреби, но и една 
специфична состојба на видоизменета општественост, во која сврте-
носта на поединецот кон себе, „нарцизмот“ на поединецот, поинаку го 
поставува односот на подреденост на општествените и на личните еди-
нични интереси. Но, ова е можно доколку идеологијата смета дека 
ваквата независност (на овој или оној поединец – значи далеку од тоа 
да биде една општа појава) не го нарушува нејзиниот проект за нејзино 
остварување, или, пак, не знае дека него го попречува, што со други 
зборови значи дека не може да ја контролира појавата на ваква неза-
висност. Претпоставуваме дека зад ова може да се крие не само знаење 
на идеологијата за своите граници во одредувањето на секојдневниот 
живот на човекот, туку и немоќ на идеологијата. Но, тоа го оставаме 
настрана, и сметаме дека ваквата ситуација подразбира специфична 
индиферентност на идеологијата спрема определени сегменти на оп-
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штеството (на животот на поединецот – партикуларни мотивации, ак-
тивности во сферата на партикуларното и сл.).  

Можеме да разликуваме меѓу една внатрешна рамнодушност во 
однос на идеологијата, нејзините последици и делувања, проследена со 
соодветна надворешна пасивност, од една страна, и една надворешна 
рамнодушност, кога поединецот внатрешно не е рамнодушен, иако 
надворешно останува пасивен, од друга страна. 

Исто така е можно да постои рамнодушност во најчиста форма: 
кога поединецот воопшто (и така и вака) не реагира на идеологијата. 
Теориски може да се претпостави постоење на ситуација во која поеди-
нецот има интернализирано „чисто“ неидеолошки ставови кои уни-
верзално ја отфрлаат идеологијата и идеологичноста, кога поединецот 
е надвор од идеолошкото влијание или над него. Реално е можна ситуа-
цијата во која се отфрла апсолутно една определена идеологија, значи 
идеелогијата, идеелогичноста. Но, ваквиот однос, доколку изразува 
или произлегува од една духовна состојба на определен историски миг, 
открива определена еидологичност, покажува дека зад таквиот однос 
лежи определена еидологија. 

Доколку го прифатиме фактот дека идеологичноста е секогаш при-
сутна во човековото мислење, тогаш индиферентноста зборува за еден 
специфичен однос на поединецот спрема идеелогијата. Прифаќањето 
на идеологијата како даденост, во еден „Man“ однос на поединецот 
спрема неа, не ја вклучува индиферентноста, доколку односот на инди-
ферентноста, сепак, подразбира самосвесност на поединецот и дистан-
ца и свест во однос на идеологијата. 
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Отфрлање 
 
Во односот кој претставува отфрлање на идеологијата можеме да 

разликуваме два типа: поединец кој идеологијата ја отфрла a priori, 
кога тој идеологијата ја отфрла како следбеник на една друга идеоло-
гија (еидологија или идеелогија), како веќе идеологизиран, и поединец 
кој неа ја отфрла a posteriori, кога тој ја отфрла сопствената, присвоена-
та идеологија. 

Поединецот може идеологијата целосно да ја отфрли, да одбива се 
што тој го поврзува со неа (што е поврзано со неа) или повеќе да не се 
идентификува со идеологијата.254 Но, притоа тој може да земе или да 
задржи парцијализации од идеологијата. 

Поединецот може идеологијата и парцијално да ја отфрла, кога неа 
ја интернализира парцијализирано, одбирајќи фрагменти, a притоа 
идентификувајќи се со идеологијата.255 

Што се однесува до отфрлањето како чин и процес, има ситуации 
кога поединецот се наоѓа во еден хаос од парцијализации, кога, поради 
какви било надворешни или внатрешни можни причини, тој идеоло-
гијата не ја отфрла засекогаш и кога тоа не го прави одеднаш. Тогаш 
неговото отфрлање се одвива во форма на повторување. Отфрлањето е 
тука повеќе еден процес, во кој последната, конечната одлука зрее, от-
колку што е една состојба. 

Исто така е значајна и разликата помеѓу едно единично отфрлање 
на идеологијата од страна на поединец и едно масовно отфрлање на 
идеологијата, каде што имаме една поопшта општествена појава. Еди-
ничното, егзистенцијалното отфрлање, кое може да следува, на при-
мер, од една нерешлива „аврамовска“ ситуација на поединецот, чија 
суштина и тек можат да имаат драматска структура, не е од суштинско 

                                                 

254 Види за раздорот A. Heler, op. cit., str. 372. 
255 Види за критиката и критизерството; види за „борбената идеологизираност“. 
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значење за идеологијата. Меѓутоа масовното, глобалното отфрлање, 
кое одразува една пораширена и поопфатна појава, ја открива вис-
тинската, реалната положба на идеологијата, нејзината неделотворност 
итн. и, во крајна инстанца, го навестува крајот на идеологијата, 
„Wieder-rein-Werden“ на идеологијата. 

Значењето на егзистенцијалното отфрлање256, при кое поединецот, 
по правило, се наоѓа после состојбата на проживување на дихотомиите 
на идеологијата, или сè уште е во неа, го определува, и навестува, на-
вистина повеќе индиректно, нејзиното глобално отфрлање. Има една 
точка каде што влијанието на егзистенцијалното, единичното отфрла-
ње се претвора во едно глобално отфрлање или станува негов почеток, 
како последица на едно Man-однесување, каде што отфрлањето на 
идеологијата е последица на нововоспоставен Man-однос, каде што од 
„Zuhandenheit“ на идеологијата имаме „Zuhandenheit“ на нејзиното от-
фрлањето, каде што поединечното, егзистенцијалното отфрлање е ос-
нова, иако во почетокот сосема слаба, за масовно отфрлање, каде што 
тоа почнува свесно да го поттикнува и организира глобалното отфрла-
ње, каде што тоа се наоѓа на патот кон создавање на една нова идеело-
гија. Но, таму каде што организирањето на глобалното отфрлање на 
една идеологија води кон организирање на глобално прифаќање на 
една нова, таму веќе имаме повторно создавање почва за старите неиз-
бежни дихотомии на идеологијата.257 
                                                 

256 Егзистенцијално отфрлање во смисла на отфрлање на идеологијата која се живее, 
која е живеана во модусот на битието (Existenzweise des Seins), како кај Фром. 

257 Општественото отфрлање на една идеологија, па и кога се нарекува „дезиделогиза-
ција“, може да резултира со настанување и прифаќање на нова (послаба) идеологија. Отфрла-
њето на идеологијата на комунизмот, која често, дури, се определува и како укинување на 
идеологијата воопшто, роди нови идеологии, како нејзина негација, но со помало глобално 
влијание. Ако во ваквиот процес откриеме процес на одумирање на идеологијата воопшто, 
тогаш може да се зборува за своевиден „пендулум“ на одумирањето на идеологијата. „Сил-
ната“ (според глобалното влијание) идеологија се негира со послаба, за која, исто така, е ка-
рактеристична определена екстремност во реорганизирањето на општеството (на пример, 
појавите на национализам и неофашизам во денешна Европа), и која подоцна би била не-
гирана со некоја друга (уште послаба) идеологија. 
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Прифаќање – интернализирање 
 
Од аспектот на идеологијата се бара однос на спремност, односно 

погодност на поединецот за интернализирање на идеологијата. Од ас-
пект на поединецот говориме за способноста да се сочува од влијание-
то на идеологијата. Тука можеме генерално да разликуваме два ме-
ѓусебно зависни процеса: 

1. Процес на општествена (идеолошка) конструкција на ствар-
носта,258 каде што поединецот му е предаден, „даден“ на општеството, 
т.е. на идеологијата; каде што поединецот е под „општествено влија-
ние“.259 За да може да се снајде во општеството, да  

стекне „објективен“ (подвл. – Б.С.) поглед врз нештата, поединецот мора 
да се потпира врз другите.  

Во ситуации на несигурност или двосмисленост,  
нужно е да се дојде до колективна дефиниција, да се создаде општествена 
стварност.  

Преку општото прифаќање на колективното верување се создава 
влијание, кое не мора да се манифестира како такво. Прифаќањето на 
колективното верување значи колективно споделување на иста опште-

                                                 

258 Види за ова, особено, T. Luckmann und P. Berger, Die gesellschaftliche Konstruktion der 
Wirklichkeit, op. cit. 

259 Се работи за стекнување на „принципите на рамка“ (framework principles), како што 
вели Малколм, кои му припаѓаат на она што Витгенштајн го нарекува „систем“. „Системот ги 
дава границите во кои се поставуваат прашања, во кои се изведуваат истражувања, се донесу-
ваат судови“ – N. Malcolm, Thought and Knowledge, op. Cit., p. 202. Види, исто така, L. 
Wittgenstein, On Certainty, Oxford, 1969, paragr. 105. во врска со социјализацијата, од аспектот 
на социјалната психологија, види P. Ehrlich, Social Psychology of Prejudice, London, 1973, p. 110: 
„Од истражувањата во текот на минатите 25 години јасно се гледа дека човекот е попласти-
чен во сите фази на животот, отколку што би се очекувало според поранешните развојни, 
организмички и психоаналитички психологии“. 
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ствена стварност.260 Важен поим тука е „социјалната перцепција“, која 
се однесува на социјалните детерминанти на перцепцијата, односно на 
перцепцијата на социјалната околина.261 Во овој процес поединецот е 
повеќе „културна творба“ отколку „творец на културата“.262 Опште-
ствената конструкција на стварноста го отвора проблемот на tabula rasa 
на идеолошката свест на поединецот или проблемот на акомодацијата 
на субјектот, што дури подоцна може да резултира со еден „Јас-свет од-
нос“.263 Се работи за една релација и период кога „рецепторните шеми 
на светот“, како што укажува Лоренц, ја определуваат формата на ко-
муникацијата на човекот со околината; кога, како што покажува Фес-
тингер, поединецот е немоќен пред споделуваните верувања. Всуш-
ност, се работи за оној период кога верувањето му претходи на мисле-
њето.264 

2. Процес на самоконструкција, каде што општеството и идеологи-
јата му се дадени на поединецот. Според Џорџ Кели, поединецот слич-
но како научник, преку поставувањето теории, хипотези, преку однесу-
вањето слично на експеримент го конструира светот и се однесува како 
да е „конструирањето“ на неговиот свет вистинско. Самоконструкција-
та е создавање на „мини-теории“, кои се основа за предвидување на по-
следиците од настаните со кои се соочува поединецот. На тој начин се 
дејствува врз светот, a не само „респондира“.265 Човекот кај Кели е ак-
тивен, неговиот модел на човек е сличен на Кантовиот. Кај Кант ис-

                                                 

260 Види Ѕ. Moscovici and G. Paicheler, "Social Influence", in: The Dictionary of Personality 
and Social Psychology, op. cit., p. 328-329. 

261 Види Ј. M. F. Jaspars, "Social Perception", in: The Dictionary of Personality and Social 
Psychology, op. cit., p. 335. 

262 Види M. Landmann, Philosophische Anthropologie, op. cit., S. 185ff. 
263 Види I. Ivas, Ideologija u govoru, op. cit., str. 19. 
264 Види L. Wittgenstein, On Certainty, op. cit., paragr. 166, p. 160: „Детето учи верувајќи 

му на возрасниот. Сомневањето доаѓа по верувањето"; види, исто така, N. Malcolm, Thought 
and Knowledge, op. cit., p. 199. 

265 Види G. Kelly, A Psychology of Personal Constructs, New York, 1955; сп. со „Lebensplan“, 
со еголошката позиција во феноменологијата. 
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куството се филтрира преку „категории“, кај Кели преку „лични кон-
структи“. За Кели,  

човекот го посматра светот преку проѕирни шаблони што ги создава, a по-
тоа се обидува да ги усогласи со реалностите кои го сочинуваат тој свет.266  

Впрочем,  
човекот не е заробеник на својата средина, ниту роб на својата биогра-
фија.267 

Што се однесува до човековата дејност, тука можеме да ја спомнеме 
разликата меѓу ортодоксната психоанализа, бихевиоризмот и активис-
тичката психологија. За разлика од првите две, активистичката психо-
логија, „чиј методолошки принцип е единството на менталните фено-
мени и активноста“268, ја нагласува улогата на поединецот во конструк-
цијата на стварноста. Човекот тука е сфатен во неговата активна стра-
на, како творец.269 

Интересно е тоа што марксистичката активистичка психологија ја 
нагласува активната улога на човекот, што му противречи на начинот 
(на нужноста) на кој идеологијата мора да се остварува и на начинот на 
кој таа го механизира поединецот. Според неа, поединецот е социопси-
холошки активен; тоа, всушност, ѝ е потребно на идеологијата. Но, оп-
ределувајќи ја таа активност, ставајќи ја во своите (идеолошки) рамки, 
идеологијата го ограничува поединецот во мисловната, филозофската, 
метафизичката активност. 

Преземањето на работни задачи успева преку една субјективна интер-
претација на објективната работна ситуација.270  

                                                 

266 G. Kelly, op. cit., p. 9. 
267 Ibid., p. 730. 
268 Види W. Hacker, "Marxist Activity Psychology", in: The Dictionary of Personality and 

Social Psychology, op. cit., p. 222. 
269 Види за творецот (Kulturschöpfer) кај M. Landmann, Philosophische Anthropologie, op. 

cit., S. 172ff. 
270 B. Matern, Psychologische Arbeitsanalyse, Berlin, 1983, S. 78. Bо социјалистичката психо-

логија (психологијата што се развиваше и учеше во социјалистичките земји) е преземена 
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Со оваа и ваква субјективна интерпретација во социјалистичката 
психологија завршува приближувањето кон проблемот на интернали-
зацијата. Скокот кон проширување на овој проблем на планот на идео-
логијата е забранет.271 За ова, пак, е илустративен обидот на идеологи-
зираната наука, остварувањето и присвојувањето на идеологијата да го 
олесни преку психолошки и социолошки истражувања, со што таа ја 
исполнува својата функција на идеолошки применета наука. Сите вак-
ви истражувања на субјективното имаат, по правило, прагматички, 
идеолошки причини. Како што можеме да видиме кај Прангишвили: 

Во социјалистичкото формирање на личноста познавањето на меха-
низмот на идентификацијата е нужна претпоставка за присвојување на 
нашата идеологија.272 

Истражувањето на субјективното кое запира пред проблемот на 
интернализираното идеолошко знаење ја открива демагогијата на оп-
ределбата на идеологијата како наука, дури и на општествените науки. 
Ако истражувањето е научен, објективен потфат, тогаш и проблемот на 
интернализираното идеолошко знаење е негов легитимен предмет. Но, 
определувајќи се како епистеме, како наука, идеологијата ја нема ле-
жерноста на науката, која се состои во самоувереноста дека се занимава 
со откривање на вистината, објективното, на законитоста итн., значи 
на неприкосновеното знаење, што неа ја прави арбитер; идеологијата 
тоа го бара и постигнува на сличен, но поинаков начин. 

                                                                                                                     

(старата) ортодоксна марксистичка теорија на одразот. Оваа познавателна теорија тврди 
дека познанието е субјективна преработка на објективната стварност. Затоа психологијата 
на трудот зборува за субјективната интерпретација на објективната работна ситуација. Но, 
не се обработува субјективната интерпретација на субјективната работна ситуација. 

271 Познат е обидот на Роберт Хафеман за мало преиспитување на природо-фило-
зофските идеолошки постапки и пресметката со неговиот обид и со него лично. Види R. 
Haveman, Dialektik ohne Dogma?, Berlin, 1968. 

272 Prangischwilli, "Die Problematik des Einstellunsbegriffes", Sozialpsychologiе, Berlin, 1980, 
S. 233. 
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Поединецот се повикува на науката. И рековме, односот на поеди-
нецот спрема науката се засновува врз митското чувство, повикувајќи 
се на Паул Фајерабенд. Но, да потсетиме, кажавме дека нашата претпо-
ставка во ова истражување е дека идеологијата, која го сведува човекот 
на рационално суштество, нема многу доверба во митскиот однос на 
поединецот спрема науката, a со тоа и спрема неа. Инсистирањето на 
идеологијата врз научноста, сепак, не оди заедно со нејзината (фактич-
ка) потреба да го осигури и контролира нејзиното присвојување од 
страна на субјективитетот, што фактички значи „познавање на меха-
низмот на идентификацијата“. Ако е вистинска наука, таа потреба нема 
да постои. Оттука, идеологијата се открива како несигурна наука на 
која ѝ се потребни индоктринација и методи на убедување. 

Од ваквата крутост на идеологијата следува, затоа, резултатот на 
идеологизираните општествени науки. Тој е секогаш однапред даден: 
механизираниот поединец целосно им подлежи на емпириските истра-
жувања (на идеологијата и нејзините науки).273 

Ho, доколку идеологизираната наука (на пример, социјалистичката 
психологија) ја следи (својата) логика на науката, таа самата ги открива 
слабите точки на идеологијата во однос на интерпретацијата и истра-
жувањето на интернализацијата, т.е. на ваквото остварување на идео-
логијата. Противречно е што психологијата зборува за активистичкиот 
став на поединецот (тргнувајќи од Маркс), што би значело претпо-
ставка на немеханизиран поединец, и, од друга страна, за механизмот 
на идентификацијата кој, пак, ја претпоставува идентификацијата и 
прифаќањето на идеологијата. Користејќи го, вака, поимот на поеди-
нец сведен на рационално суштество и на истражуван (испитуван) 
                                                 

273 Оваа теза, што се однесува на идеологизираните општествени науки, е насочена во-
општо против симплифицираните социологизми и психологизми, против постојано 
редуцирачките социометрија и психометрија, во кои поединецот, (и како субјективитет) 
однапред се сместува во некои рамки. Но, зад оваа теза не се крие никаков радикален ни-
хилистички или дефетистички приод кон (можностите) за истражување на човековото од-
несување. Види за редукционизмот и когнитивниот релативизам во К. Dixon, The Sociology 
of Belief, op. cit., p. 7ff. 
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механизам за да го објасни усвојувањето на идеологијата, таа самата ја 
потхранува својата упростена слика за човекот и субјективитетот. 

Сето ова го покажува значењето и влијанието на парцијализацијата 
на идеологијата (како stock of knowledge) и на парцијализирањето на 
идеологијата во науката, во смисла на нејзиното парцијализирано уче-
ство во науките. На пример, идеологијата влијае врз социјалната пси-
хологија, последнава сама ги преработува тезите на идеологијата во 
контекстот на нејзините иманентни социопсихолошки претпоставки и 
тука се создава почва за настанување на противречности, конфликти 
со идеологијата, кои, меѓутоа, идеологизираниот ум тешко ги открива. 
Проблемот на ваквата социјална психологија – како и воопшто на сите 
науки кои се наоѓаат меѓу влијанието на идеологијата, од една, и следе-
њето на сопствената логика на развојот, од друга страна – лежи, меѓу 
останатото, и во тоа што оваа и слични науки ги користат, ги инкорпо-
рираат во себе фрагментите на идеологијата. 

Какви се можните последици од ова присуство на идеологијата во 
науките? Една од последиците, за нас интересна, е таа дека тука „логич-
ките“ противречности, противречностите на системот, можат да се 
претворат во реални (егзистенцијални) противречности.274 Една идео-
логија може да е противречна во себе самата, во смисла, на пример, 
дека има противречност меѓу филозофијата и науката, меѓу теоријата 
на познанието и политичката економија, или теоријата на познанието 
и естетиката, како и противречности меѓу идеологијата и нејзините 
подформи – значи меѓу идеологијата и примената, апликациите на 
идеологијата. Откриената (очигледната) идеологија, само теориски 
формулираната идеологија ги решава проблемите на инкомпатибил-
ност со нејзините апликациите од страна на субјективитетот и со прак-
тичниот живот поедноставно и побезболно, затоа што се наоѓа на по-
високо теориско ниво. Нејзините контакти со практиката се инди-
                                                 

274 Види В. Aune, Reason and Action, Boston, 1977, p. 71, за парадоксот на оној што знае; 
исто така, види за оној што знае и верува во Ѕ. Kierkegaard, Furcht und Zittern, Leck/ 
Schleswig, 1967. 
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ректни (оттука таа едноставно може да каже, ако ѝ е потребно, „затоа 
полошо по фактите“). Во теориските разгледувања на својот субјект 
ваквата идеологија ја превидува клучната точка: дека субјектот ја от-
крива, чувствува непосредно, животно силно (егзистенцијално), коли-
зијата меѓу практиката и проектите на идеологијата. 

Во крајна линија, бидејќи идеолошките апликации што ги изведува 
поединецот се поблиску до практичниот живот, зашто неговиот кон-
такт со практиката е поконкретен, тој ги живее противставувањата 
меѓу теоријата и практиката. Се јавува една дијалектичка противреч-
ност: една киркегоровска или-или ситуација – кога се живее против-
речноста – една аврамовска ситуација на идеологијата. 

Колку идеологијата повеќе му се приближува на поединецот, толку 
полесно логичките противречности можат да се претворат во егзистен-
цијални. Така се добива еден од главните проблеми на интернализира-
ната идеологија: како поединецот кој ја усвоил идеологијата и ја при-
менува го решава својот однос спрема неа, спрема општеството и спре-
ма самиот себеси, особено кога ќе се најде во такви противречности? 

Во ситуацијата на мозаичка култура, на транскултурација, на под-
ложност на еидолошкото и на идеелошкото влијание, стануваат посло-
жени односот на поединецот (како субјективитет) спрема идеологијата 
и механизмот на интернализирање на идеолошкото знаење. Доколку 
тоа се стави во поширок контекст, „изворните“ дихотомии на живее-
њето на идеологијата добиваат нови димензии. Зголемувањето на еи-
долошкото влијание од брзите општества ја зајакнува втората компо-
нента во интернализирањето на идеологијата – процесот на самокон-
струкција. Идеологијата (како идеелогија) сè повеќе се соочува со идио-
синкратичноста на поединецот. 
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Интернализација на очигледната и на  
скриената идеологија 
 
Што се однесува до приговорот дека некои, a не сите поединци, ја 

присвојуваат идеологијата, има два одговора: 
1. Екстремното барање на една очигледна, конкретна идеологија 

(идеелогија) е неа сите да ја усвојат.275 Ужасните техники на убедува-
ње276 го имаат својот корен во ова тоталитарно барање на идеологијата 
да биде глобално прифатена, без остаток. На пример, за марксизмот 
пролетаријатот бил првата и единствена класа, чии интереси се покло-
пуваат со интересите на целокупното човештво. „Човекот“ на идеоло-
гијата на марксизмот важи за претставник на човештвото. Тоа што 
оваа идеологија ова својство на пролетаријатот го смета за историско, a 
неговите интереси за објективни, е доказ дека идеологијата сака да се 
сочува во сферата на епистеме, да важи постојано за епистеме; глобал-
но да важи и глобално да се оствари. Дури и подоцна – и тоа сведочи за 
нерационалноста на идеологијата – кога идеологијата станува зрела277, 
кога таа nolens volens ја акцептира стварноста на нејзиното неглобално 
прифаќање, таа, сепак, не ја прифаќа неостварливоста, неможноста на 
нејзиното првоспоменато, првично барање. Врз оваа свест идеологи-

                                                 

275 „Големата теорија гледа на светот глобално, одозгора – и во функција на идејата. 
Таа го забележува она што ja храни идејата, исто како што дефиницијата од светот го 
избира она што нејзе во моментот ѝ е корисно да се избере“ – I. Ivas, Ideologija u govoru, 
op. cit., str. 22. Оттаму потекнува барањето за едно „хомогено реагирање“ на поедине-
цот. 

276 Види Ј.А.С. Brown, Techniques of Persuasion: from Propaganda to Brainwashing, 
Harmondsworth, 1972. 

277 Под зрела идеологија се подразбира онаа идеелогија која повеќе не го содржи пре-
вратничкото, револуционерното и која поседува хипертрофирана политика на знаење 
(легитимација, нихилација; терапевтика). 
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јата и ја базираше, ја градеше стварноста на студената војна. Тоа е 
состојбата на „слаба (не)толеранција“ на идеологијата.278 

2. Со скриената идеологија (еидологија), со идеологијата како идео-
сфера, работите стојат поинаку. Во нејзиниот случај недостасува опш-
тествено организирана намера сите да ја присвојат идеологијата. Таа во 
почетокот не поставува „барања“ како идеелогијата, дури, иако тоа зву-
чи и парадоксално, таа одвај постои. Подоцна, таа почнува да постои 
со нејзиното „пронаоѓање“, односно се открива дека таа и порано била 
присутна, без да се знае, без да биде формулирана. Очигледната идее-
логија го планира и „поставува како цел“ резултатот (иако и таа самата 
може да биде резултат). Дури со идеелогизирањето на еидологијата 
може да се зборува за барање на еидологијата по себе, за едно глобално 
или, воопшто, за едно општествено организирано прифаќање. Значи, 
секоја еидологија, или ансамбл од идеи, или идеосфера, може да влијае 
без волја притоа општествено да се организира. Меѓутоа, само опште-
ствено организираната и канализирана волја за владеење на идеите 
(идеократија) е основа за постоење на една идеелогија, всушност таа 
која од еден корпус на идеи прави идеелогија. Без ваквата волја владее-
њето на идеите може да се определи само како еидологија. 

Разгледувајќи го прашањето на интернализираната и парцијализи-
рана идеологија и откривајќи ги противречностите што ги носи неј-
зината трансформација во знаење на поединецот, издвоивме три ситу-
ации во врска со прашањето на односот на субјективитетот и идеоло-
гијата: индиферентност, отфрлање и прифаќање (интернализирање). 
Утврдивме дека овие ситуации во голема мера зависат од елементи кои 
излегуваат надвор од идеолошки поставениот однос меѓу поединецот и 
идеологијата и стремежот кој во таа насока таа го поставила. Она што 
се откри како карактеристично за современиот однос на поединецот 

                                                 

278 Истовремено и состојба на наивност на идеологијата. Нејзината нетолеранција се 
ограничува на поимното. Таа ja толерира идеологизираната материја, стока и медиуми, 
заборавајќи го прашањето на единството на поимот и претставата, на претставата и ствар-
та (предметот). 
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спрема идеологијата е, пред сè, засилената самоконструкција на субјек-
тивитетот и присуството на еидолошкото покрај идеелошкото влија-
ние, кои го создаваат новиот контекст во кој се одвива процесот на ин-
тернализирање на идеологијата. 
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Идеологијата вo брзите и во  
бавните општества 
(Идеологијата и подвижноста на општеството ) 
 

Брзи и бавни општества 
 
На глобално ниво можеме да разликуваме „брзи“ и „бавни“ опште-

ства.  
Првите се карактеризираат со еден покомплексен и променлив сис-

тем на вредности, побрза размена на информации, со „многукратност 
на насоките на мислење“279 и, оттаму, со помала подложност на поеди-
нецот да биде под влијание од една идеелогија, да биде механизиран од 
неа. Во бавните општества, пак, ситуацијата е обратна. Грубо кажано, 
западните развиени земји се брзите, а земјите од Источниот блок се тие 
бавните.  

Интернализацијата на идеологијата, како парцијализирано идеоло-
шко знаење, зависи и од брзината на општествата.  

Пред сè, разликуваме неколку процеси во кои се огледува потребата 
од ваква дистинкција и кои се одвиваат на различни нивоа. 

 
 
Интернализацијата и сообраќајот 
 
Современите општества на дваесеттиот век се брзи општества. Гле-

дано од една историско-економска перспектива се работи за големо 
подобрување на квалитетот на сообраќајот меѓу луѓето, што се мани-

                                                 

279 К. Manhajm, Ideologija i utopija, op. cit., str. 8. 
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фестира со скратување на потребното време за остварување комуника-
ција и добивање информација. Ова подобрување на сообраќајот се 
пројавува двострано: како сообраќај на ствари и како сообраќај на 
идеи. Во времето на висока технологија, светот на стварите и светот на 
идеите многу поинтензивно трпат меѓусебни влијанија. Ова најсилно 
се одвива преку медиумите кои денес пренесуваат информации со по-
голема брзина, интензитет и обем. 

Поединецот денес ѝ припаѓа на една култура на масовна цивили-
зација (за која зборуваат уште во Франкфуртската школа280), со сите 
нејзини сегменти, вклучувајќи го и слојот на супкултури.  

Поединецот живее во „глобалното информациско село“ на Маршал 
Маклуан. 

Оттаму, во врска со прашањето за односот на поединецот спрема 
идеологијата како знаење, како специфичен збир на информации, ак-
туелно значење добиваат, медиумите. Тие ја имаат моќта да го опреде-
луваат начинот на животот на луѓето многу поефикасно од една идео-
логија (во смисла на една единствена класична идеелогија). Се разбира, 
со ова не се отфрла значајното прашање за тоа која е идејната или идео-
лошката заднина на идеелната сфера, на структурата на медиумите. Тоа 
може да биде идеологијата на капиталот, „информатичката идеоло-
гија“281, технократската свест282 или техничкиот ум како вид на идео-
логија.283 

 Во светлината на поделбата на бавните (земјите во развој) и брзите 
општества (развиените земји) имаме и една специјална ситуација на 

                                                 

280 „Размислувањата на Манхајм за динамиката на идеологијата во еден попредметен 
свет, во кој трансценденцијата на битието целосно е уништена, го градат кај Адорно 
фундаментот за неговото учење за ‚идеологијата на масовната култура‘“. T. Kook-Jeon, Karl 
Mannheims Ideologietheorie..., op. cit., S. 135. 

281 Види H. Lefebvre, Kritika svakidašnjeg života, op. cit., str. 608ff. 
282 Види J. Habermas, Tehnika i znanost kao "ideologija", Zagreb, 1986, str. 78. 
283 За него зборуваат Маркузе и Хабермас – види J. Habermas, Tehnika i znanost kao 

„ideologija“, op. cit. и H. Markuze, „Industrijalizacija i kapitalizam u delu Maksa Vebera“ in: 
Kultura i društvo, Beograd, 1977. 
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идеологија. Овие општества комуницираат меѓу себе. Се работи за за-
висноста меѓу технологијата и идеологијата, односно поврзаност меѓу 
увозот на технологија и увозот на идеологија (еидологија). Со увозот на 
технологија од брзите општества, во бавните општества се пренесува и 
идеологијата (еидологијата) на брзите општества. Во рамките на еден 
свет во кој медиумите имаат исклучително значење, таквиот увоз има 
влијание врз формирањето на индивидуалните погледи, врз со-
цијалните претстави и, конечно, ги загрозува „ортодоксните објаснува-
ња“ на општествените појави. 

На социјалното ниво меѓусебното влијание на бавните и брзите 
општества се манифестира преку социјалните појави како што се дифу-
зијата, транскултурацијата или „културната промена“, чии определби 
дадени од Малиновски прилично адекватно го опишуваат она што се 
случува во меѓусебното влијание на овие општества: 

Таа (транскултурацијата) означува повеќе еден премин, каде што и 
двата дела (двете култури – Б.C.) се активни, a двата имаат свој придонес и 
се претопуваат во еден нов реалитет на цивилизацијата.284  

И:  
Под културна промена го подразбираме она случување преку кое пове-

ќе или помалку се преобликува еден постоечки општествен поредок, него-
вата организација, неговите мислења, претстави, знаење, неговите алати и 
потрошни добра. Промената може да настане или преку факторите и си-
лите на еден спонтан развиток или преку допирање на два различни раз-
витока. Во првиот случај таа е резултат на една независна еволуција, во 
вториот случај она што обично се нарекува дифузија.285 

                                                 

284 В. Malinowski, “Introduction”, in: Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar, Habana, 
1940, pp. XVI-XVII. 

285 Б. Малиновски, во еден манускрипт пишуван на машина и насловен “The Forces and 
Factors of Culture Change”, напишан за едно предавање во Копенхаген во 1938 – цитирано 
од уводот на Филис М. Кабери за книгата B. Malinowski, Die Dynamik des Kulturwandels, 
Wien, 1951. 
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За нас е битно прашањето какво влијание имаат овие процеси врз 
односот на поединецот спрема идеологијата. Зголемувањето на бројот 
на информации, со делувањето на спомнатите појави, условува зголе-
мување на различноста на „единичните мозаици“. Информациското 
зближување („информациското село“), од друга страна, се претставува 
како мегаполис на слики и на вредности.286  

Поимот слика е еден од клучните поими на нашата култура... Ние жи-
вееме во култура на сликата.  

Или:  

Она што му дава неодминлив печат на битието на културата денес тоа 
е, во прв ред, масовната продукција на културните вредности, сосем 
новите технолошки модалитети за нивното распространување, невидената 
експанзија на т.н. цивилизација на слики, која доби и секојдневно сè 
повеќе добива една просто нескротлива експанзија.287 

Мегаполисот на вредностите произлегува од современата ситуација 
на медиумско влијание на еидологии и идеелогии и од идиосинкра-
тичноста на читањето на (идеолошките) пораки од страна на субјекти-
витетот. За поединецот вредностите се повеќе една чиста даденост от-
колку идеолошка зададеност.288 

Овие процеси ja зголемуваат селективноста на поединецот со тоа 
што ja зголемуваат различноста на рецепцијата и на готовноста за ре-
цепција. Идеологијата не може да им избега на процесите на транскул-

                                                 

286 P. Giro, Semiologija, Beograd, 1983, str. 109, 113.  
287 Г. Старделов, Вовед во иднината, ор. cit., стр. 63; 
288 Сп. M. Makluan, Poznavanje opštila – čovekovih produžetaka, Beograd, 1971: „Еден при-

мер претставува бедуинот, кој на камилата носи транзистор" (ibid., str. 51); Маклуан ja 
открива огромната моќ на телевизијата преку „прекумерното растурање на обрасци“ (ibid., 
str. 398). Затоа, користејќи ja својата дистинкција меѓу „топло“ и „ладно“, тој ќе каже дека 
„од становиштето на пресвртот на постапките и вредностите, минатото време е топло, а 
ние од добата на телевизијата сме ладни“ (ibid., str. 63). 
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турација и дифузија.289 Во врска со прашањето за комуникацијата на 
субјективитетот од бавните општества со идеологиите од брзите опш-
тества, и обратно, важна е дистинкцијата меѓу еидологија и идеелогија. 
Во процесите на дифузија и транскултурација, еидологијата се покажу-
ва како доминирачка290, како владејачка идеологија. Од брзите опште-
ства еидологијата како израз на материјалниот живот (на капиталот) се 
пренесува во бавните општества како идеологија на ствари и на ме-
диуми. 

Како на планот на поединецот се одвива влијанието на увозот на 
идеологија преку технологијата и медиумите? Поединецот повеќе не е 
ограничен на еден простор на кој претендира една идеелогија. Земајќи 
го предвид Хегеловото објаснување на религиозноста со претстава 
(Vorstellen), a, оттаму, и односот меѓу религијата и филозофијата како 
однос меѓу претставата и поимот, можеме да дадеме објаснување на по-
јавата на отпор на поединецот од бавните општества спрема една кон-
кретна идеелогија (на пример, комунизмот). Отпорот, бунтот на поеди-
нецот од бавните општества против идеологијата на владејачите која 
сака да стане доминирачка, која се легитимира превосходно како идео-
логија на поими и слики (слики кои ветуваат повеќе свет на родови об-
јективации отколку свет на ствари) го принудува поединецот да се 
сврти кон еидологијата на брзите општества и да ja прифати идео-
                                                 

289 За овие поими види B. Malinowski, The Dynamics of Contemporary Diffusion, Copen-
hagen, 1939; исто така B. Malinowski, Dynamics of Culture Change, New Haven and London, 
1968, p. 1; види за акултурацијата кај R. Bilz, "Akulturacija", in: Antropologija danas, Beograd, 
1972, str. 535-554; сп. со тврдењето дека поради влијанието на новите технологии „микро-
електрониката ќе ja зголеми, на пример, заемната зависност на поединците и на народите 
поради 'мигновената' достапност на информациите“ (A. King, "Nova industriska revolucija ili 
samo još jedna nova tehnologija", in: Mikroelektronska revolucija i društvene posledice, op. cit., str. 
41). 

290 Сп. Т. Parsons, Društva, Zagreb, 1988, str. 27, каде што се зборува за кибернетичкиот 
аспект на надзор, според кој „системите со голем степен на информации, a со низок степен 
на енергија, регулираат други системи со повеќе енергија, a со помалку информации“. 
Аналогијата гласи дека еидолошкото влијание од брзите општества пренесено во бавните 
општества е посилно од влијанието на идеелогиите на бавните општества. 
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логијата на ствари, на стоки.291 Оттаму конфликтот меѓу овие два раз-
лични, ако не и противречни, света на идеи во главата на поединецот 
од бавните општества.292 Тука можеме да зборуваме за почетоците на 
парадоксална интенција на идеологијата (во овој случај, на една идее-
логија, како идеологија на поими и слики). Да нагласиме дека тука 
нужно мора да се води сметка за улогата на медиумите. 

Од друга страна, мораме да го спомнеме и другиот отпор. Отпорот 
против доминантната идеологија на ствари (во брзите општества) 
може да се манифестира како бегство (на поединецот) од светот на 
стварите, како критика од страна на (рефлектирачкиот) поединец на 
светот на стварите.293 Оттаму и романтизирањето и кокетирањето со 
различни идеологии на „родови објективации“ и тоа, пред сè, на ниво-
то на слики, (на нивото) на иконографија (хипи движењето, повикува-
њето на Маркс, Mao, Маркузе). Но, мора да нагласиме дека отпорот на 
поединецот против доминантната идеологија во брзите општества не 
мора да биде поврзан со една друга идеологија (идеелогија). Отпорот 
против доминантната идеологија на ствари без некој однос со опре-
делена идеологија може да се манифестира со противопштествени, 
„асоцијални“ однесувања294, преку разни слоеви на супкултура. Нужно 

                                                 

291 И идеологијата на ствари манипулира со слики. Тие слики, меѓутоа, му припаѓаат на 
светот на стварите. Тие се составен дел од продавањето на стварите, од купопродажните 
односи. Во првиот случај (на идеологија и поединец) ветувањето може да се разгледува 
како форма на купопродажен однос. На поединецот му се продава еден иден, подобар свет 
за поседување на духовни, морални вредности, дефинирани од идеологијата. Светот на 
слики на идеологијата оди заедно со еден определен свет од поими, родови објективации. 
Во вториот случај ситуацијата е поедноставна. Стварите се продаваат за ствари (иако 
денес, како што вели Андерс, се продаваат идеи, но во еден таков свет каде што тие важат 
за ствари). Вредностите на една идеологија тешко влегуваат во овој свет. Но тие може да 
произлезат од него. 

292 Сп. со телеолошката заднина на општеството и на поединецот. 
293 На пример, кога Андерс зборува за застареноста на материјализмот и на произво-

дите; или кога Фром му дава предност на модусот да се биде во однос на модусот да се има; 
или кога Адорно ja критикува економската манипулација, итн. 

294 На пример, бандите („Gangs“) од Лос Анџелес. 
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е да нагласиме дека овие појави, посебно оние од маргините на опште-
ството, каде што владеат односи слични на оние од делото „Господарот 
на мувите“ од В. Голдинг, иако во социологијата веќе разгледувани, не 
дозволуваат класични, традиционални, конзервативни социолошки 
објаснувања, што значи да се сместат во даден систем на општество. За 
нив треба да се претпостави дека имаат друга, „вонопштествена“295 ло-
гика: отпор против идеологијата на слики кој оди заедно со отпорот 
против идеологијата на ствари.296 

 
 
Социолингвистичката димензија на  
интернализацијата 
 
На социолингвистичко ниво, кое битно ја допира и социопсихо-

лошката димензија на поединецот разликуваме три процеси: 
1. Процес на формализирањето на јазикот297 како последица на раз-

витокот на брзите општества, на поефикасната комуникација и на раз-
мената на идеи. 

2. Процес на забрзувањето на менувањето на моќта на асоцирање и 
на зголемувањето на асоцијативната различност и квантитет на асоци-
јациите, било вкупно во едно општество, било кај еден поединец, како 
последица на интензивна комуникација и сообраќај на информации 
(медиуми и др.).298 Како што вели Мол:  

                                                 

295 Ако општеството го сфаќаме социологистички и социометриски, во кое сè може да 
се смести. Во врска со ова види за „form of life“ кај L. Wittgenstein, Philosophische 
Untersuchungen, op. cit., S. 226. 

296 Ова има врска со лошото освестување; види за нарцизмот; можеби токму овој отпор 
е најдобрата определба на нарцизмот. 

297 Сп. со „формализирањето на секојдневието“ во H. Lefebvre, Kritika svakidašnjеg živo-
ta, op. cit., str. 600. 

298 Ова е во врска со проблемот на максималната редунданца, кога „премногу различ-
ност го оневозможува дешифрирањето“ – H. Lefebvre, Kritika svakidašnjеg života, op. cit., str. 
603; cп. со проблемот на читање на идеологијата. 
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Силата на културата се наоѓа во веројатноста на асоцијации.299 

Во такви услови авантурата на идеелогијата (во обидот) да се впуш-
ти во практиката изгледа прилично очајничка. Кај Киркегор има една 
приказна која би можела да го изрази ова: 

Замисли си една земја. Кралот дава една заповед да се пренесе на сите 
службеници и потчинети, на сето население. Што се случува? Со сите се 
одигрува една чудна промена, сите се претвораат во издавачи, службени-
ците стануваат писатели, секојдневно излегува едно издание, секое поос-
троумно, побогато со дух, почудесно, повосхитувачко и почудесно-пово-
схитувачко од другото. Критиката која сака да го задржи прегледот врз 
оваа огромна литература одвај да може да го стори тоа, па и самата крити-
ка станува литература со светски размери, така што не е можно да се задр-
жи преглед врз критиката. Сè e издаваштво, но никој не ja прочитал запо-
ведта на кралот како да се постапува според неа.300  

Да ja замислиме идеологијата во еден таков свет, кој веќе е присутен! 
Дали таквата ситуација ни дава за право да зборуваме за една наивност, 
за еден восхитувачки напор од страна на една идеелогија? 

3. Процес на намалувањето на вниманието и концентрацијата, кој го 
засилува фрагментираното мислење. 

 
 
Постмодерната ситуација на идеологијата 
 
Како резултат на овие процеси ja имаме постмодерната ситуација 

на идеологијата: идеологија според секој, идеологија која го губи опш-
тото важење (врз основа на различни интерпретации, на различни, 
помалку или повеќе, индивидуализирани поединци). Тука се работи за 
индивидуализација на човековото искуство и реторика.301 Се работи за 
                                                 

299 A. Moles, Sociodynamique de la culture, op. cit., p. 32. 
300 S. Kierkegaard, Zur Selbstprüfung, Gesammelte Werke, XI, Düsseldorf, 1953, S. 322. 
301 Конотациски означувачи кои ѝ соодветствуваат на „општата идеологија“ Ролан Барт 

ги нарекува „конотатори“, a збирот на конотаторите „реторика“. Реториката се јавува како 
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разопштување на реториката. Затоа Барт не е во право кога зборува за 
општа идеологија: 

На општата идеологија ѝ соодветствуваат конотациски означувачи, кои 
посебно се определуваат според одбраната супстанција.302  

Но, дали за Барт идеологијата е синоним за глобалната идеосфера на 
масовната култура на сегашната цивилизација. Ако е така, мислењето 
на Барт е европоцентрично; тргнувајќи од примерите во неговите ана-
лизи со кои ги илустрира своите тези, сè до поимот „општа идеоло-
гија“, сите се однесуваат на западната културата, на духовниот свет на 
Западот. На пример, за Барт доматот е симбол на Италијанците.303 Ме-
ѓутоа, за еден Македонец, зборот „френки" асоцира на „странците", кои 
ja донеле употребата на доматите; a хрватскиот превод на германскиот 
збор „Paradiesapfel“ со „rajčica“ асоцира, пак, на рајот, итн. Укажување-
то на ваква „општа“ идеологија е прилично бесполезно. Како прво, не 
се прави разлика меѓу двете страни на идеологијата (како еидологија и 
идеелогија), a оттаму не се води сметка за неможноста на определбата 
на една „општа“ идеологија (сфатена кај Барт повеќе како еидологија), 
особено ако се земат предвид карактеристиките на поединецот во бр-
зите општества. На планот на идеологијата, сфатена како идеелогија, 
расчекорот меѓу неа и поединецот е уште појасен. 

Тука нужно ќе имаме колизија меѓу една униформирачка идеелогија 
и еден сè повеќе индивидуализиран поединец. Теодор Адорно идеоло-
гијата ja нарекува „униформна идеологија“304. Таа ja има суштинската 
карактеристика во тоа што го цензурира  

сето она со што не се согласува  

и го практикува  

                                                                                                                     

„означувачка страна на идеологијата“ – R. Barthes, „Retorika Slike“, in: Plastički znak, op. cit. 
str. 81. 

302 R. Barthes, „Retorika slike“, op. cit., str. 82. 
303 Види R. Barthes, ibid, str. 72. 
304 Спореди Т. Kook-Jeon, Karl Mannheims Ideologiеtheorie..., op. cit., S. 177. 
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конформизмот сè до најсуптилните душевни чувства.305 

Ho, кај поединецот кој се развива во насока на индивидуализам 
(нарцизам) се манифестира еден поинаков процес. Затоа не може да 
стане збор за „глаткост“, за однос во кој нема раздор, за однос без кон-
фронтација (Reibungslosigkeit) меѓу поединецот и идеологијата; целос-
ното неконфронтирање подразбира целосна статичност на една дадена 
и „одомаќена“ идеологија, a тогаш би било тешко да се најде објаснение 
за револуционерноста на идеологијата – зашто, таа не ја завршила ра-
ботата, таа е во процес на остварување. Само догматизмот на една 
официјална идеологија би можел да го поврзе поединецот со некон-
фронтирањето (Reibungslosigkeit), и тоа пак на нормативно, деклара-
тивно ниво, или со силна репресија на практично ниво. 

Односот на несогласување меѓу идеологијата и поединецот мора да 
се разграничи од односот на несогласување меѓу идеологијата и опште-
ството. Додека за нејзиното остварување ѝ треба односот на некон-
фронтираност меѓу неа самата и поединецот (што го постигнува со 
својата механизирачка и петрифицирачка функција), за нејзиниот од-
нос спрема општеството, што се однесува до прашањето на некон-
фронтираност, разликуваме две форми: 

- кога овој однос не постои ни на нормативно ниво, кога се работи 
за идеологија што треба, што се стреми да се наметне на едно опште-
ство, кога имаме предреволуциска ситуација на идеологијата, разурну-
вачка функција на идеологијата; 

- кога овој однос постои, кога има врска со легитимирачката функ-
ција на идеологијата; кога повторно ja имаме петрифицирачката функ-
ција на идеологијата, со цел да се задржи едно општество; кога се на-
метнува неконфронтирањето. 

Конечно, постмодерната ситуација на идеологијата се состои и во 
тоа што таа го губи телосот, a со тоа и општеството и поединецот. Има-
ме две манифестации на оваа загуба на телосот: 

                                                 

305 Ibid., S. 178. 
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1. Напуштање на идеологијата, но без пресметка, без судир со неа – 
едноставно се раскинува со идеологијата; 

2. Негирање на идеологијата преку пресметка (Auseinandersetzung) 
со идеологијата. Ова значи не само да се загуби телосот, туку и на друг 
да му се покаже злото во поседувањето на таа идеологија. 

Во таа смисла зборуваме за карактеристиката на поединецот да ѝ се 
измолкнува на шемата на идеологијата, да ja негира нејзината прет-
става за неговата пластичност. Поединецот ѝ  се измолкнува на идео-
логијата. Идеологијата во забрзувачките и брзите општества се судрува 
со идиосинкратичноста на поединецот.  

Таа влегува во витгенштајновската ситуација (на обучување, тре-
нинг, следење правило и изведба) на поединецот: 

„Каква врска има изразот на правилото – да речеме знакот (Wegweiser) 
– со моите акции? Каква врска има тука? Па, можеби оваа: сум бил обучен 
да реагирам на овој знак на посебен начин, па сега така и реагирам“. Но, со 
ова се дава само каузална врска, се објаснува само како дошло до тоа да се 
раководиме со знакот; a не во што се состои тоа „да-се-следи-знакот“. 306 

Психологијата знае за недофатливоста и измолкнувањето.  
Никој не знае колку чувства, мислења, идеи во нас живеат, дремат и се 

гаснат и со тоа остануваат во сокриеното без да дојдат на светлина.307   

Или, да го споредиме ова со појдовната точка на Лејнџ и Естерсон:  
Секој ... човек е во позиција на време и простор, од која тој го искусува, 

го конституира светот и дејствува во него. Тој е свој сопствен центар со 
свој поглед на светот.  

И како што пишуваат понатаму:  
Човекот не само што може да се однесува различно во различни алтер-

нации, тој може и себеси да се доживува на различни начини. Тој е склон 

                                                 

306 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, op. cit., paragr. 198: види за „приватноста 
на искуството“ во Philosophical Investigations, op. cit., paragr. 192, види ja главата „Приватно-
ста на искуството“ во N. Malcolm, Thought and Knowledge, op. cit., p. 104ff. 

307 Wl. L. Lewi, Vom Umgang mit sich selbst, Leipzig, 1981, S. 18. 
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да запомни различни нешта, да изрази различни ставови, дури и сосема 
меѓусебно несогласни, да замислува и мечтае на различни начини, итн.308  

Постмодерната ситуација подразбира и губење на авторитети, сво-
евидна „несериозност“ на поединецот. Како што вели Паул Фајерабенд, 
филозофот на науката, кој се залага за анархизам и дадаизам во наука-
та. 

стручњаците се полни со предрасуди, дека човек не би можел да им веру-
ва, дека нивните препораки треба да се испитуваат, дека методолошките 
аргументи не можат да покажат оти науките подлежат на други тради-
ции.309  

Кога идеолозите вака би се третирале, како што Фајерабенд зборува 
за стручњаците, нивната легитимирачка функција веднаш би била оне-
возможена. 

Ситуацијата на идеологијата и поединецот можеме да ja илустри-
раме и со еден цитат од Барт: 

Самосвојноста на тој систем (кого Барт го определува како нормален 
систем чии знакови припаѓаат на некој културен код – Б.C.) е гарантирана 
со тоа што читањето на иста лексија (на иста слика) се менува зависно од 
поединците... Менливоста, меѓутоа, не е анархична, таа зависи од различ-
ните знаења кои се вложени во сликата (практични, национални, култур-
ни, естетички знаења). Се чини како сликата да се дава на читање на не-
колку луѓе, a сите тие, пак, многу лесно можат да постојат заедно во еден 
единствен поединец – една иста лексија става во погон различни лекси-
ки.310  

Што е тоа лексика? Тоа е дел на симболичкиот план (на јазикот) кој 
му соодветствува на еден корпус на практики и техники... Во ист човек 

                                                 

308 Јасна е инспирацијата на Лејнџ од филозофијата на егзистенцијализмот, a особено 
од Сартр. Види R. D. Laing and A. Esterson, Sanity Madness, and the Family, Harmodsworth, 
1971, p. 19. 

309 P. Feyerabend, Erkenntnis für freie Menschen, op. cit., S. 112. 
310 Сп. со проблемот на читањето на идеологијата. 
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заедно живеат множество лексики; нивниот број и идентитет го созда-
ваат на некој начин идиолектот на секој поединец311.... Тоа заедничко 
подрачје на конотациските означени е подрачје на идеологијата  

којашто за определено општество и за назначена историја може да биде 
само единствена312, какви и да се конотациските означители што таа ги 
употребува.313 

Се поставува прашањето дали се зборува за едно општество или ис-
торија, дали има само една идеологија. Се чини дека Барт се приклону-
ва кон ова. Но, дали зад ова се крие тврдењето, тезата за едно опште-
ство и една историја (како кај Хегел и Маркс)? Како можат да се сооб-
разат овие тврдења на Барт со тезата за различни истории на бавните и 
на брзите општества? Се чини дека идеологијата (повеќе како идеело-
гија отколку како еидологија) ja губи својата моќ токму соочувајќи се 
со овој проблем на неединствена, не-една историја, со исчезнувањето 
на „големата историја“ и со настанувањето на „малите истории“. Во ед-
на таква ситуација, која можеме да ja определиме како белег на брзите 
општества (или на општествата што забрзуваат), се покажува „афази-
јата“ на идеологијата како λόγος. Таа мора да се соочи и со проблемот 
на читањето на идеологијата од страна на субјективитетот. Затоа идео-
логијата како идеелогија има сè помалку шанси за остварување во бр-
зите општества, во кои е зголемена идиосинкратичноста на читање-
то.314 

 
                                                 

311 Ова може, исто така, да се примени на проблемот на идеологијата како докса (сп. II 
глава). 

312 Тука се крие догматизмот на идеологијата: во нејзиното барање на апсолутно важе-
ње; оттаму тоталитаризмот. Види X. Арент, Изворите на тоталитаризмот, Скопје, 1990. 

313 R. Barthes, „Retorika slike“, op. cit., str. 79-81. 
314 Тука, се разбира, се работи за проблемот на животот на идеологијата во поединецот 

(на масите). Јасно е дека сè уште може да има идеологии кои не комуницираат со масите, 
но кои со политичка, партиска поддршка, со поддршка на влади, „лобија“ и, конечно, на 
капиталот (пред сè, и сè уште во брзите општества) можат да влезат во процес на оствару-
вање. 
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Динамиката на ставовите и идеологијата 
 
Да укажеме и на динамиката на ставовите кои, исто така, го отежну-

ваат остварувањето на оној однос на поединецот спрема идеологијата 
што таа го бара. Ставовите на поединецот кои му овозможуваат прис-
војување на идеологијата се постојано во процес на преработување и 
менување, тие се динамични. Како оваа динамика се одвива покажува 
активистичката психологија. Според Прангишвили, фиксираниот став 
е таква содржина на свеста кој може да се развие само преку одне-
сување и дејност.315 Прангишвили дава и модел на процесот на прера-
ботувањето на информациите и на управувањето со однесувањето316: 
процесот на интериоризацијата не се состои во тоа надворешната деј-
ност да се смести во едно веќе постојно внатрешно ниво на свеста, тоа е 
процес во кој ова внатрешно ниво се изградува. 

Значи, активноста на поединецот ги менува ставовите и читањето 
на идеологијата. Во брзите општества можностите за менување на ста-
вовите и на однесувањето на поединецот спрема идеологијата се по-
големи отколку во бавните општества.317 Можностите за комуникација 
со идеологијата (идеологиите) на различни нивоа, од нивото на ства-
рите до нивото на поимите, таму се поголеми, пред сè, поради значај-
ното присуство и влијание на мас-медиумите и информатиката, кои 
овозможуваат погуст и побрз сообраќај на идеи. Посебно се промен-
ливи ставовите во општествата што забрзуваат, како што се попри-
сутни и промените во акциите на поединецот. Таквите промени го за-
текнуваат објаснувачот (вклучувајќи го и поединецот, којшто сам си 

                                                 

315 Prangischwilli, „Die Problematik des Einstellungsbegriffess“, op. cit., S. 221f. 
316 Ibid., S. 226: за функцијата на „водечкиот образец“ види ibid., S. 231; за познавател-

ниот апарат, за создавањето ставови, исто така за „подражавањето“ и идентификацијата, за 
теоријата на когнитивна дисонанса, види ibid., SS. 229, 231, 238. 

317 Брзината, како на брзите така и на бавните општества, е релативно постојана. Но, и 
двете општества можат да забрзуваат или забавуваат (револуција, аномија). 
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објаснува) и влијаат врз менувањето на ставовите. Неговата немоќ и 
збунетост се решаваат привидно со „откривањето“ на „аномија“ на опш-
тествено ниво, но се признаваат со свеста за „раскинатиот свет“. Коне-
чно, сигурноста во општественото ориентирање, и на практичен и на 
теоретски план, се потресува со откривањето на „егзистенцијален ваку-
ум“ на нивото на поединецот.318 Менувањето ставови е комплексна по-
јава, во која главна улога има контекстот.  

За менувањето на ставовите посебно е значајна нивната заднина, што 
значи структурата на ставовите како резултат на социјалните активности 
на поединецот.319 

 
* * * 

 
Најзначајни манифестации на односот меѓу идеологијата и подвиж-

носта на општеството, пред сè на планот на медиумите (информаци-
ското), на семиологијата (знаковното) и на семантиката (значенското), 
се појавата на комуникација која содржи „поголема количина на ин-
формации“, која е  

поотворена, повеќе индивидуализирана и повеќе декодирана320, 

и настанувањето на мегаполисот на вредностите и на асоцијациите, 
каде што повеќе не е можна ни примената на Маклуановата поделба 
меѓу „топлата“ порака, во која смислата ja дава оној што ja праќа, и 
„ладната“, во која смислата ja определува оној што ja прима. Тука не 
важи премногу упростувачкиот заклучок на Гиро дека  

нашата западна култура е топла, a „примитивните“ или „неразвиените“ 
култури се ладни.321 

                                                 

318 Пример се зачестените лаички очекувања на апокалиптични промени во светот; 
свеста за немоќта на владите, на образовните системи, итн. 

319 Prangischwilli, „Die Problematik des Einstellungsbegriftes“, op. cit., S. 241. 
320 P. Giro, Semiologija, op. cit, str. 17. 
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Како идеологијата (како идеелогија) се однесува спрема брзите и 
бавните општества? Таа, следејќи ja логиката на пронаоѓање на идеално 
идеопластично, целосно би можела да се оствари само во едно непо-
движно, мирно или замрено општество, во едно, да го наречеме нулто 
брзо општество. Затоа бавните општества се посоодветни за оствару-
вање на идеологијата.322 Во поглед на ова забележлива е нејзината тенд-
енција доколку успее да го исполни условот на (државно-политичко) 
определување на сопствените општествени ориентациони рамки, што 
значи едно општество да го прогласи за „свое“ и да може да го гради 
според својот проект и овие бавни општества да ги забави, да ги задр-
жи на постојното комуникациско и друго ниво и на тој начин да ги 
направи поадекватни за својата авантура; оваа тенденција може да се 
означи како друг аспект на догматизмот на идеологијата. Оваа, за неа 
иманентна карактеристика, идеологијата се обидува да ja вклопи и во 
теоријата, градејќи го системот на објаснувања на општеството врз ед-
на мртва („природна“) состојба на општеството, врз една апсолутна 
општествена неподвижност. 

Од овие исходишни барања на идеологијата резултира и екстрапо-
лацијата на дијалектиката во марксистичката идеологија. Во таквата 
дијалектика „има“ движење, динамика, но прагматичната цел и после-
дицата зад тоа е замирањето. Во почетокот дијалектиката како метод и 
како законитост се применувала и откривала во општеството, во него-
виот развој, во односите во него итн., a потоа и природата станува неј-
зин домен, како резултат на потребата за поставување на креацијата на 
светот на идеологијата – и преку онтологијата и космологијата да се 
даде генезата на идеологијата. Но, колку повеќе се обидувала да го „ко-
дира“ својот свет, толку повеќе, во својата „крута реторика“, го затво-
рала и замирала реалниот свет. Всушност, идеологијата, во принцип, 

                                                                                                                     

321 Ibid., str. 21. 
322 Дали со тоа може подобро да се објасни случувањето на социјалистичката револу-

ција токму во Русија и другите неразвиени општества, a не во поразвиените западноевроп-
ски земји (како што сакаше Маркс)? 
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има проблеми со најденото, со движечкото и забрзувачкото општество, 
затоа што ова не е идеално, затоа што, сепак, се движи и е составено од 
поединци. Како што вели Манхајм,  

забрзувањето на општествената подвижност ja разорува поранешната 
илузија, која владеела во статичното општество, дека, имено, сите ствари 
можат да се менуваат a мислењето да остане исто.323  

За операцијата на понадворување таа мора да се служи со своите 
„криотехники“. Идеологијата сака едно ново општество на духовна и 
материјална слобода (но, како што таа неа ja определува). Меѓутоа, ост-
варувањето на својот проект таа, всушност, мора да го почне со едно 
механичко, механизирано општество (на неслобода). 

Конечно, сега можеме во една друга светлина да дадеме одговор на 
прашањето зошто за своето остварување идеологијата (идеелогијата) 
секогаш ги барала бавните општества? Големите социјални револуции 
се одиграле во бавни општества. На прв поглед се чини дека токму 
овие општества се тие брзите, имено поради револуцијата, која самата е 
знак на брза промена. Се работи, меѓутоа, за бавни општества кои во 
моментот на револуцијата забрзуваат. Тука не се вклопува Марксовата 
теза за односот меѓу општествената база и надградба. Идеологијата, во 
оваа смисла, е свест за бавноста на општеството, која укажува на јазот 
меѓу даденото и од неа зададеното општество. Идеологијата е во поче-
токот таа која укажува на овој јаз и која го бара надминувањето на овој 
јаз. На планот на идеолошки освестениот поединец се работи за позна-
ние за јазот, кое е добиено од идеологијата и организирано преку неа 
во трансцендирачка акција на поединецот. Но, и на двата плана идео-
логијата не може да го реши прашањето дали таа произлегува од опш-
тествените односи (општествената база) и изразува интереси или на-
метнува „вистински“ односи и интереси. 

Тука можеме да зборуваме за една специфична ситуација, за една 
шизофрена позиција на идеологијата: идеологијата укажува на бавно-
                                                 

323 K. Manhajm, Ideologija i utopija, op. cit., str. 89. 
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ста на општеството и сака оваа состојба на бавност да ja надмине, но, 
всушност, ja зачувува неа. Таа се стреми кон духовното, но го користи 
механичкото, механизираното како подлога за остварувањето на тој 
стремеж.324 

Почетните успеси во материјалната изградба на новото општество 
(пред сè, на реалсоцијализмот) се должат на фактот што идеологијата 
на тој план затекнала состојба многу блиска до состојбата на тоа „нулто 
брзо“ општество. Нема потреба посебно да се елаборира економската 
состојба на земјите од источна Европа по II Светска војна. Тоа е период 
на успех на идеологијата, на директна идеолошка мотивираност без 
посредник („идеолошки занес“, „ентузијазам“). Но, успехот го има 
ефектот на бумеранг. Општеството се оддалечува од нултата точка, за-
брзува, и директното влијание на идеологијата почнува да слабее. Се 
засилува индиректното влијание (преку државата, преку медиумите и 
образованието), кое сега почнува да го забавува општеството. Идеоло-
гијата се наоѓа во еден „лош“ feedback (повратна врска). Од друга стра-
на, поединецот, преку зајакнување на влијанието на медиумите, сè по-
веќе е под влијание на еидологијата на брзите општества (која, како по-
веќе декодирана, е поинтересна за примателот325). 

Во поглед на неуспехот на идеелогиите на комунизмот, еидологијата 
на брзите општества во оваа констелација се покажува како метаидео-
логија на новите мали идеелогии на бавните општества.326 Значи, не на 
идеелогиите на оние што владеат, туку на новите, кои се ориентирани 

                                                 

324 „Нидем нагласил дека западното мислење секогаш се колебало меѓу претставата на 
еден свет кој е автомат и една теологија, според која Бог владее со универзумот. Нидем го 
нарекува ова 'карактеристична европска шизофренија'“ – I. Prygogine und I. Stengers, Dialog 
mit der Natur – Neue Wege naturwissenschaftlichen Denkens, München-Zürich, 1981, S. 11. 

325 Види P. Giro, Semiologija, op. cit, str. 17-19. 
326 Значи, всушност владејачката идеологија е метаидеологија на новите идеелогии; по-

четокот на влијанието на една еидологија од едно општество врз некоја идеелогија од дру-
го општество е, всушност, оној момент кога „хоризонталната подвижност“ на општеството 
ja интензивира „вертикалната подвижност“ (види повеќе за ова во К. Маnhajm, Ideologija i 
utopija, op. cit., str. 89). 
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против идеелогиите на владејачите и коишто ja истиснуваат владејач-
ката идеологија поврзана со нив. Истиснување, a не укинување. Затоа 
што укинувањето подразбира премин иманентен на развојот на идео-
логијата. Но, влијанието и уделот на метаидеологијата во „распаѓа-
њето“ на идеологијата не дозволува толкување во кое падот на една 
идеологија ќе се должи исклучиво на нејзините внатрешни противреч-
ности.  

Тука сега можеме да зборуваме за идеологиите во контекстот на пo-
делбата на еидологијата и на идеелогиите на развиените (брзите) опш-
тества, на едната, и на новите „мали“ идеелогии на бавните општества, 
на другата страна. Во поглед на прашањето на потребите, на интере-
сите, конечно и на планот на категоријалниот апарат што го примену-
ваат, новите идеелогии од бавните општества, кои се соочуваат со 
проблемот на новото објаснување, превреднување и пронаоѓање нова 
телеологија на општеството, стојат распнати меѓу првите како мета-
идеологија, а рецидивите на старата идеологија, на (сега бившите) вла-
дејачи, токму поради тоа, неподготвени и несигурни, се обидуваат 
општеството „наново“ да го организираат (но, не нужно и да го мислат 
на нов начин). 

Во рамките на проблемот на односот меѓу субјективитетот и идео-
логијата, подвижноста на општеството се јавува како значаен фактор. 
Подвижноста на општеството (што значи, и подвижноста на поедине-
цот и непостојаноста и неопределивоста на поединецот како субјекти-
витет), било да е предизвикана од идеелогијата која го забрзува „свое-
то“ општество, или преку влијанието на еидологијата на брзите опште-
ства, го попречува остварувањето на една идеелогија од бавните опш-
тества, а, со тоа, и формирањето на „нејзиниот“ поединец. Следствено, 
таа и како „наука“ не може да го спроведе истражувањето на односот 
меѓу неа самата и субјективитетот како што таа (сака да) го определува. 
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Идеологијата и акцијата на поединецот 
  
 
Главното прашање е како идеолошкото знаење се претвора во ак-

ција на поединецот.  
He е спорно дека проблемот на интернализирањето на идеологијата 

може со еднаква оправданост да се разгледува како проблем на разумот 
и на емоциите. Меѓутоа, во овој труд ќе му посветиме помалку внима-
ние на прашањето за влијанието на емоциите (како значаен супстрат 
на ирационалното) врз интернализирањето на идеологијата. Тоа не 
значи дека сите проблеми на нејзиното интернализирање можат вали-
дно да се истражуваат исклучиво како проблем на рациото, дека во 
ваква една анализа повикувањето на рационалното е единствено ис-
правно. Рационалното и емоционалното не се нужно во противреч-
ност – емоциите можат да го засилат делувањето на рациото, да го по-
пречат и сл. Тука ќе се обидеме да се ограничиме на тоа да утврдиме 
какви се пречките кога овој проблем ќе го определиме како нешто што 
има работа, пред сè, со рационалното. 

Како претпоставка да ги земеме следните тврдења на Брус Он: 

Две клучни точки се фундаментални за разбирањето на односот меѓу 
верувањето, мнението, интенцијата и интенционалното однесување: 

1.  Првата е дека мислите, за разлика од верувањата и интенциите, има-
ат логичка структура, која дозволува да се изведуваат заклучоци од нив. 

2.  Втората е дека одредени практични заклучоци можат да бидат кате-
горични и да вклучуваат свест дека условите се соодветни за нивно реали-
зирање.327 

                                                 

327 В. Aune, Reason and Action, op. cit., p. 63. 
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Ставајќи го акцентот врз поимите „логичка структура“ и „свест“, 
како претпоставки за разгледување на проблемот на односот меѓу иде-
ологијата и акцијата како проблем на рациото, ќе го земеме постоењето 
на определена логичка структура на мислата на поединецот, на него-
вата свест како услови за остварување на (идеологизираните) идеи. 

Според тоа, ќе се занимаваме само со некои аспекти на проблемот 
на идеологијата во поединецот328, и тоа, пред сè, со двете негови основ-
ни страни – со идеологизираниот поединец кој дејствува и со идеоло-
гијата во дејствувачкиот поединец. Нè интересира, значи, дејствува-
њето на поединецот како единична манифестација на делотворноста 
на идеологијата, односно општественото дејствување на поединецот 
како остварување на она знаење (како „stock of knowledge“) што веќе е 
интернализирано од поединецот и што сега треба да се претвори во 
акција-дело. 

 
 
Интернализираната парцијализација и  
идеолошки определената акција 
 
И во интернализирањето на идеологијата секој човек е посебен. 

Уште Киркегор зборува за тоа.  

Точното, јасното, решителното, страсното разбирање е од големо зна-
чење; затоа што те прави подготвен за акција. И тоа кај луѓето се одвива на 
секакви можни начини, кога се работи за тоа од разбирањето да се тргне 
по патот на дејствувањето. Еден остроумен психолог би можел да помине 
цел живот кога би сакал, врз основа на набљудувањето, точно да ги опише 
абнормалните движења што тука се прават...329 

Секоја идеолошка парцијализација, a посебно оние парцијализации 
кои ja носат изворната структура на идеологијата и на идеолошката по-

                                                 

328 Види за петте синтагми на овој однос. 
329 S. Kierkegaard, Religion der Tat – Sein Werk in Auswahl, Leipzig, 1930, S. 222-223. 
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рака, кои укажуваат на јазот меѓу сегашната состојба на поединецот330 и 
една друга, идна, „подобра“ состојба, може да се интернализираат и, 
доколку ги задоволуваат условите на практичниот силогизам, да го 
поттикнат поединецот да дејствува, односно него идеолошки да го ак-
тивираат. Интернализираната парцијализација која е основа на деј-
ствувањата на поединецот, и која истовремено може да ja содржи на-
соката и целта на неговото идеолошко дејствување, претставува телео-
лошка заднина на поединецот. 

 
 
Телеолошката заднина и нејзината структура 
 
Поимот телеолошка заднина, онака како што е употребен кај фон 

Врихт331, ја опфаќа рационалната страна на човековото дејствување, во 
нашиот случај на она дејствување кое претставува или е поврзано со 
остварувањето на идеологијата. Користејќи го овој поим, ќе се обидеме 
подобро да ги претставиме проблемите на односот меѓу идеологијата, 
мотивацијата, интенцијата и дејствувањето, односно проблемот на иде-
ологијата во практичниот силогизам. Значи, нас нè интересира пробле-
мот на идеолошката парцијализација како телеолошка заднина, или, 
поедноставно кажано, проблемот на интернализираната идеолошка 
парцијализација која функционира како „idée force“ и која го наведува 
поединецот да прави, да дејствува, да менува. 

Суштествен составен дел на телеолошкиот механизам, покрај моти-
вациониот механизам (на поттикнување) и самата акција, е телеолош-

                                                 

330 Bо ова разгледување, на поединецот не се гледа како на примитивен егоист. Тука се 
претпоставува дека пораките на идеологијата, пред сè, одат преку поединецот, во смисла на 
конкретен поединец. Интерсубјективните односи на поединецот го прават процесот на 
интернализирањето на идеологијата и на остварувањето на целта уште покомплексен. Зна-
чи, поединецот кој тука се разгледува се зема како ентитет кој се разликува од група, заед-
ница, општество. 

331 Види Н. von Wright, Objašnjenjе i razumеvanje, Beograd, 1975, str. 199. 
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ката заднина или целта, односно рамката определена од интернализи-
раното знаење која служи да ги определи и одобри активностите на 
поединецот соодветни на целта и на хиерархизацијата на активнос-
тите.332 Ваквата определба на структурата на телеолошката заднина 
подразбира определба на активноста како целисходна активност, која, 
според Манхајм, претставува „функционално рационално дејствува-
ње“, однесувајќи се на „една низа дејности“, кои се така организирани 
да водат кон една дадена цел, при што на секој поединечен член на так-
виот синџир на активности му соодветствува определена функционал-
на вредност според местото во синџирот.333 

Хиерархизацијата на активностите334 се состои од два составни дела: 
а) хиерархизација на акциите, на активностите кои се во согласност 

со остварувањето на целта, во смисла дека претставуваат чекори на ак-
цијата кои носителот на телеолошката заднина го доближуваат до цел-
та, и 

б) хиерархизација на акциите кои таквиот носител го оддалечуваат 
од остварувањето на целта. 

Кога станува збор за поединецот, мора да се нагласи дека тој не рас-
полага со апарат кој би му овозможил успешно, рационално, целосно 
да ги разграничи овие две хиерархизации, односно акциите што ги 
презема да ги подведе под овие две хиерархизации. Како што вели Он: 
                                                 

332 Хиерархизација на активностите може различно да биде определена: од истата иде-
елогија или од некоја друга; независно од некоја идеелогија, a зависно од еидологија; исто 
така, секако важно е влијанието на моралот, образованието, школувањето, животот во да-
дено социјално милје, контактите со различни вредносни системи; психолозите сметаат 
дека влијание врз структурата и организацијата на ваквата хиерархизација имаат и супер-
егото и совеста (за суперегото и совеста, за личноста и совеста; за авторитарната и хумани-
стичка совест, види во E. Fromm, Čovjek za sebe, Zagreb, 1984, str. 130ff; види и B. Aune, 
Reason and Action, op. cit., p. 80). 

333 K. Mannheim, Mensch und Gesellschaft in Zeitalter des Umbaus, Dаrmstadt, 1958, S. 63; 
види и кај T. Kook-Jeon, Karl Mannheims Ideologiеthеoriе..., op. cit., S. 132. 

334 „Регулативните постапки при одвивањето на активноста“ Хакер ги опишува во фор-
ма на „хиерархиски регулативни функциски единици“ (цитирано кај B. Matern, Psycholo-
gische Arbeitsanalyse, op. cit., S. 24). 
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Целите кои лежат зад една акција не мора да бидат на исто ниво; поне-
когаш тие формираат хиерархија. Релативно блиската цел при правењето 
нешто може да биде формирана како дел од планот да се сфати целта од 
повисок ред; и целта од овој повисок ред (заедно со другите) може да биде 
присвоена за да имплементира една цел од уште повисок ред, итн.335 

Зад поедноставеното толкување на поединецот во кое тој се сведува 
на рационално суштество лежи и поедноставувањето на односот меѓу 
поединецот и идеолошкото знаење, односот меѓу знаењето и акцијата. 
Од мала полза е редуцирањето на човековото мислење на ниво на една 
(аристотеловска) двовалентна логика. Он го објаснува ова: 

Аристотел очигледно мислел дека сите разумни суштества имаат една 
врвна цел под која можат да се подредат сите други цели, но оваа идеја 
изгледа прилично сомнителна. Скорешните трудови на психолозите за 
структурата на плановите покажуваат сосема друга слика... Нашите разни 
планови можат да влегуваат во конфликт, да соодветствуваат на ривалски 
стратегии и дури да припаѓаат на различни гранки од различни стебла на 
мислењето.336 

Проблемот на претворањето на идеолошкото знаење во акција се 
усложнува доколку се земе предвид богатството на комбинациите на 
мислите, на тековите на мислењето и на околностите во кои се наоѓа 
поединецот. Оттаму, во случајот на поединецот, хиерархизациите бит-
но се определени од него, така што интернализираната идеологија веќе 
тука се разблажува и деформира. Да го наведеме примерот што го дава 
Он: 

Да претпоставиме дека сакам една војна да заврши. Што ќе правам? Во 
голема мера одговорот зависи од разни мои верувања, од мои други жел-
би, од мојата памет или глупост, итн. Верувам дека одредени нешта што 
можам да ги направам можат да придонесат за завршување на војната. 
Може да бидам, a може и да не бидам во состојба да ги направам. Некои од 
тие чинови можат да имаат последици кои ги сметам за тотално непри-

                                                 

335 В. Aune, Reason and Action, op. cit., p. 80. 
336 Ibid. 
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фатливи. Други може да бараат жртви кои не сум готов да ги напра-
вам...“337 

Или, како што Он грубо и едноставно укажува, претворањето на 
знаењето во акција зависи од каприциозноста на поединецот: 

Ќе го направам тоа затоа што на тоа гледам како на доволно средство за 
задоволување на мојата желба, или тоа може да ми помогне неа да ja задо-
волам.338 

Како што се гледа, во игра влегуваат моменти за кои идеологијата 
малку води сметка: желбите на поединецот, неговата глупост, неспрем-
ност за жртвување итн. 

Пристапот на идеологијата кон психичкото на поединецот (кој, 
инаку, лесно може да се открие во самата психологија која стои под 
влијание на една идеологија, како што беше марксистичката, на при-
мер) во овој поглед суштествено е аристотеловски определен. Еден од 
главните приоритети на остварувачката идеологија е даден во неј-
зината задача да му овозможи на поединецот да ja интернализира неј-
зината највисока цел (во случајов, остварувањето на комунизмот). По-
единецот, како рационално суштество, прифаќајќи ја оваа цел како 
своја цел, ќе може самиот да ги хиерархизира сите сопствени акции (и 
партикуларни и родови). Едноставно кажано, се работи за тоа поеди-
нецот самиот да ги подреди своите лични и приватни цели на „висо-
ката“ цел на идеологијата. Претпоставката е дека на тој начин проектот 
на идеологијата полесно ќе може да ги координира општествените ак-
ции и акциите на поединецот.339  

 
 
 

                                                 

337 Ibid., p. 57. 
338 Ibid. 
339 Животот и работата на разузнавачот, на шпиунот ми се чинат како добри примери 

за ова. 
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Заедничка телеолошка заднина 
 
Во еден навидум „надворешен“, а, всушност, битен, аспект се откри-

ва една точка во која се проникнуваат сите ситуации на идеологизира-
ниот поединец. Имено, станува збор за прашањето кому, на кој или на 
каков субјект му припаѓа телеолошката заднина. Според бројот на по-
единци за кои заднината важи како заедничка, може да разликуваме 
три групи: 

1. Телеолошка заднина на поединец, 
2. Телеолошка заднина на група, 
3. Телеолошка заднина на општество. 
Кога станува збор за поединецот, разликуваме две можности: првата 

е кога неговата специфична телеолошка заднина не се дели со други 
поединци, односно тој не влегува во посебни идејни односи со други по-
единци, знаејќи (надевајќи се) дека е неопходна одредена организација 
која би ги сообразувала нивните погледи и акции. На тој план, тој е сам 
и изолиран, и комуницира исклучиво со идеологијата без посредува-
ње340; втората е кога тој ja дели телеолошката заднина покорувајќи се 
на надворешното организирање и сообразување на неговите акции со 
акциите на другите. Тука доаѓаме до прашањето за телеолошката зад-
нина на група. 

Телеолошката заднина на група е заедничка за повеќе поединци, за 
една група поединци, кои поради тоа се принудени своите поеди-неч-
ни хиерархизации на акциите и активностите да ги сообразуваат, син-
хронизираат, и да ги претвораат во субхиерархизации на главната хие-
рархизација на акциите (на групата).341 Однадвор гледано, во зависност 

                                                 

340 Оваа исклучива ситуација веќе неколку пати ја спомнавме – се работи за егоистич-
кото (еголошкото) интернализирање без интерсубјективна поддршка. 

341 Исто така е значаен и аспектот на интерсубјективните односи во групата, особено 
доколку се постави прашањето: дали телеолошката заднина на групата е резултат (резул-
танта) на „договор“ меѓу поединци или е наметната од една помала група или еден (един-
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од историско-општественото, социјално-културното милје, од вред-
носните ориентации, кои влијаат врз изборот на средствата за постиг-
нување на целите, врз акциите, активностите, односно според формата 
на организацијата на групата, според бројот на членовите, според неј-
зината позиција во општеството, групата која има идеолошки опре-
делена телеолошка заднина може да биде предимно политичка пар-
тија342, легална или илегална, партија во парламент, вонпарламентарна 
политичка организација, невладина организација, партија во опози-
ција, единствена партија во едно општество сè до терористичка орга-
низација. Сепак, колку и да е телеолошката заднина идеолошки опре-
делена, хиерархизацијата на активностите зависи од одредени елемен-
ти надвор од идеологијата, кои не се опфатени од идеологијата. 

 
 

Терористичка организација 
 
Нема да навлегуваме во поподробна анализа на сите форми на ор-

ганизирање на групата, но ќе се задржиме на случајот на терористич-
ката организација како најилустративен за тезата дека хиерархизации-
те на активностите и самите активности битно се определени од поеди-
нецот (а не од идеологијата).  

                                                                                                                     

ствен) човек? Изведено на глобален план, ова прашање го допира проблемот на толку-
вањата на тоталитарните идеологии (фашизмот, сталинизмот итн.), на објаснувањата на 
режимите во кои огромно значење му се дава на еден човек – водачот. Во врска со ова, 
види за функцијата на терапевтика во политиката на знаење кај T. Luckmann and P. Berger, 
The Social Construction of Really: A Treatise in the Sociology of Knowledge, op. cit., p. 144-150; 
види за проблемот на Man-однесувањето во овој контекст. 

342 Тука може да се спомне проблемот на монолитноста на групата на планот на идео-
лошкото знаење. Особено партиите мораат да го решаваат проблемот на парцијализира-
носта на идеологијата на која се повикуваат. Политиката на знаење бара идеолози кои 
идеолошкото знаење ќе го определуваат и толкуваат како епистеме. Но, на планот на идео-
логијата, групата секогаш ќе мора да ja разрешува дихотомијата меѓу епистеме и докса со 
своите членови и следбеници. 
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За нив е карактеристично тоа што, иако поседуваат парцијализации 
на една определена идеологија, на која се повикуваат во објаснувањето 
на своите акции (комунизам, слобода, разотуѓување, укинување на екс-
плоатација, конзерватизам, традиција...) тие, сепак, се разликуваат од 
поинаку организираните групи кои се повикуваат на иста идеологија. 
Еве ги суштествените разлики: 

1. Пред сè, различноста на парцијализациите инкорпорирани во 
нивните системи на идеолошката основа на дејствувањето (на пример, 
една терористичка организација и една партија, или едно општество, 
кои си припишуваат атрибут на револуционерност); 

2. Различните политики на знаење (легитимација, нихилација и те-
рапевтика); 

3. Различната специфична поврзаност на идеолошкото знаење (како 
идеелошко знаење) со друго еидолошко знаење, кое е дадено било како 
морално наследство, било како културно влијание, било како научно 
знаење, било како поинаков и актуелен или неактуелен светоглед; 

4. Различноста на интерпретациите на човечката, поединечната, 
заедничката и општествената акција, кои се определени од споменатата 
специфична поврзаност, потоа хиерархизациите на акциите, поинак-
вата дијалектика на блиската и далечната цел; конечно, интерпретаци-
јата на начинот на остварувањето на идеологијата; 

5. Различниот однос спрема политичката и државната моќ, како и 
спрема оружјето и, воопшто, спрема различните облици на закана по 
живот. 

Она што сакаме тука суштествено да го нагласиме е тоа дека е по-
грешно  

целата комплексност на проблемот на идеологијата... да се редуцира на 
чистото прашање за погрешноста, невистината или лажноста на една иде-
ологија“.343  

                                                 

343 Н.С. Rauh und H. Süßenbach, Ideologischer Klassenkampf und bürgerliche Gegen-
wartsphilosophie Studien, op. cit., S. 184. 
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Не се работи за проблемот на лоша или добра интерпретација на 
идеологијата, или за погрешноста, невистинитоста или лажноста на 
идеологијата, туку – во случајот на тероризмот – за проблемот на хума-
нистичката ориентација на интернализираната идеологија, која, сепак, 
не е исклучиво определена од таа одредена идеологија; значи, се работи 
за проблемот на односот спрема животот и убивањето што го имаат 
поединците кои ja интернализирале и кои ja живеат идеологијата. 
Значи, станува збор за културата како рамка на тие ориентации, која е, 
и рамка на одредувањето на патолошкото на акциите на поединецот, 
на терористот.  

Ориентациите може да бидат општествено-историски, културно, и, 
се разбира, идеолошки определени и условени. Сепак, терористот по-
седува еден сопствен персонален систем на знаење, и покрај тоа што 
преку идеолозите и идеократите, кои ja создаваат и определуваат идео-
логијата, може постојано да комуницира со една конкретна идеологија 
на едно конкретно општество.344 Терористот кој комуницира со една 
идеологија може да живее во нејзиното општество, каде што таа функ-
ционира официјално или на државно ниво, без да се согласува со неа 
во поглед на интерпретацијата, изведбата и, конечно, на сопствената 
подреденост. Може да ги има истите парцијализации, истото идеолош-
ко знаење и цели како и официјалната идеологија, a сепак да се разли-
кува од неа, како и од „вистинскиот идеологизиран“ поединец според 
односот што го има спрема „вонидеолошките фактори“ – практиката 
на моќта, изведувањето и формата на остварувањето на идеологијата, 
толеранцијата, агресивноста итн. Како што вели Он во својата анализа 
на интенцијата и верувањето: 

1. Интенцијата по себе нема, општо земено, никакво посебно влијание 
врз надворешното однесување на поединецот. 

2. Верувањето по себе нема посебно влијание врз однесувањето на лич-
носта. 

                                                 

344 Види за „секташките карактеристики“ кај G. Weisz, "Scientists and Sectarians: The Case 
of Psychoanalysis,", Journal of the History of the Behavioral Sciences, II, 1975, pp. 350-364. 
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3. Индивидуалните интенции и верувања „се комбинираат“ во погодни 
околности за да произведат интенционално однесување.345 

Значи, специфичната комбинација на верувањата (во нашиот случај, 
на разни парцијализации или на идеолошкото и неидеолошкото знае-
ње), и тоа во „погодни околности“, може да биде објаснување на акци-
јата на поединецот воопшто, a со тоа и на терористот. Оттаму, интер-
нализираното идеолошко знаење не може да биде еднозначна основа 
за исти (идеолошки) акции на различни идеологизирани поединци. 
Истото идеолошко знаење не продуцира иста акција. 

Всушност, нема граница на можните начини кон кои една личност 
што има некое верување би била наклонета да се однесува, или дури 
чувствува,  

затоа што мислите и ставовите консеквентни на даденото верување на 
личноста ќе зависат и од други верувања, ставови и слично.346  

Тука го имаме проблемот на обучување, инструкција и изведба: 

Да го разгледаме фактот дека после релативно малку примери и некол-
ку инструкции еден човек може да продолжи да изведува некоја задача, да 
употреби правилно некој збор во иднината... итн. Овие точни изведби ќе 
имаат работа со поинакви примери, ситуации, комбинации. Она што се 
дава во изведбата ќе биде далеку поразновидно од она што се добива со 
инструкцијата. 347 

Кај Џ. Џексон348 имаме слични тврдења. Според В. Барнет Пирс, 
Џексон претполага дека  

намерите на поединецот можат да бидат јасни и силни, но има различни 
начини на кои тие можат да се реализираат.349  

                                                 

345 B. Aune, Reason and Action, op. cit., p. 61. 
346 Ibid., p. 62.  
347 N. Malcolm, Thought and Knowledge, op. cit., p. 206. Сп. го ова со проблемот на вината 

на идеологијата. 
348 Ј. Jackson, “A Conceptual and Measurement Model for Norms and Roles”, Pacific 

Sociological Review, 9, 1966, p. 36. 
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Од друга страна, поинаков е случајот кога терористот не живее и 
дејствува во истото општество со „неговата“ идеологија. Тогаш, во не-
кое друго општество, за кое идеологијата исто така го подготвува соп-
ственото остварување, значи во кое сè уште не е ниту владејачка ниту 
идеологија на владејачите, терористот ja гледа својата функција на при-
донес кон глобалното остварување на идеологијата. Во таква ситуација 
станува појасно дека и неговиот однос спрема идеологијата е однос на 
согласност и подреденост. 

 
 
Телеолошката заднина на општеството 
 
Телеолошката заднина на општеството е заедничка или се претпо-

ставува дека е заедничка за сите поединци на едно општество. Затоа е 
неопходно да разликуваме неколку модалитети на постоење на телео-
лошката заднина на општеството: 

а) телеолошката заднина на општество постои реално; тоа би била 
наведената претпоставена и идеална ситуација за остварувањето на 
идеологијата; 

б) оваа телеолошка заднина постои нужно – во смисла дека едно 
општество е детерминирано да има определена телеолошка заднина 
(Хегел, Маркс), или во смисла на императив што важи за сите членови 
на едно општество (може да се каже дека во овој модалитет се крие то-
талитаризмот); 

в) постоењето на една телеолошка заднина на општество е можно – 
во смисла на пожелност на телеолошката заднина повеќе како етички 
постулат (да речеме, како во концепциите на ревизионизам, еврокому-
низам, или разните концепции за „welfare state“). 

                                                                                                                     

349 W. B. Pearce, “Practical Syllogism”, in: The Dictionary of Personality and Social Psychology, 
op. cit., p. 266. 
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Многу проблеми на идеологиите произлегуваат токму од мешањето 
на посакуваното и фактичкото општо важење на телеолошката задни-
на (кога сите поединци фактички ја поседуваат истата телеолошка зад-
нина). Еден од најголемите и најкомплексни проблеми е синхрониза-
цијата на различните телеолошки механизми или, попрецизно кажано, 
на различните хиерархизации и хиерархизирани акции на разни по-
единци, од таа причина што тука се работи за потребата на идеоло-
гијата во остварување – од една таква организација на целото опште-
ство која различните акции на поединците ќе ги формира и коор-
динира да претставуваат сообразувачки и сообразени функции на ост-
варувањето на идеологијата. 

Да се зборува за една апсолутно заедничка телеолошка заднина, каде 
што целта на општеството целосно е сообразена со целите на сите по-
единци-членови на тоа општество, значи да се зборува за една идеална 
ситуација во која сите членови на едно општество, свесни за тоа каде, 
во која насока оди општеството, ja поседуваат истата заднина. Меѓутоа, 
веројатноста за фактичноста на една ваква идеална ситуација денес е 
многу мала, ако се земе предвид денешната неготовност на поединецот 
да поседува пропишани телеолошки заднини. Затоа треба да се зборува 
за застапеноста на заедничката телеолошка заднина кај членовите на 
едно општество: кога степенот на застапеноста е поголем од степенот 
на незастапеноста, тогаш може да се зборува за телеолошка заднина на 
општеството.350 

За една идеологија која својата општествена улога ja разбира круто, 
непопустливо и догматски, таква една „статистички“ определена или 
определива телеолошка заднина нема никаква смисла. За оваа идеоло-

                                                 

350 Проблем е кој го утврдува степенот и како: парламентарната демократија, вонпар-
ламентарната власт, оној што го поседува капиталот, што ја има власта, ги контролира ме-
диумите итн.? Една дигресија: дали војната (особено граѓанската) има едно од своите изво-
ришта во неможноста на поинаков начин да се утврди степенот на застапеност на телео-
лошката заднина на општеството во популацијата на која претендира една идеелогија? Ова 
треба да се спореди со познатата историска ситуација на меншевиците и болшевиците. 
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гија телеологијата на општеството нема никаква основа во политич-
ката емпирија, туку во „неотповикливата“ догма за историски детерми-
нираниот развиток на општеството. 

 
 
Некомпатибилности 
 

Очекувањето на блаженството може, што инаку изгледа неможно, 
истовремено да биде сосредоточено на две места, и на Небото и на Земјата, 
тоа се стреми кон Царството на Бога и неговата праведност, и како дода-
ток го дава она што преостанува (Матеја VI 33). Ако очекувањето не прави 
така, тогаш е лажливо, тогаш е лукавство на една болна душа, која сака да 
се искраде од животот, a не искрена сегашност во временото на една здра-
ва душа; тогаш тоа не е очекување на вечното, туку суеверие во идното, то-
гаш човек не престојува во доверливоста на вечното, туку самиот се смета 
за будала која ја има можноста на идното, но која ја граби само како реше-
ние на една загатка.351 

Бидејќи во процесот на остварувањето идеологијата нужно раз-
лично ги посматра поединецот и општеството, доаѓа до ситуацијата на 
некомпатибилност меѓу поединецот и општеството, која тоа оствару-
вање може да го попречи, осуети, дури и оневозможи и прекрати. 

Оваа ситуација, исто така, претставува една од дихотомиите на иде-
ологијата во остварување, кои порано ги спомнавме. Најнапред се ра-
боти за занемарување на поединецот од страна на идеологијата. Кога 
ова се случува во нејзината фаза на легитимирање, овој однос природ-
но се јавува во светлината на проблематиката на телеолошката задни-
на; тогаш имаме работа со проблемот на несубординираност на телео-
лошките заднини на поединецот и на општеството. 

 

                                                 

351 S. Kierkegaard, Erbauliche Reden 1843-44, Gesammelte Werke, VII, VIII, IX., Düsseldorf-
Köln, 1956, S. 169. 
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Проблемот на несубординираност на  
телеолошките заднини 
 
Несубординираноста на телеолошките заднини е еден од најважни-

те проблеми во рамките на прашањето за односот меѓу идеологијата и 
поединецот. Се работи всушност за несовпаѓање меѓу заднините, за две 
различно структурирани телеологии, или поинаку кажано, се работи за 
проблемот на, пред сè, временското, покрај содржинското, тематското, 
ефективното, акционото несовпаѓање на остварувањето на целите. И 
покрај тоа што заднините на поединецот и општеството можат да со-
држат исти парцијализации, односно можат содржински да бидат 
исти, остварувањето на целта на општеството не имплицира оствару-
вање на целта на поединецот (се мисли на овој конкретен, тука-и-сега, 
поединец), дадена во определена идеолошка парцијализација. Несуб-
ординираноста значи: остварувањето на целта на поединецот времен-
ски не се совпаѓа со остварувањето на целта на општеството. 

Откривањето на несубординираноста, или на таквата субординира-
ност меѓу телеолошките заднини на општеството и поединецот во која 
надмоќта на првата ja прави бесмислена втората, така што се губи од-
носот на субординираност, за поединецот претставува лишување од 
неговата заднина и настанување на еден телеолошки и егзистенцијален 
вакуум, кој тој ќе го пополни зависно од интеракцијата меѓу поедине-
цот, неговото идеолошко знаење и околностите во кои ќе се најде, и 
кои го вклучуваат и историското, економското, културното итн. Нас-
ледство. Исчезнувањето на телеолошката заднина не значи и исчезну-
вање на интернализираните идеолошки парцијализации во свеста на 
поединецот. Тие можат да продолжат да постојат во свеста на поеди-
нецот и како рецидиви (на идеолошката свест) да влијаат врз пополну-
вањето на вакуумот, односно да го определуваат изборот на друга теле-
ологија (друга идеологија). 
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Несубординираноста се открива во различни животни ситуации. 
Можеме да разгледаме неколку такви ситуации на инкомпатибилност, 
во кои се открива несубординираност: се разликуваат секојдневни си-
туации и гранични ситуации. 

Односот на поединецот спрема идеологијата може да биде во два 
модуса: во модусот на битие, да се биде (Existenzweise des Seins), и во 
модусот на да се има (Existenzweise des Habens).352 

Формата на откривањето на несубординираноста зависи од модусот 
на односот на поединецот спрема идеологијата. Многу потешко се от-
крива несубординираноста кога се работи за поединецот чиј однос 
спрема идеологијата е во модусот на битието, кој се идентификува со 
идеологијата, кој ѝ се предава на идеологијата – нему му се потребни 
гранични ситуации. 

Што се однесува до поединецот чиј однос спрема идеологијата е во 
модусот на имање, откривањето на несубординираноста се одвива, или 
поточно, свеста за неа се манифестира, во рамките на еден таков од-
нос на поединецот спрема идеологијата во кој таа е „Zuhandenheit“ и во 
кој неговиот однос спрема неа е Маn-однесување. 

 
 
Секојдневните ситуации на инкомпатибилност 
 

а) Идеолошка симулација 
 
Идеолошката симулација е таква појава или ситуација на поеди-

нецот, во која својата божемна идеологизираност тој (опортунистички) 
ja искористува. Тука поединецот се однесува како да е сосема уверен во 
содржинското совпаѓање на неговата телеолошка заднина и на задни-
ната на општеството, иако тоа не е случај. Зад неговото однесување сто-
јат или сопствени партикуларни интереси, или, од друга страна, вли-

                                                 

352 За овие два модуса види E. Fromm, Haben oder Sein, op. cit., SS. 73-126. 
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јанието на надворешни забрани, стравот од казнување (било да се ра-
боти за морални или правни санкции). Конечно, неговото однесување 
е, исто така, определено и од стравот од губење на статусот здобиен со 
таквата симулација.353 

Иако произлегува од човековата способност за прилагодување и ми-
микрија и како таква тешко се открива во секојдневниот живот, идео-
лошката симулација, сепак, може да се открие во граничните животни 
ситуации, во кои поединецот мора да го покаже својот вистински во 
модусот на битие – личен однос спрема соодветната идеологија или 
спрема некоја друга идеологија. Се разбира, не секогаш се потребни 
гранични ситуации за да се открие симулацијата. Во ситуациите во кои 
се потиснува стравот, кој стои зад симулацијата, кога опасноста од каз-
на е далечна или воопшто не постои, тогаш поединецот може без страв 
да ja признае сопствената симулација или да ja исповеда на некој друг, 
или, пак, привремено да се откаже од неа.354 

 
б) Мan-однесување 
 
Тука се работи за ситуацијата во која „идеолошки определеното“ од-

несување е, всушност, Man-однесување. Притоа, идеологијата, или пос-
тоењето на една конкретна идеологија поединецот ги смета за факт кој 
не се проблематизира355; поединецот  

затекнува готова ситуација и во таа ситуација затекнува претходно обли-
кувани модели на мислење и однесување.356  

                                                 

353 Сп. со културната симулација кај Фројд; види V. Jerotić, Psihoanaliza i kultura, 
Beograd, 1976, str. 18. 

354 Така, во бившите социјалистички општества сега се разоткриваат други идеолошки 
ориентации како фактички потрајни определби. 

355 Терминот „Man“ се употребува како кај Хајдегер. 
356 K. Manhajm, Ideologija i utopija, op. cit., str. 5. 
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Пример за ова однесување е резонирањето според кое човек станува 
член на комунистистичка партија само затоа што знае дека така треба, 
дека сите што ги познава се веќе членови на партијата и сл. 

Тука идеологичноста како идеелошка суштина добива карактерис-
тики на еидолошка форма. 

Оваа ситуација ќе ја разгледаме во светлината на влијанието на ме-
диумите врз идеологичноста на поединецот. Една идеологија како иде-
елогија може поуспешно да манипулира со акциите на поединецот, 
вклучувајќи го тука и Man-однесувањето, доколку владее со медиуми-
те. Во современото општество влијанието на идеологијата преку меди-
умите се покажува како решавачко.357 Притоа, поединецот, a посебно 
оној со Man-однесувањето спрема идеологијата, со неа најчесто кому-
ницира на нивото на иконографија. Ако разликуваме три нивоа на кои 
се одвива односот на поединецот спрема светот (а со тоа и спрема иде-
ологијата), и тоа ниво на стварите, на сликите и на поимите, тогаш 
иконографскиот план ќе ги покрива првите две нивоа. На планот на 
иконографијата поединецот не ги проблематизира структурата и те-
леологијата на едно општество. Неговата општествена или класна свест 
повеќе може да се објасни како проста свест за припадност, отколку 
како образувана, изградена свест, во смисла на една поимно заснована 
свест. Она што е важно да се каже за една идеолошка иконографија е 
тоа дека таа, всушност, делува доколку зад сликите постојат ствари. 
Меѓутоа има и една ограда: таа може да делува и тогаш кога нивото на 
сликите се засилува и со нивото на поимите, но со еден битен предус-
лов: поединецот врз кој се делува на тој начин мора да е изолиран од 
некоја друга иконографија, која е поинаку поставена, зад која може да 
стои противничка идеелогија. 

                                                 

357 Види J. K. Galbraith, The Anatomy of Power, op. cit., p. 66, кој зборува за „импли-
цитното условување кое произлегува од навиката на послушност спрема државата заси-
лено со експлицитното условување на пропагандата во комбинација со монополот или 
речиси монополот на пристапот кон јавниот ум, што ќе рече кон условената моќ“. 
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Иконографијата на една идеологија (на пример, на реалсоцијализ-
мот) не успева, односно, ja покажува својата слабост, токму затоа што 
не успева, или не може, да го зајакне нивото на сликите со нивото на 
стварите. Се разбира, тука станува збор за една прагматичка, но не и 
помалку значајна функција на идеологијата која се легитимира, ост-
варува, во контекстот на нејзиниот однос спрема медиумите. Доколку, 
во поглед на своето наметнување и идеологизирањето на поединецот, 
идеологијата останува на нивото на поимите, на голата теорија како 
нејзина единствена или главна основа358, доколку нејзината легитима-
ција се одвива главно на теоретско ниво, значи, доколку ги запостави 
другите нивоа, кои се исто така битни во животот на поединецот, a от-
таму и за прифаќање на идеологијата, тогаш таа ги препушта медиуми-
те на влијанието на некоја друга идеологија и друга иконографија.359 
Оваа друга идеологија, доколку ги покрие овие две први нивоа, се по-
кажува како владејачка идеологија, како еидологија. Ваквото препуш-
тање на медиумите на други иконографии (од брзите општества), освен 
што влијае врз Маn-однесувањето на поединците, коишто првата идео-
логија како идеелогија ги придобива, го отвора и просторот за струк-
турирање, создавање на едно ново мислење, што е пречка за оствару-
вање на идеелогијата. 

Без оглед на степенот на влијание врз медиумите, на другите идео-
логии (еидологија) од брзите општества сепак им е потребно време за 

                                                 

358 Дури и „хуманистички“ ориентираните мислители во некогашните социјалистички 
земји, па и надвор од нив, не го увидоа овој проблем на зависноста на влијанието и моќта 
на идеологијата од поставувањето рамнотежа меѓу овие нивоа. Така, нивниот „хумани-
зам“, нивното сфаќање за човекот, се наоѓа на нивото на неуверливото Фромово решение 
на дилемата дали да се има или да се биде (во полза на второто). Од друга страна, меѓутоа, во 
брзите општества се открива отпорот на поединецот против идеологиите на слики и ства-
ри (стоки). Сево ова, сепак, укажува на една општа криза на вредносните системи и ориен-
тации на денешниот свет. 

359 Една идеологија која не владее со медиумите е само идеологија на владејачите, a не 
владејачка идеологија, што е, всушност, случај и со идеелогиите на бавните општества. Сп. 
со тезата дека увозот на технологија значи увоз на идеологија. 
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да можат да уфрлат нови координати во Man-однесувањето на поедин-
ците од бавните општества. Можеме да разликуваме две страни на про-
цесот на акумулирање на новите координати. Од една страна е акуму-
лирањето на фрустрација и агресија спрема идеологијата која нивото 
на сликите не го потпира со нивото на стварите. Оваа фрустрација-аг-
ресија360 резултира од свеста дека определени цели за кои се очекувало 
дека ќе се постигнат се недофатливи; дека нивното остварување се од-
лага; од свеста за лишеност, депривираност, a потоа од сознанието за 
страдање и несреќа, кое се создава со посредување на медиумите пре-
пуштени на огромната манипулациска моќ на капиталот со потребите 
и на нихилациските функции на другите идеологии. Медиумите со кои 
не владее идеологијата на владејачите му овозможуваат на поединецот 
од бавните општества да ja стекне свеста за лишеноста и за сопственото 
страдање и несреќа.361 Оваа свест наликува на лошото освестување, иа-
ко последново настанува преку самостоен увид и искуство, значи не 
мора нужно да биде посредувано преку медиумите. Секако, свеста за 
страдањето на поединецот кое се поврзува со една идеологија ги има 
своите корени во самата дихотомија меѓу општеството и поединецот. 
Тука се мисли на проблемот на утопиското, односно на утопиското 
како телос на поединецот и како телос на општеството. Изгледа дека, 
колку повеќе идеологијата му ja пренесува утопијата на поединецот, 
толку поголема е неговата несреќа (лошо освестување); тука утопијата е 
сфатена како товар.  

                                                 

360 За моделот фрустрација-агресија види Ј. Dollard et al., Frustration and Aggression, New 
Haven-Conn, 1939; L. Berkowitz, Aggression: a Social Psychological Analysis, New York, 1962. 

361 Односот на идеологијата спрема трите нивоа (на стварите, сликите, поимите) го оп-
ределува и нејзиниот однос спрема медиумите. Една идеелогија која не владее со медиу-
мите, чие влијание (влијание како моќ на убедување) надвор од медиумите е послабо од 
влијанијата на други идеелогии или еидологии преку медиумите, потешко се наметнува на 
поединецот. Во една современа состојба на култура на слики, недоволна е исклучиво поим-
на трансмисија (на пример, во образованието) на идеологијата, на идеолошкото знаење.  

Можеби најдобар пример за ова е, сега веќе завршената, долгогодишна медиумска 
(пред сè, телевизиска) битка меѓу некогашните две Германии. 
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Обратна ситуација е ситуацијата на „American dream“, кога утопи-
јата се институционализира како телос на општеството (државата) и 
кога поединецот, ослободен од тежината на утопиското, на наметната-
та телеологија, среќата, исполнувањето ги бара во друга насока362, која 
често се означува како масовна култура. Со право Коок-Јеон, во својата 
анализа на Манхајм и Адорно, ja истакнува врската меѓу идеологијата 
на еден попредметен свет и идеологијата на масовната култура во која 
ја нема трансценденцијата. 

Од друга страна, медиумите формираат едно ново Маn-однесување, 
преку создавањето потреби за поинаков живот. Кога јазот меѓу акуму-
лираното чувство на страдање и несреќа, кое се поврзува со една идео-
логија, и сè поголемата потреба за поинаков живот, кој се поврзува со 
друга идеологија, е толку нараснат што агресијата избувнува со една 
провоцирана организација, тогаш може да се зборува за онаа појава на 
реакција на народот која се означува како револуција, побуна итн.363 

 
в) Кетман 
 
Кетман е, исто така, еден вид идеолошка симулација. Меѓутоа тој се 

разликува од спомнуваната идеолошка симулација. За кетманот е ка-
рактеристично молчењето за вистинските уверувања. Описот на кет-
ман ќе го дадеме преку описот на походот на проповедникот Садр, што 
го дава Чеслав Милош:  

...И тој се плашеше од мули. Невозможно беше да се избегне нивното 
сомничење, но да се даваат цврсти основи, да се даваат докази на нивните 
обвиненија, би значело да бидеш изложен на бесконечни прогони и да ja 
загрозиш иднината на филозофската преродба, што ja подготвуваше. За-
тоа тој се прилагоди на барањето на времето и му прибегна на она големо, 
прекрасно средство како што е кетман... Претежно би молчел, говорел 

                                                 

362 Не e спорно дека тука има траги на едно идеологизирано определување на среќата. 
363 Означувањето зависи од димензиите на реакциите и од идеолошката основа на мис-

лењето на оној што означува. 
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скромно, се согласувал со секој збор што излегувал од нивните усти. Би го 
прашале за неговото учење, тој би изговарал единствено некои идеи презе-
мени од најправоверните шиитски теологии и со ништо не би покажувал 
дека се занимава со филозофија.“364 

 
Кетман е кога криеш што си по убедување. Но јавно можеш да се из-

јаснуваш како што баарат од тебе.  
Каква е разликата меѓу идеолошката симулација, Маn-однесувањето 

и кетманот? 
Симулантот ja искористува идеологијата да се претстави себеси како 

идеологизиран и со тоа, зависно од неговата улога и позиција во опш-
теството, како поспособен, покомпетентен итн. Неговите разлози се 
одовдеземски, партикуларни.365 Неговиот опортунизам е резултат на 
неговото робување на партикуларноста. 

Кетманот, иако исто така претставува лажно прифаќање на идеоло-
гијата, произлегува од други разлози. He би можело да се порекне дека 
и кај него имаме страв и тоа од јавно искажување на отпорот или од не-
согласување со идеологијата. Но, за разлика од симулацијата, кетман е 
појава која е идеолошки на другата страна. Симулантот отворено и аг-
ресивно покажува дека ѝ припаѓа на идеологијата и ja искористува 
оваа своја „отвореност“. Кетман не покажува дека не ѝ припаѓа на иде-
ологијата. Симулантот лаже, кетманот не ja кажува, ja прикрива висти-
ната. Симулантот ja манифестира својата божемна припадност на иде-
ологијата, кетманот не манифестира ништо во тој поглед. По правило, 
симулантот е на страната на идеологијата на владејачите, дури и пове-
ќе, тој може да биде еден од владејачите кој има пристап кон власта, да 
има и да сака да има моќ. Кетман е од онаа страна на владејачите и на 
(актуализираната) моќ. Идеолошката симулација има врска со опорту-
низмот, додека кетманот не. Идеолошката симулација, по правило, има 
свои корени во партикуларните потреби на поединецот. Разлозите на 
                                                 

364 Види Ч. Милош, Заробениот ум, op. cit., стр. 62. 
365 Види A. Heler, Svakodnevni život, op. cit., str. 40ff. 
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поединецот кој практикува кетман можат да произлегуваат и од родо-
ви објективации, кои од своја страна, по правило, не потекнуваат од 
идеологијата кон која се практикува кетман. 

Границата меѓу Man-однесувањето и идеолошката симулација не е 
секогаш остра (таква не била никогаш во социјалистичките земји). Има 
еден момент во историјата на социјалистичките земји, кога социјализ-
мот се увиде како погрешен пат, како една идеолошка измама, и беше 
прифаќан со пасивност која небаре немаше никакви аргументи против 
неменливоста или историската детерминираност на постоењето на со-
цијалистичкото општество. Во вакви околности симулацијата стану-
ваше даден, затекнат, начин на живот (vorhandene Lebensart), и, со тоа, 
совршена основа за Man-однесување. Тоа значи дека поединецот што 
симулира, всушност, се однесува како Маn. Според тоа, симулацијата 
може да биде и затекната и здобиена форма на однесување (страв од 
власта, пасивност, летаргија, фатализам и др.). Кога симулацијата, или 
кетманот, не се повеќе резултат на увидот на поединецот во сопстве-
ната идеолошка ситуација, туку „нормален“, „вообичаен“ општораши-
рен однос на поединецот спрема идеологијата, тогаш идеологијата за-
пира во процесот на своето остварување. Таа е „изиграна“ од, за неа, 
најважниот посредник и материјален носител на остварувањето – суб-
јективитетот. 

 
 
Граничните ситуации на инкомпатибилност 
 

a) Хероизам и фанатизам 
 
Ќе зборуваме, всушност, за оној вид хероизам и фанатизам кој има 

идеолошка (идеелошка) заднина, a не за хероизмот или ентузијазмот и 
другите емоционално засновани однесувања чии корени можеме да ги 
најдеме во хуманистичките настроенија, родителската, мајчината љу-
бов, човекољубието итн. 
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Хероизмот, сфатен како готовност да се жртвува сопствениот жи-
вот за еден друг, повреден, е една специфична гранична ситуација во 
која опасноста по физичкиот интегритет на поединецот нему му овоз-
можува да се соочи со настанувањето на еден егзистенцијален вакуум, 
преку кој тој увидува дека неговата смрт би значела укинување на суб-
ординираноста на неговата телеолошка заднина во однос на телео-
лошката заднина на општеството.366 Во оваа ситуација, во која тој от-
крива дека исчезнува субординираноста меѓу неговата телеолошка зад-
нина и заднината на општеството, дека со тоа е разнишана основата на 
неговите акции, тој може, општо земено, да реагира на два начина, од-
носно вакуумот да го пополни на два начина: 

- Прво, поединецот може да ja прифати телеолошката заднина на 
општеството без да го бара односот на субординираност. Отфрлајќи ja 
субординираноста и задржувајќи ja заднината на општеството, тој е го-
тов да се жртвува. Жртвувањето претпоставува, според тоа, свест за 
една телеологија на општеството во која тој не се сомнева. Затоа мора 
да се каже дека чинот на жртвувањето, односно животната ситуација 
која ja раѓа извесноста за еден таков чин, е најтесно поврзана со верува-
њето во едно апстрактно (идно) општество и готовноста да се подари 
еден конкретен – за еден апстрактен живот; 

- Второ, поединецот може да го замени својот однос на субордини-
раност со нечиј друг однос на субординираност, да ja пополни настана-
тата празнина со однос на субординираност кој важи за некој друг (ко-
го тој го сака, го смета за близок и сл.: родител, дете, жена, пријател, 
итн.). Поединецот верува или се надева дека некој друг, нему близок, ќе 
го доживее тоа за што тој се жртвува. 

Бидејќи ваквото разрешување во голема мера зависи и од морално-
то милје на поединецот, и бидејќи неговите постапки кои би следувале 
од ситуацијата во која се наоѓа можат да бидат објект на морален суд, 
                                                 

366 Тука субординираноста е сфатена како зависност на остварувањето на целта на опш-
теството од остварувањето на целта на поединецот, и обратно. Односот на подреденост 
тука е заемен. 
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можеме да разликуваме две етички нивоа на неговото одлучување (de-
cision making): 

Што се однесува до првиот споменат начин (а), етичкото ниво на 
кое тој ja донесува одлуката и ja избира алтернативата е повисоко, по-
апстрактно. Акцијата, постапката на херојскиот поединец е определена 
со една „општа последица“367, или, поточно, со уверувањето, со прет-
ставата на поединецот за една специфична „општа последица“. Во 
крепускуларноста на неговата гранична ситуација вредносно се покло-
пуваат неговата одондестраност, неговата смрт и иднината на опш-
теството. 

Кај вториот начин (б), етичкото ниво на донесување на одлука е 
пониско, поконкретно. Тука се совпаѓаат одондестраноста со одовде-
страноста на конкретните луѓе од неговиот живот. Разрешувањето на 
граничната ситуација на ова ниво може, но не мора да ja доведе во пра-
шање телеологијата на општеството и субординираноста, меѓутоа мо-
же да резултира со конфликт на различни родови мотиви (како што се 
хуманоста, слободољубивоста и други мотиви кои се идеелошки и еи-
долошки определени), a, исто така, може да внесе повеќе партикуларни 
мотиви во односот на поединецот (херој) спрема идеологијата. 

Кога поединецот нема да постапи на ниеден од овие два начина (да 
биде храбар или фанатичен), кога и понатаму инсистира односот на 
субординираност по секоја цена да го задржи за себе, тогаш ja имаме 
ситуацијата на страшливост. За оваа ситуација е карактеристично тоа 
што носителот на ситуацијата не е самиот на себе објект на морален 
(идеолошки) суд. Во ваквото разрешување на граничната ситуација 
преовладуваат партикуларни мотиви. Тука физичкиот интегритет на 
поединецот е неприкосновен и неповредлив, тој не е спремен за жртву-
вање.368 

                                                 

367 Види за тоа во W. Paley, The Principles of Moral and Political Philosophy, London, 1824. 
368 За ова зборува Сартр во „Егзистенцијализмот е хуманизам“. Сп. со претходно изло-

жениот проблем на идеолошката симулација, кетман, и Маn-однесување. 
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Ова е груба скица или модел на можните реакции на поединецот во 
една идеологена гранична ситуација. Вистинската и конкретна слика 
би барала увид во разните мотивациони, интенционални, морални и 
други нивоа и во противречностите меѓу нив, анализа на околностите 
итн. Во секој случај, и без оглед на начинот на претходното разрешува-
ње, разнишаниот или загубениот однос на субординираност може со-
сема да се поврати или воспостави кога поединецот ќе се ослободи од 
граничната ситуација. 

Во ситуацијата на фанатизам односот на субординираност (во него-
вото прво позитивно значење) е постојано на работ на несубордини-
раност. Парадоксално, субординираноста тука се состои токму во не-
субординираноста. Во таа смисла, не постои повратно делување меѓу 
телеолошката заднина на поединецот и на општеството. Поединецот го 
потиснува или го укинува својот однос на субординираност, зад која 
стои неговата телеолошка заднина, која заедничкото со телеолошката 
заднина на општеството го има во од него интернализираната пар-
цијализациja за „идното“. Тој ja потиснува телеолошката заднина со 
ваква цел во корист на општеството; независно од менувањето на 
околностите, не се воспоставува првичниот однос на субординираност 
(доколку воопшто постоел). Поединецот едноставно прво се ангажира 
и го подарува својот живот во корист на остварувањето на целта на 
општеството, на идеологијата, и во тоа го гледа своето остварување (ка-
миказе, џихад). 

Хероизмот и фанатизмот, гледани од овој аспект, покажуваат една 
важна страна на проблемот на остварувањето на идеологијата. Идеоло-
гијата која сака да се оствари, идеологијата во практиката, или идеоло-
гијата која сака да се впушти во практиката, бара токму такви поедин-
ци кои стојат поблиску до хероизмот и фанатизмот. Во анализата на 
lingua Tertii Imperii (јазикот на Третиот Рајх) Клемперер покажува во 
која мера идеологијата во процесот на остварување има потреба од фа-
натизам и херојство, при што поединецот бидува механизиран од идео-
логијата и за нејзините цели (појавите на индоктринација и манипу-
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лација и се иманентни на идеологијата – тие произлегуваат од механи-
зирачката функција на идеологијата). Идеологијата секогаш ќе се оби-
дува да го задржи, сочува поединецот во своите прегратки – под свое 
влијание. Колку повеќе е идеологизиран (поиндоктриниран, пофана-
тичен) поединецот, толку тој е попогоден за остварување на идеоло-
гијата. 

Клемперер покажува колкаво значење идеологијата на фашизмот 
им придавала на херојското и на фанатизмот:  

Во текот на дванаесет години (на траењето на нацистичкиот режим – 
Б.C.) поимот и јазичното богатство на херојското се применувале сè пове-
ќе и секогаш исклучиво во значење на чувство на храброст, на смело држе-
ње во секоја борбена активност и на презир кон смртта. He попусто јази-
кот на нацизмот ja ставил во општа употреба новата и од неоромантичар-
ските естети ретко користената придавка „борбено“ и од неа направил 
еден од нивните омилени зборови.369 

Херојското на идеологијата оди заедно со родовоста, со родовите 
објективации кои се битно определени од идеологијата:  

На херојството не му припаѓа само храброста и ризикувањето на соп-
ствениот живот. Такво нешто има секој кавгаџија и престапник. Херојот е 
исполнител на дела зад кои стојат барањата на човештвото...370 

Но, последиците на опредметеното херојство и спроведениот фана-
тизам можат воопшто да не се разликуваат од последиците на најсу-
ровите дела  

... Една освојувачка војна, и тоа водена со толку многу ужас како Хитле-
ровата, нема никаква врска со хероизмот.371 

Клемперер го открива херојското и фанатичното и во оние сфери 
кои, на прв поглед, немаат директна врска со идеологијата. Така, тој ги 
открива и моќта и фактички извршеното влијание на идеологијата во 
                                                 

369 V. Klemperer, LTI: Notizbuch eines Philologen, Leipzig, 1966, S. 11. 
370 Ibid, S. 12. 
371 Ibid. 
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секојдневниот живот и мислење на поединецот.372 Во својот дневник, 
во 1940 година, тој пишува:  

Семинарска тема: да се утврди, колку често фанатичното и фанатизмот 
се употребуваат на јавни места, колку често во публикациите кои немаат 
непосредна врска со политиката, на пример, во новите германски романи 
и во преводите од странски јазици.373  

Три години подоцна, Клемперер утврдува дека  
фанатичното го има толку често, како што се звуците во струните, колку 
што има песок крај морето. Меѓутоа, поважно од зачестеноста е вреднос-
ната промена на зборот... Тоа за мене е чуден пресврт; бидејќи национал-
социјализмот е заснован врз фанатизмот и со сите средства го води воспи-
тувањето кон фанатизам, затоа во целата ера на Третиот Рајх фанатичното 
беше една суперлативна, одобрувачка придавка.374 

Овие анализи на Клемперер, и покрај тоа што се одвиваат во рам-
ките на едно истражување на јазикот, покажуваат во колкава мера раз-
мислувањето, мислењето на поединецот во секојдневните и во гранич-
ните ситуации може да биде идеологизирано.375 

Изгледа дека во случајот на фанатикот и херојот имаме работа со 
оние интернализирани парцијализации кои на поединецот така му ja 
претставуваат вредноста на едно (идно, ново) општество, што тој вред-
носта на неговиот сопствен (сегашен) живот ja наоѓа само тогаш кога 
тој негов живот, или жртвувањето на неговиот живот, го овозможу-

                                                 

372 Види за нивоата на идеологизирањето, односно за сегментите врз кои се извршува 
идеолошкото влијание, стр. 32. 

373 V. Klemperer, LTI..., op. cit., S. 72. 
374 Ibid. 
375 Ова е, всушност, една од основните Манхајмови тези (види за „идеологичноста“ во 

К. Mannheim, Ideologie und Utopie, op. cit., S. 72; види, исто така, Т. Kook-Jeon, Karl 
Mannheims Ideologietheorie..., op.cit., S. 93, 136); бидејќи потфатот на идеологизирањето е 
систематски организиран, оваа Ideologiehaftigkeit се разликува од таа на Манхајм, која по-
веќе би се означила како Eidologiehafligkeit; инаку, за врската меѓу идеологијата и јазикот 
мошне успешно зборува студијата на Иван Ивас „Идеологијата во говорот“. 
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ваат тоа општество и неговата иднина. Тука станува збор за такво ин-
тернализирано идеолошко знаење коешто ja покажува идеологијата 
како претставник на „највистинските“ вредности на човештвото. Идео-
логијата се претставува како неверојатно способна да ги преформулира 
затекнатите родови поими. 

Но, овие парцијализации својата функција во телеолошката заднина 
на поединецот воопшто можат да ja имаат дури откако ќе се постави и 
од поединецот ќе се прифати надмоќноста на соодветното ново опште-
ство и на новиот живот (субординираноста) во однос на „по себе бес-
мислениот“, „ефемерниот“ сегашен живот на поединецот, којшто се 
одвива во овој миг. 

Се разбира, за таквото интернализирање на идеологијата, исто така, 
суштествено се потребни и други претпоставки (соодветни вредносни, 
морални, економско-историски итн.). 

 
б) Донкихотство 
 
Прифаќањето на идеологијата може да биде и под многу слабо вли-

јание од споменатите услови или претпоставки. Доколку е така, може 
да се каже дека во ваков случај се работи за буквално и донкихотски 
фиксирано прифаќање на идеологијата, каде што поединецот не го ме-
нува еднаш создадениот однос спрема идеологијата, каде што нема раз-
нишување на односот како во прикажаните секојдневни и гранични 
ситуации.376 Во својата апсолутна предаденост, поединецот гради крај-
но искрен и отворен однос спрема идеологијата – нема Man-однесува-
ње, кетман, симулација, опортунизам, поколебување, преиспитување, 
менување на односот зависно од интерсубјективната ситуација на по-
единецот.  

Мигел де Унамуно објаснува каков јунак бил Дон Кихот:  

                                                 

376 Добар пример за ваквото присвојување е главниот јунак во книгата на Мома Димиќ 
„Шумскиот граѓанин“. 
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Неговата покорност била целосна, совршена, едноставно слепа покор-
ност, затоа што нему никогаш не можело да му се случи да се впушти во 
размислувања дали е соодветна или не авантурата пред која ќе се најде.377 

3a својот народ тој ја поднесе најголемата можна жртва: својот разум. 
Неговата фантазија се исполни со прекрасни бладања и му се чинеше дека 
е вистина она што е измислица. И тоа му се чинеше така силно што веру-
ваше, a верувањето е „ркулец на дејствувањето, па го претвораше во дело 
она што би му го наложило неговото лудило; тој својата вера ја претвори 
во дело“.378 

 Од друга страна, во таквата идеологизираност се исклучени парти-
куларните мотиви, но со тоа што родовоста наследена од идеологијата 
сега суштествено субјективно е определена. Како што вели Киркегор: 

Дон Кихот е пример (парадигма) на субјективно лудило, каде што стра-
ста на внатрешноста опфаќа една фиксирана, поединечна, конечна прет-
става.379 

Кај идеолошкото донкихотство таа „фиксирана претстава“ е некоја 
идеолошка парцијализација. Ваквиот случај на буквално интернализи-
рање на идеологијата, каде што не се разликува блиската од далечната 
цел, каде што не се прави разлика меѓу едно општествено организира-
но остварување на идеологијата и самостојните идеолошки засновани 
и идеолошки остварувачки (но, сепак, индивидуални) акции на поеди-
нецот, во одредена смисла може да се определи како посебен случај на 
фанатизам. Имено, дека таквиот поединец тука и сега сака идеологи-
јата да биде остварена, или да ja живее остварената идеологија. 

Од друга страна, бидејќи акциите на ваквиот поединец не се интер-
субјективно засновани, односно бидејќи тој не комуницира интерсуб-
јективно на идеолошки план, туку е во комуникација директно само со 
идеологијата, тој не може да биде херој. Нема жртвување во неговите 

                                                 

377 M. de Unamuno, Život Don Kihota i Sanča Panse, Beograd, 1969, str. 31.  
378 Ibid., str. 26. 
379 Според E. Lehman, Soeren Kierkegaard, op. cit., S. 182. 
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постапки и секое поврзување на неговите постапки со херојското не е 
ништо друго освен романтизирање на неговата идеолошка ситуација.  

Како што вели Мигел де Унамуно: 

Голема и страшна работа е тоа што јунакот е единствениот кој своето 
јунаштво го гледа однатре, во сета своја длабочина, додека другите го гле-
даат само однадвор, површински. Поради тоа јунакот сам живее меѓу луѓе-
то и таквата негова осаменост му е поткрепа и другарка. Кога би ми ка-
жале дека, според тоа, секој жив може да се пројави со едно такво интим-
но откровение, чувствувајќи се како јунак вдахновен од бога, ќе ви одгово-
рам дека не е доволно такво нешто да се каже, туку суштината е да се веру-
ва во тоа.380 

Поединецот може целокупната сопствена внатрешна енергија, страст 
да ja подреди на една цел, за која, дури може да има само една един-
ствена претстава. Ваквата ситуација можеме да ja определиме и како 
своевидна романтичарска догматичност на поединецот. Еднаш кога е 
прифатена претставата (целта), нејзиното отфрлање е речиси неможно 
– и во сферата на теоријата и во сферата на практиката. На еден чисто 
теоретски начин овој поединец не може да ja отфрли идеологијата за-
тоа што неговото прифаќање на идеологијата не е теоретски засновано, 
или, барем, се работи за негова приватна теорија и негова приватна 
иако идеолошки инспирирана родовост. Што се однесува до одредува-
њето на практиката во овој контекст, се работи за практика на егзис-
тенцијалното, на поединечното, на сопственото искуство и познание 
на поединецот. Се работи, значи, за еден субјективен, егзистенцијален 
однос спрема идеологијата. Впрочем,  

секое суштинско познание ја засега егзистенцијата, или само познанието 
чиј однос спрема егзистенцијата е суштински.381  

За ваквиот однос објективното нема значење, затоа што тој поеди-
нец сака по секоја цена да ја оствари од него преработената идеологија. 

                                                 

380 M. de Unamuno, Život Don Kihota i Sanča Panse, op. cit., str. 26. 
381 E. Lehman, op. cit., S. 183. 
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Поради тоа, може да се зборува за неговото објективно кое е опреде-
лено од неговата самоконструирана-самосоздадена идеологија. Него-
вото идеолошко знаење, се разбира, е организирано како докса, но со 
силна увереност дека ова знаење – исто како и умот, како духот во кла-
сичната германска филозофија – ја претставува слободата и дека светот 
на неговиот идеал (на неговото сопствено идеелно) е надмоќен над ма-
теријалниот, смртен свет. 

Интерсубјективните односи на приврзаникот на донкихотството 
воопшто не влијаат врз неговиот однос спрема идеологијата. За него 
важат зборовите на Киркегор:  

... Кога некој денес би сакал да живее како грчки филозоф, што значи 
себеси да се изрази во постоењето, и во тоа постоење да се продлабочи, a 
што би морал да го нарече свој животен поглед (Lebensanschauung), тогаш 
на него би се гледало како на луд.382 

 

в) Борбена идеологизираност 
 
Фанатизмот во живеењето на идеологијата може да се пронајде и во 

специфичниот однос на субјективитетот спрема идеологијата во кој 
„искрениот“ (за другите фанатичниот) однос се смета за (нај)вистин-
ски. Притоа се влегува во конфликт, како (Streit) со идеологијата, затоа 
што таа не успева да го воспостави тој однос, така и со другите, затоа 
што не успеваат да го воспостават „вистинскиот“ однос. Специфич-
носта на овој однос, којшто го нарекуваме „борбена идеологизира-
ност“383 е и во тоа што самиот субјект постојано го преиспитува соп-
ствениот однос спрема идеологијата. 
                                                 

382 S. Kierkegaard, Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen 
Brocken, Gesammelte Werke, XVI, Zweiter Teil, op. cit., S. 57. 

383 Ова е обопштување, парафраза на изразот „streitende Frömmigkeit“ на Киркегор, со 
кој тој објаснува еден специфичен, активен однос на христијанинот спрема сопствената ре-
лигија, во којшто тој постојано е во внатрешна борба, во расправа со Бога, верата и рели-
гијата. 
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Мирната побожност – вели Киркегор – е еврејска побожност, борбе-
ната побожност, побожноста што се расправа (и тоа на две точки, првин 
во самиот човек и на човекот со себе самиот за да се стане христијанин, a 
потоа со отпорот и прогонувањето од страна на светот, затоа што си хрис-
тијанин) е христијанство или да бидеш христијанин.384  

Мирната побожност е земање на идеологијата здраво за готово.385 
Изразот борбена, воинствена (streitende) многу добро го опишува ста-
вот на оние поединци кои ja интернализирале идеологијата и настојчи-
во, искрено и сериозно сакаат да бидат она што идеологијата го „про-
поведа“ и токму поради тоа се наоѓаат во постојана духовна борба во 
себе, со себе и со светот. Таквите борбени поединци ги живеат сите ди-
хотомии на идеологијата. Затоа Киркегор вели:  

Полесно е да станам христијанин кога не сум христијанин, отколку да 
станам христијанин кога тоа сум, и оваа последнава одлука е ограничена 
за оној кој е крстен како дете.386  

Парафразирајќи го Киркегор, можеме, на пример, да кажеме, дека 
во случајот на марксистичката идеологија е полесно да се биде кому-
нист кога човек не е комунист, отколку кога тоа е. 

Поединецот кој на ваков начин ja живее идеологијата, кој се наоѓа 
во борба со самиот себе, се наоѓа во една „аврамовска“ ситуација.387 
Добра илустрација е примерот на Лери Рајт за „рибата која се бори да 
избега од мрежата, но се повеќе се заплеткува“. Дали поединецот во ва-
ков однос кон идеологијата исто вака се заплеткува? Или, уште повеќе, 
дали тоа е судбината на секој што се обидува најсериозно и искрено да 
ja живее идеологијата (да биде „вистински“...)? Доколку зборуваме за 
марксистичката идеологија, тука, главно, се работи за една пострево-
луциска ситуација на поединецот, на пример во некогашните соција-
                                                 

384 Цитирано според E. Lehman, Soеren Kierkegaard, op. cit., S. 286. 
385 Cп. со Man-однесувањето. 
386 S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, op. cit., S. 70. 
387 Види за дихотомиите што ги живее Аврам кај S. Kierkegaard, Furcht und Zittern, op. 

cit. 
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листички земји (а веројатно ова сè уште е присутно во неколкуте земји 
во кои се „продолжува комунизмот“ како државна или општествена 
телеологија, или воопшто каде што имаме комунисти, било како пар-
тија или не), во која поединецот својот формален комунистички или 
социјалистички живот, борејќи се, се обидува да го трансформира во 
еден „вистински“, содржаен живот. Да се повикаме уште еднаш на 
Киркегор: 

Кога христијанството дошло на светот, човекот не бил христијанин и ja 
немал тешкотијата да стане; сега тешкотијата тоа да се стане е во тоа што 
човек првото бидување христијанин мора самостојно да го претвори во 
можност, стварно да стане христијанин.388 

Значи, не е во прашање идеологичноста како даденост. Проблемот е 
во активниот, сериозен однос спрема идеологијата и во искрениот 
обид таа да се живее. 

Во ваквата ситуација, субординираноста на телеолошките заднини 
на поединецот и на општеството се потиснува во полза на силната по-
треба и стремеж на поединецот искрено да го живее она што е пропи-
шано од идеологијата. Неговата борба со идеологијата може да биде 
последица на неговата скрупулозност и на неговиот (некогашен) увид 
во туѓата нескрупулозност (симулација, Маn-однесување). 

 
г) Предавство 
 
Предавството е специфична ситуација, во која поединецот ja заме-

нува својата субординираност на една идеологија и иднината што оди 
со неа со една друга иднина и друга субординираност (не нужно на 
друга идеологија). Предавството е ознака која за дисидентството ja упо-
требува токму напуштената идеологија и нејзините (сè уште) идеологи-
зирани поединци. Поводот или разлозите за таков однос можат да би-

                                                 

388 S. Kierkegaard, Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen 
Brocken, Zweiter Teil, op. cit., S. 69. 
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дат најразлични. Сите гореопишани ситуации, освен можеби донки-
хотството, можат да доведат до предавство: самосвесно предавство од 
борбена идеологизираност од родови мотиви; или самосвесно од опор-
тунизам, симулација каде што имаме партикуларни мотиви; несамо-
свесно како „Маn-предавство“.389 Во случаите на идеолошка симула-
ција или кетман немаме вистинско изворно предавство. Многу често 
идеологизираниот може по преживувањето на граничната ситуација и 
увидувањето на несубординираноста, во состојба на малодушност, сла-
бост, страшливост, да избере друг однос на субординираност од друга 
идеологија. Граничната ситуација е многу често и практичниот доказ 
(круцијалниот експеримент на поединецот) за, инаку, метафизички 
недокажливите – на пример, идеолошко-етички – прашања (како кај 
Аврам) кои поединецот си ги поставува во борбената идеологизира-
ност. Граничната ситуација може да биде и специфична можност да се 
увиди расчекорот меѓу идеолошки проскрибираното и изведеното во 
реалноста (како резултат не нееднаквото остварување на идеологијата 
во разни слоеви – на пример, во филозофијата, моралот; да се увиди 
расчекорот затоа што не е намалена сиромаштијата, страдањето, затоа 
што плановите и реформите имаат неуспех итн.) 

Предавникот може својата субординираност (во смисла на иденти-
фикување со идеологијата) повеќекратно да ja загубува. Тоа би значело 
дека кај него, и покрај предизвиците, не е спласнат неговиот борбен од-
нос спрема идеологијата. Меѓутоа, по конечната загуба на односот на 
субординираност, со тоа и на идеологијата, престанува неговата духов-
на борба (Streit) со идеологијата, или борба за себе во идеологијата или 
за светот што го прави идеологијата. Таквиот поединец може да ja про-
должи борбата, но сега против идеологијата. Тоа може да биде на пла-
нот на теорија или, едноставно, да биде еден вид „acting out“ на духов-
ното неспокојство и на насобраните емоции спрема неа. За предавни-
кот, воопшто, е карактеристично дека имал идеолошки ангажман кој е 
                                                 

389 Маn-предавството е веќе смрт на идеологијата! Види и за брзите и за бавните опште-
ства, стр. 16ff. 
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најчесто политички, и по напуштањето на идеологијата има друг 
ангажман против (својата стара) идеологија кој, исто така, најчесто е 
политички.390 

 
д) Дисидентство 
 
Дисидентството е несогласување со идеологијата кое се смета за не-

дозволено и опасно за идеологијата. Тое е посебен вид предавство. Што 
се однесува до марксистичката идеологија, дисидентството своите (тео-
ретски) корени ги има во социјалистичката и комунистичката критика 
на почетоците на советската власт по Октомвриската револуција, во 
имињата како што се Карл Кауцки, Петер Леше, Ото Бауер, Макс Ад-
лер, Л. Мартов (Ј.О. Зедербаум), Роза Луксембург, Карл Корш, Петар 
Кропоткин и др. 

Карактеристично за дисидентството е „заробеноста“, неумеењето да 
се напушти витгенштајновската „Lebensform“. Ѓилас вели:  

Јас и не претендирам дека го познавам светот надвор од оној комунис-
тичкиот во којшто имав среќа или несреќа да проживеам.391  

Затоа делото  

„Нова класа“ во својата основа е марксистичка критика на современи-
от комунизам.392 

Оттаму, за дисидентот не е нужно приклонување кон нова, друга 
идеологија-религија393:  
                                                 

390 Поединецот може и самиот себеси да се определи како предавник. Тоа има врска со 
рецидивите на неговата идеолошка совест, кои следат една сопствена логика. 

391 M. Đilas, Nova klasa, Beograd, 1990, str. 5. 
392 M. Đilas, Nesavršeno društvo, Beograd, 1990, str. 8. 
393 Иако има и дисиденти кои по отклонувачкиот чин страсно прифаќаат некоја друга, 

дури и спротивна идеологија, па дури и религија (Р. Гароди, на пример), сепак треба да се 
напомене дека новоприфатеното се потпира врз отфрленото. Така е и кај Гароди кој, објас-
нувајќи го своето преобраќање, наоѓа многу сличности меѓу комунизмот и мухамедан-
ството. Во неговиот случај, првото е повеќе укинато (aufgehoben) отколку отфрлено. 
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...Постапно но незапирливо се оддалечував од званичните догми и 
ставови..., но до ден денешен не признавајќи си ни себеси ни на други дека 
со тоа станувам „антимарксист“ или „антикомунист“, a особено не дека 
сум се приклонил кон Запад и „туѓите идеологии“... Оддалечувајќи се од 
марксистичкиот догматизам, јас не се приклонив кон никаква вера.394  

Сепак, во неговото „оддалечување“ има и борба за верување, за 
смисла: 

Ако жртвувањето на својот опстанок на својата совест и приврзување-
то кон идеите наместо кон стварноста значат вера, тогаш во таа ноќ и јас ja 
најдов сопствената.395  

Човекот без вера, без идеи и идеали може да се замисли како човек без 
ум во еден свет на апсолутна празнина... Впрочем, ...без вера не е можно да 
се покрене ни сламка.396 

Исто така, за дисидентството е карактеристично увидувањето на 
недоволноста на категоријалниот апарат наследен од идеологијата про-
тив која е свртен кога се објаснува стварноста:  

Така и тој хегеловско-марксистички дијалектички метод... денес се 
открива како недоволен и несоодветен во барањето излез и форма од него 
(од општеството, на кое му служел како духовно орудие – Б.C.).397 

Од друга страна, самотерапијата на дисидентот ги вклучува саморе-
парацијата и деструкцијата на идеологијата како „лош објект“. Диси-
дентот се смета за добар и својата некогашна идеологизираност ja об-
јаснува со „стремежот кон доброто“ кое (сега, по отфрлањето на идео-
логијата) е надвор од идеологијата:  

Па и денес кога го пишувам ова, мене ме гонат истите вродени или нас-
ледени стремежи кон доброто, кои во младоста ме ставија во челуста на 
револуцијата.398  

                                                 

394 М. Đilas, Nesavršeno društvo, op. cit., str. 20-21. 
395 Ibid, str. 21. 
396 Ibid, str. 26, 168. 
397 Ibid, str. 8. 
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Објаснувајќи се себеси, на дисидентот му се чини дека како против-
тежа на идеолошките, филозофски, политички лутања мора да посе-
дува нешто што ќе биде над нив, неприкосновено и без приговор. Тоа 
го откриваат и нагласуваат дури и оние што го објаснуваат дисидентот. 
Така, за Коста Чавошки, Ѓилас е пример на морална постојаност.399 Са-
мотерапијата оди дотаму што дисидентот, за разлика од своите толку-
вачи, своето свртување не го објаснува како разочарување.  

Своето „отпадништво“ не сум го гледал како разочарување400  

- вели Ѓилас.  
Секељ, од друга страна, смета дека за дисидентството се каракте-

ристични  
верата и залагање за комунизам со истовремено разочарување во практи-
ката на болшевизмот.401 

И дисидентството произлегува од неподносливоста на аврамовската 
ситуација, во која идеологијата го става поединецот. Ѓилас вели:  

И така, сите мои сомневања, размислувања и тешкотии го надминуваат 
двоумењето во изборот на начините и на средствата за борба во комуниз-
мот.402 

Гледајќи на дисидентството во светлината на проблематиката на 
овој труд, потребно е посебно да се нагласи дека во него е битно при-
сутна дихотомијата меѓу субјективитетот и идеологијата. Фриц Фил-
мар, зборувајќи за советската марксистичка левица, открива една не-
решлива теоретско-практична дилема која произлегува од односот 
спрема марксизмот како светоглед, како неспорно толкување на светот 
и на (текот на) историјата, a не како аналитички метод. Неговата дијаг-
                                                                                                                     

398 Ibid., str. 13. 
399 Види ibid, str. 175. 
400 Ibid., str. 21. 
401 L. Sekelj, Revolucija nije partijska stvar: komunističke kritike boljševizma, Beograd, 1987, 

str. 11. 
402 M. Đilas, Nesavršeno društvo, op. cit., str. 158. 
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ноза на шизофрен однос спрема клучните прашања на изградбата на 
социјализмот (демократија, држава, реформска политика) важи вооп-
што за дисидентите кои ja задржуваат верата во марксизмот, така пока-
жувајќи уште еден аспект на односот меѓу идеологијата и субјективи-
тетот.403 

 
 
Губењето на телеолошката заднина 
 
Укажавме дека идеологизираниот поединец може да ja загуби суб-

ординираноста без притоа да се воспостави или да го задржи односот 
на конфликт со идеологијата. Можеме да зборуваме и за една посебна 
ситуација на губење на телеолошката заднина. Откривањето на несуб-
ординираноста поставува специфична ситуација со определени психо-
лошки и егзистенцијални последици за поединецот. Пред сè, тоа значи 
настанување на таква состојба кај поединецот во која целта содржана 
во телеолошката заднина се покажува толку далечна што механизмот 
„да-се-прави-нешто“ престанува да функционира, зашто поединецот ja 
губи (загубил) својата телеолошка заднина. „Наградата“ не е повеќе 
привлечна и односот на поединецот спрема идеологијата изгледа ира-
ционален, бесмислен, бесцелен; причината е токму тоа што за него по-
веќе не важи односот на субординираност. 

Идеолошката акција која произлегува од телеолошката заднина и од 
целта содржана во неа функционираат врз принципот на повратна врс-
ка (feed-back). Односот на фид-бек може да се пронајде и на планот на 
сообразување на остварувањето на „блиската“ и на „далечната“ (конеч-
ната) цел. Секое остварување на дневните цели, кои се поставени во рам-
ките на остварувањето на идеологијата, значи чекор поблиску до конеч-
ната цел и може, оттаму, да ja зајакне идеолошката мотивираност и изве-
дувањето на следните идеолошки акции. 
                                                 

403 Види F. Vilmar, "Sveevropska koegzistencija i unutrašnja socijalisticka kritika", in: Sovjetski 
Savez, Solženjicin i zapadna Ijevica, Zagreb, 1983, str. 59ff. 
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Затоа, во својата книга „Телеологија“ Вудфилд укажува дека  

фид-бек објаснувањата и телеолошките објаснувања се комплементарни,  

за да заклучи:  
Фид-бек системот е ентитет способен да биде проверен во времето t1, со 

некои од консеквенциите од тоа што се прави во некое поранешно време 
t0 и за едно однесување во едно подоцнежно време t2, кое е под влијание на 
тој ефект.404  

Според него,  
целта секогаш се постигнува, порано или подоцна405 

и  
многу цели се функции и сите целесообразни системи работат на прин-
ципот на фид-бек.406  

Меѓутоа, се чини дека во поглед на прашањето на односот меѓу 
поединецот и идеологијата овие анализи се без голем ефект. Кај многу-
мина идеологизирани (комунисти, на пример) е поинаку: целта е веро-
јатно неостварлива. Каков е фид-бек системот меѓу поединецот и ус-
пешната револуција? Каков е животот и смислата на поединецот во 
постреволуциското општество во кое не е остварена идеологијата? Ка-
рактеристично за овој систем (меѓу општеството и поединецот, меѓу 
нивните (не)компатибилни телеолошки заднини) е тоа што делува 
како фид-бек систем, но со тоа што не „може да биде проверен во вре-
мето t1“. Тестирањата на фид-бекот од страна на општеството и од 
страна на поединецот временски не се поклопуваат. Потоа, за самата 
идеологија тестирањето на фид-бек системот што го презема поеди-
нецот секогаш претставува опасност, затоа што поединецот (еднаш) 
може да ja увиди лажноста, неефикасноста на системот на планот на 
заокружувањето на неговата телеологија, a тоа, со оглед на суштестве-

                                                 

404 A. Woodfield, Teleology, Cambridge, London, 1976, p. 183-184. 
405 Ibid., p. 183. 
406 Ibid., p. 197. 
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ната улога на поединецот во остварувањето на идеологијата, претста-
вува опасност за остварувањето на идеологијата, воопшто за глобално-
то остварување на идеологијата: „тестирањето“ на фид-бек системот од 
страна на поединецот претставува почеток на уништување на системот 
и губење на субординираноста.  

„Тестирањето“ значи можност за поставување во друга светлина на 
најважните „аргументи“, на менливите величини на целта како функ-
ција од идеолошките парцијализации, преку телеолошката заднина, 
мотивациониот механизам, хиерархизациите на акциите, самите акции 
итн., до нивно менување, укинување итн.  

Укинувањето на фид-бекот значи укинување на системот, на одно-
сот на субординираност. 

Кај идеологизираниот (револуционерниот) поединец, кој има при-
фатено определена идеолошка телеологија, и кој живее во околности 
поради кои остварувањето на идеологијата е некомплетно, односно до-
прва треба да се комплетира, фид-бек системот со општеството е пои-
наков од фид-бек системот во кој тестирањето се врши за време на жи-
вотот на поединецот. Кај него нема фактички фид-бек, тој го очекува 
фид-бекот, верува во фид-бек, верува дека тој фидбек „operates“. Значи, 
верувањето е основата на целесообразната акција (goal directed action) 
на поединецот. Дали целесообразната акција (однесување) на идеоло-
гизираниот (револуционерниот) поединец е „equilibrium restoring“ на 
неговата телеолошка заднина и на општеството? Можеби, на некој на-
чин. Меѓутоа, клучен проблем е што тука се работи за тоа што тој екви-
либриум никогаш не бил претходно доживеан.  

Извесен број на идеологизирани, и покрај идеологизирањето сепак ja 
мислат посебноста, партикуларноста на својот живот, на своето мисле-
ње, и се во постојан напор да го воспостават тој хипотетичен еквилибри-
ум. Меѓутоа, тоа го прават повеќе холистички отколку телеолошки.407 За 
                                                 

407 Да се мисли холистички значи „ствар, или настан, да се подразбира како дел од пого-
лема целина во процес и да се опишува како нешто што придонесува за целината. Да се 
гледа на тоа телеолошки, значи да се мисли дека тоа се случува за да придонесе кон цели-
ната" A. Woodfield, op. cit., p. 68. 
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нив остварувањето на идеологијата е состојба која се живее во сегаш-
ниот миг, a не процес.  

Меѓу нив има и такви кои мислат холистички, но своите акции, од-
несување, дури и поглед на светот ги објаснуваат телеолошки (што е 
еден вид идеолошка симулација).  

Според „етичките" (моралните) импликации, за кои суди идеологи-
јата, холизмот, кој подреденоста на поединечната телеологија во однос 
на телеологијата на општеството ja заменува со однос на просто придо-
несување кон една состојба, може да биде еден од показателите на 
опортунизмот на конкретен поединец. Во случај кога таквиот поеди-
нец има раководна функција, тогаш му се припишува манипулација со 
оние кои како сопствена телеологија ja носат или ja имаат утопијата 
(проектот на идеологијата), и таквото однесување се осудува или каз-
нува.  

Секако, постои и една голема група кај која нема ниту телеолошко 
ниту холистичко мислење, чии постапки се исклучиво партикуларно 
определени.  

Спротивно од оваа група, „вистински“ идеологизираниот (револу-
ционерот), кој сега-и-тука учествува во револуцијата, или учествува во 
градењето на едно општество според принципите на идеологијата, 
мисли телеолошки, бидејќи акцијата што ja презема не е партикуларно 
мотивирана. 

Во својата теорија за целесообразната (телеолошката) акција Самер-
хафт определува три моменти: барање, потрага (searching); насочување, 
одредување (aiming); чување (keeping). Можеме да направиме една па-
ралела со овие три моменти, применувајќи ги врз односот на поеди-
нецот спрема идеологијата: 

а) Барањето би се однесувало на времето без идеолошка свест (бес-
класна свест – особено пред револуцијата), пред да се стапи во контакт 
со идеологијата, кога се бара определба на вистинските интереси, жи-
вот и акција во едно општество кое треба да се трансцендира; кога се 
бара телеологија; 
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б) Насоченоста би се однесувало на состојбата на идеологизираност, 
на поседување идеолошка свест (класна свест), идеолошка телеологија, 
вклучувајќи го и изведувањето на идеолошката акција; 

в) Чувањето би се однесувало на состојбата на оствареност на идео-
логијата, на постигнување на целта (постреволуциско време по успеш-
ната револуција).408 

Тука се открива еден значаен момент. На пример, ако се зборува за 
идеологијата на комунизмот, постреволуциското време на една неце-
лосно остварена идеологија и на одложено остварување на целите на 
една револуција претставува време во кое идеологијата пронаоѓа фор-
ми преку кои влијае врз поединецот во неговата телеологија да го вгра-
ди механизмот на „keeping of aiming“, кој ги сообразува заднините на 
општеството и на поединецот. Станува збор за нагласено функциони-
рање на трите стратешки компоненти на политиката на знаење на иде-
ологијата, кои идеологизирањето го хипертрофираат во механизирање 
на поединецот и петрифицирање на неговото мислење (манипулација, 
индоктринација и др.). 

Меѓутоа, тука нас нè интересираат оние ситуации кога неуспешниот 
обид на идеологијата (глобално, потполно) да се оствари, заедно со 
увидувањето на неуспешноста на идеологијата од страна на субјективи-
тетот, ja укинува, односно ја исклучува идеолошката „насоченост“ на 
поединецот. 

 
 
Откажување од идеологијата  
(Санин, или за разочараниот поединец) 
 
Проблемот на откажувањето од идеологијата посебно е интересен 

во светлината на сообразеноста на блиската и далечната цел. Во таквата 

                                                 

408 Овие три фази би можеле да го содржат и развитокот од идеологизираноста „по 
себе“ до идеологизираноста „за себе“. 
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ситуација поединецот може да реагира како Санин. Ернст Блох во еден 
свој есеј спомнува еден, според него безначаен роман на Арцибашев 
„Санин“, напишан кратко време по руската револуција од 1905 година: 

Руската револуција била победена, нејзиниот крај биле затвори, шуми 
од бесилки, Сибир. И покрај тоа што знамето на револуцијата сè уште не 
било собрано, Санин, еден од нејзините најхрабри борци, епикурејски, на-
место херојски, сосема се повлекува во приватен живот. На прашањата на 
неговите поранешни соборци дословно им одговара: зарем треба да бидам 
обесен за да можат работниците на XXXII век да бидат нахранети и поло-
во задоволени.409 

Навистина, вели Блох, не може цели генерации да се жртвуваат за 
да се овозможи хармонија на некое идно општество. Затоа мора, спо-
ред Блох, да се воспостави поврзаност (врска) и дијалектичност меѓу 
блиската и далечната цел: во секоја блиска цел треба да биде видлива и 
далечната цел; далечната цел не смее да биде празна, апстрактна, a бли-
ската цел не треба да биде опортунистичка, „прилепена, фатена за де-
нот“ (in den Tag hingebliebend). 

Ова може да се поврзе со заинтересираноста на поединецот. За 
Манхајм заинтересираноста има особено значење:  

Заинтересираноста токму значи дека еден човек – кој е заинтересиран 
за една идеологија – во некои определени идеи го гледа најдоброто сред-
ство за некоја непосредна цел.410 

Се разбира, тука се јавуваат многу прашања: Како можат да се сооб-
разат блиската и далечната цел? Како еден поединец може да се актуа-
лизира себеси, како може да стане индивидуум, без да биде обвинет за 
опортунизам? Дали воопшто стремежот кон индивидуалност значи 

                                                 

409 E. Bloch, Widerstand und Friede Aufsätze zur Politik, liegt es am System?, Frankfurt am 
Main, 1968, S. 80. 

410 K. Mannheim, Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, 1935; цитирано според 
Т. Коok-Jeon, Karl Mannheims Ideologietheorie..., op. cit, S. 125. 
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егоизам и опортунизам? Дали не треба да се води сметка за специфич-
ните културно-историски или психолошки корени на опортунизмот? 

Значи, повторно е на дело примарната дихотомија на идеологијата: 
од една страна е самата идеологија што се стреми кон остварување, од 
друга немеханичкиот поединец. Идеологијата го привлекува поедине-
цот со тоа што му ветува историска улога и потоа го уништува како 
субјективитет (песна на идеолошките сирени – Sirennengesang der 
Ideologie). Впрочем, сообразувањето меѓу далечната и блиската цел не 
е едноставна задача.411  

Вудфилд вели: 

Целта може да биде мигновна (momentary) случка, процес или состој-
ба.412  

Меѓутоа, поединецот кој ja интернализира идеологијата целта ja соз-
нава, ja сфаќа како состојба, a не како процес. Тоа е уште една точка на 
разликување меѓу идеологијата како епистеме и идеологијата како док-
са. Идеолошкото знаење што го поседува поединецот е знаење, пред сè, 
на нивото на докса и затоа, по правило, лишено од „дијалектика“. По-
единецот во своите акции повеќе се стреми кон една состојба. Теории-
те на заштитните појаси (protective belts theories) на марксистичката 
идеологија, кои задоцнувањето на остварувањето на комунизмот го 
објаснуваа со Марксовата теза за комунизмот како процес, вистински 

                                                 

411 Како пример за оваа тешкотија би го навеле неуспешниот обид на Роберт Франк да 
ja воспостави рамнотежата меѓу опортунизмот, односно „моделот на сопствен интерес“, и 
„моделот на ангажираност“ – преку барањето да „сфатиме дека упорното настојување врз 
сопствените интереси претставува самоуништување“ (R H. Frank, „Iznad sopstvenog intere-
sa„“, op. cit., str. 68). Според Франк, моделот на ангажираност „признава дека извршува-
њето на правилни, праведни работи повлекува зад себе издатоци во секоја посебна прили-
ка“; но нагласува дека „да се биде предиспониран во таа смисла не мора да значи стратегија 
на губиток“ (ibid., str. 70). Меѓутоа, на планот на односот меѓу субјективитетот и идеологи-
јата, нејасната и помалку морализаторска теза на Франк, дека „моделот на ангажираност е 
помалку критика на моделот на сопствениот интерес, a повеќе негов пријателски аманд-
ман“ (str. 71), се покажува како прилично наивна. 

412 A. Woodfield, Teleology, ор. cit., p. 56. 
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не влијаеле врз секојдневниот живот и врз мотивационите механизми 
на поединецот. Во самиот телеолошки механизам на поединецот (чие 
идеолошко знаење е на нивото на докса), во кој неговата телеолошка 
заднина е компатибилна со телеолошката заднина на општеството, 
целта фигурира како суштествен елемент, но повеќе како состојба. По-
единецот кој живее во одложеното остварување, кога не успева да ги 
сообрази блиската и далечната цел, не може многу успешно да разли-
кува меѓу состојба и процес. 

Од друга страна, како пречка за извршување на таквото влијание 
можеме да спомнеме една друга револуција, која се лоцира во западни-
те земји во последните дваесетина години, и која, како што вели Жан 
Франсоа Ревел, ja буди свеста дека поединецот е цел на општеството; 
станува збор за една револуција која не прифаќа едно општество да 
биде среќно на сметка на поединецот. Оваа промена пренесена преку 
едно еидолошко влијание во земјите на реалсоцијализмот е едно од 
местата каде што може да се бара објаснувањето на настаните во кои 
идеологијата на комунизмот доживеа пораз. 

Но, тука веднаш се наметнува прашањето каде е границата меѓу раз-
витокот на поединецот, сфатен како индивидуализација, и опортуниз-
мот или егоизмот или нарцизмот на поединецот. Се работи, сепак и сè 
уште, за проблемот на рамнотежа меѓу она што општеството му го дава 
на поединецот на социјален, политички план и она што самиот поеди-
нец го прави за општеството. 

Кај Санин целта е премногу далечна за да може сè уште да ja задржи 
телеолошката заднина, прифатена од идеологијата. Тој ja губи телеоло-
гијата. Кај него не постои рамнотежа меѓу очекувањето и значењето 
кое тоа очекување го има за сегашниот живот. Се работи за она што е 
веќе поставено кај Киркегор – иако се однесува на христијанството – 
односно се работи за  

очекување на вечното блаженство со оглед на тоа што тоа значи за сегаш-
ниот живот.413 

                                                 

413 S. Kierkegaard, Erbauliche Reden 1843-1844, op. cit., S. 170. 
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Пред револуцијата не постои таков расчекор. Времето по (успеш-
ната) револуција би било (е) заедничко и за општеството и за поедине-
цот. Но, по поразот на револуцијата, за Санин на тој план не важи по-
веќе заедништвото меѓу него и општеството. Со други зборови, идео-
логизираниот (комунистот, на пример) ja отфрла идеологијата кога не 
постои фид-бек меѓу него и неговата идеолошка околина (вклучувајќи 
го тука и општеството).414 Идеологизираниот (комунистот) со неговите 
акции претставува еден специфичен потсистем во системот на поеди-
нецот и општеството, на поединецот и идеологијата: тој го создава ко-
мунистичкиот свет, но истовремено сака и да го живее тој свет (новиот 
свет, според проектот на идеологијата). 

Тоа значи дека за секоја негова (и според „неговата“ – интернализи-
раната – идеологија) успешна акција во општеството (што го прави ко-
мунизмот) тој очекува одговор (response), нешто соодветно конкретно, 
од општеството, чиј конечен ефект би бил неговото живеење во кому-
низам како живеење на еден конкретен поединец. Без ваквиот фид-бек 
секоја идеологија мора да ja загуби моќта, способноста да ja воспостави 
дијалектиката меѓу блиската и далечната цел, па и привлечноста за по-
единецот.415 

Разочараниот се разликува од предавникот според тоа што по от-
фрлањето на идеологијата не е нужно да прифати некоја друга „про-
тивничка“, непријателска идеологија. Тој што е „само“ разочаран не 
мора и да има посебен критички однос спрема идеологијата со која се 
идентификувал. Преку ваквиот однос спрема напуштената идеологија, 
тој не станува автоматски предавник. 
                                                 

414 Види ја шемата на функционирањето на фид-бекот систем-околина кај A. Woodfield, 
Teleology, op. cit., p. 184. 

415 Тука можеме да зборуваме за своевиден индивидуален „crucial experiment“ во кој 
субјективитетот ја проверува, тестира вистинитоста на односот спрема идеологијата. Инте-
ресна е и појавата на масовно губење на фид-бекот меѓу идеологијата и поединецот, како 
што се случи на пример во Франција, кога во наредните неколку години после 1956 околу 
430 000 членови на КПФ ја напуштиле партијата. ИКП во истата година изгубила повеќе од 
300 000 членови (види Zоrica Priklmajer-Tomanović, Evrokomunizam, 1978, str. 23). 
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Компензација 
 
Но, сепак, поединецот кој напушта определена идеологија мора пов-

торно да ги постави со тоа изместените рамки на општествената ори-
ентација. За напуштеното се пронаоѓа компензација, замена.416 Во вак-
ва ситуација поединецот ja прави компензацијата на тој начин што ин-
тернализира парцијализации од други системи, од други идеологии. 
Притоа може или да избере некоја овоземска цел (епикуреизмот на 
Санин), да се дезидеологизира, аполитизира, или да прифати некоја 
друга идеологија.417 Тоа значи дека поединецот ќе интернализира пар-
цијализации од друга идеологија, од повеќе идеологии, но не значи 
дека, подредувајќи ѝ се на идеологијата, ќе учествува во некое нејзино 
глобално, општествено остварување. 

Компензацијата, дури како еден вид одбранбен механизам, може да 
изостане и поединецот со тоа да се најде во еден подлабок вакуум од 
оној што настанува со откривањето на несубординираноста. Подлабок, 
затоа што поединецот останува без знаењето, без телеолошката задни-
на која му давала смисла на животот на поединецот, на неговото пос-
тоење, која неговиот живот го правела вреден. Овој вакуум Виктор 
Франкл го означува како егзистенцијален вакуум.418 Но, можеме да ка-
жеме дека дезидеологизираниот419 поединец, и покрај загубата, т.е. на-
пуштањето на идеологијата, ja задржува телеологичноста на мисле-
                                                 

416 He се поставува прашањето дали поради ова нужно мора да има идеологија, туку 
прашањето дали идеелогичноста ќе биде заменета со друга идеелогичност или со еидоло-
гичност. 

417 На планот на идеолошкото знаење, зависно од нивото на рецидивите од старата иде-
ологија, компензацијата неизбежно ќе предизвика идеолошка збрка, конфликти со новите 
парцијализации. 

418 Види за метафизичката потреба од смисла и духовно единство во N. Hartman, Theo-
logisches Denken, Berlin, 1951, SS. 107-112. 

419 Дезидеологизирање – примарно: напуштање, отфрлање на една идеологија, кое го осло-
бодува поединецот од идентификација со таа идеологија, но не од рецидивното делување 
на идеологијата и од идеологичноста воопшто. 
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њето. Тој ja напушта идеологијата, со тоа и односот на (не)субордини-
раност, но не ja губи потребата за телос. Како што вели Хартман: 

Покрај потребата од единство постои уште посилна потреба од смисла 
– едно барање, под кое, во основа, потпаѓа сета вредносна содржина на 
животот.420 

Влијанието на традицијата на класичната германска филозофија, со 
Хегел како нејзина највисока точка, меѓу другото го подготвила модер-
ниот човек да се однесува спрема историјата како нешто што има смис-
ла и се развива. Кон оваа традиција (тука вклучувајќи го и Маркс) при-
паѓа и сфаќањето за светот и за историјата како нешто што човек може 
да го менува, подобри. Значи, што се однесува до модерниот човек, со 
Хартман можеме да кажеме дека  

душевното и историското случување се ориентирани кон „смислата“ која 
во нив се исполнува421;  

дека човекот е научен да „разбира“ (во смисла на Дилтајевото „verste-
hen“). Ваквиот став има свои корени и во христијанството, каде што 
телеологичноста содржана во очекувањето му овозможува на човекот 
да се разбере себеси.422 

Тука ни се наметнува прашањето: Што значи да се живее една иде-
ологија? Дали е тоа живот на „следбеникот" (Nachfolger)423, како што го 
разбира Киркегор?: 

Разликата меѓу обожавателот и следбеникот е во тоа што следбеникот е 
етички, обожавателот само естетички. Обожавателот живее во различна 
сфера од она што го обожава, следбеникот самиот е тоа обожаваното. Вис-
тината на обожавањето се заснова врз тоа, или соодветствува на тоа, која 
моќ ja има врз обожавателите“.424 

                                                 

420 N. Hartman, Theologisches Denken, op. cit., S. 56. 
421 Ibid., S. 32. 
422 Види S. Kierkgaard, Erbauliche Reden 1843-1844, op. cit., S. 170. 
423 Види за лошото освестување. 
424 S. Kierkegaard, Religion der Tat, op. cit., S. 218-219. 
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Како ова изгледа врз примерот на комунистот?425 Комунистите од 
несоцијалистичките земји би биле обожаватели (Bewunderer); вистин-
ските, стварни комунисти би биле оние кои ja „следат“ идеологијата во 
нејзиното остварување. Кај силното идеологизирање се работи за след-
беници. Кај нив имаме идеолошко разбирање на светот, на историјата, 
на животот, имаме светоглед што води кон дејствување, кон менување 
на светот.426 Се работи за, според идеологијата, вистинското интерна-
лизирање, коешто го овозможува остварувањето на идеологијата.427 

 
 
Ноегената криза (невроза) и идеологијата 
 
Укинувањето на субординираноста меѓу телеолошките заднини на 

поединецот и на општеството, односно укинувањето на идеолошката 
телеологија на поединецот со истовремено отсуство на компензација 
на телеолошката заднина или на односот на субординираност, претста-
вува укинување на идентификацијата со идеологијата, менување на 
структурата на идеолошкиот практичен силогизам: идеолошката ак-
ција не може повеќе да се објаснува со повикување на соодветна идео-
логија (се работи за губење на референтноста на идеологијата). 

Според Виктор Франкл, со човекот доминира волјата за смисла 
(Wille zum Sein), како  

длабоко всаден стремеж и борба за повисока и крајна смисла на неговото 
постоење“.428  

                                                 

425 Cп. со тезите на Витгенштајн за светот, за формата на живот; a и со Филипс и Винч, 
кои применуваат некои од клучните ставови на доцнежниот Витгенштајн на планот на 
етиката. 

426 Сп. Ѕ. Kierkegaard, Religion der Tat, op. cit., S. 222-223. 
427 Определбата на „вистинското“ интернализирање, кое е карактеристично за поеди-

нецот, сепак, најчесто се разликува од неговата определба што ja дава идеологијата; тоа се 
покажува врз примерите на егоистичкото, еголошкото, донкихотовското интернализи-
рање. 

428 V. Frankl, Psychotherapy and Existentialism, Harmondsworth, 1978, p. 117. 
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Смислата на животот на човекот мора да се сфати  

преку специфичната смисла на личниот живот во дадената ситуација.429  

Во рамките на проблемот на односот меѓу субјективитетот и идео-
логијата, „специфичната смисла“ на животот на поединецот е добиена 
од идеологијата во „дадената ситуација“ на една идеологија или од 
остварувањето на идеологијата (идеелогија) во определено општество. 
Според Франкл, кога смислата не се наоѓа, или се губи, тогаш поеди-
нецот запаѓа во состојба на „егзистенцијална фрустрација“, на „егзис-
тенцијален вакуум“. Оттаму, и на идеолошкиот план губењето на 
смислата, настанувањето на егзистенцијалниот вакуум може да резул-
тира и со таканаречена ноегена невроза430, која се одвива во ноетичка-
та димензија на човековиот живот и се состои во губење на телео-
логијата (дадена или земена од определена идеологија), во една колизи-
ја меѓу разни вредности (колизија затоа што губењето сепак, не е чин, 
туку процес). Вредностите на напуштената идеологија, или на онаа што 
се напушта, сè уште имаат место во духовната и душевната структура 
на поединецот, a формирањето нова структура на вредности е процес 
на избор меѓу алтернативите во ненаградениот стремеж за „самоиспол-
нување“431, за смисла на животот ставен во рамките на определена 
идеологија. 

Оваа невроза се манифестира во четири главни симптоми: 

                                                 

429 Ibid., p. 27. 
430 Франкл зборува тука за таканаречени колективни неврози, кои не се нужно исто-

видни со невротските состојби во потесна клиничка смисла на зборот. Крамбо и Махолик 
(Ј. С. Crambaugh and L. T. Maholick, "An Experimental Study in Existentialism: The Psycho-
metric Approach to Frankl's Concept of Noögenic Neurosis", in: V. Frankl, Psychotherapy and 
Existentialism, op. cit., p. 171-172) предупредуваат да не се изедначуваат егзистенцијалниот 
вакуум и ноегената невроза, објаснувајќи дека првиот поим се однесува на човечка состој-
ба, а вториот на болест, на патолошки случаи. Сепак, ни самиот Франкл не се држи до оваа 
дистинкција и поимот ноегена невроза го употребува во широка смисла. 

431 „Самоисполнувањето (self-fulfilment) го означува очекувањето на секое човечко суш-
тество да постигне некоја целосност (completeness)“ – С. Bühler, “Basic Tendencies of Human 
Life. Theoretical and Clinical Considerations”, in: Sinn und Sein, Tübingen, 1960, S. 480. 



ИДЕОЛОГИЈАТА И ПОЕДИНЕЦОТ 

 

 

230 

а) Ефемерен животен став. Губејќи ja телеолошката заднина, суб-
ординираноста, поединецот се откажува од  

идејата да го планира или организира животот околу определена цел.432 

б) Фаталистички животен став. Идеолошките парцијализации, на 
пример, за слободата, „слободниот човек“, „тоталниот човек“ итн., ис-
чезнуваат. Исчезнувањето на субординираноста ja укинува увереноста 
на поединецот (без оглед на тоа дали е здобиена од идеологијата) во 
моќта самиот да го гради сопствениот живот, самиот да биде творец на 
судбината. Фаталистот се смета себеси за  

играчка на надворешните околности или на внатрешните состојби и затоа 
дозволува да биде носен таму-ваму.433 

в) Конформистички животен став. Зад ваквиот став стојат желбата 
да се биде што е можно повеќе незабележлив и потребата да се биде во 
масата. Светот на животот е еднаков на светот на идеологијата, тој е 
вообичаен и се прифаќа без проблематизирање, без предизвикување 
конфликти со идеологијата, се прифаќа онака „како што прават дру-
гите“. 

г) Негирање на личноста и на индивидуалноста. Се негира сопстве-
ната личност и личноста на другите, иако се нема сопствено мислење, 
туку се изразува јавното (или идеолошкото, доколку се земат предвид 
рецидивите на идеолошкото знаење – Б.C.).434 

Кога (идеологизираниот) поединец има кој-годе од овие симптоми, 
тогаш тој се наоѓа во ситуација која е далеку од онаа која идеологијата 
му ja нудела и која и на неа самата, за нејзиното остварување, ѝ била 
потребна, имено во ситуацијата на „парадоксална интенција“ на идео-
логијата, по чие настанување поединецот ja отфрла, ja напушта идео-
логијата. На пример: марксистичката идеологија зборува за индиви-

                                                 

432 V. Frankl, Psychotherapy and Existentialism, op. cit., p. 113. 
433 Ibid., p. 114. 
434 Види и ibid., p. 113. 
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дуата која нема конформистички, фаталистички и сл. став, која не ja 
негира сопствената личност, туку ja потврдува (преку идеолошката ак-
ција), а се случува спротивното. 

Идеологијата (на марксизмот) како знаење на поединецот (des Einzel-
nen)435, како идеологија која е интернализирана од страна на поединецот 
е попроблематична, носи повеќе непознати нешта отколку што (марк-
систичката) идеологија може себеси да си претстави; целта на нашето 
истражување е токму да покажеме дека трансформациите на идеоло-
гијата во знаење на поединецот – наспроти нејзините појдовни еписте-
молошки и психолошки претпоставки – се, всушност, недофатливи за 
идеологијата, a последиците на „идеолошките“ акции непредвидливи. 

Проблемот на инкомпатибилноста меѓу идеологијата и поединецот, 
меѓу телеологиите на општеството (на идеологијата) и идеологизира-
ниот поединец, резултира со неколку типови или ситуации на идеоло-
гизираниот поединец. Овие ситуации можеме да ги определиме како 
„силни, тврди“ ситуации на идеологизирање, каде што влијанието на 
идеологијата (идеелогија) непосредно се извршува врз животот на по-
единецот, така што тој активно живее со идеологијата436: во надеж и 
очекување437, во предаденост, кавга, страв, борба. 

Киркегор слично пишува за христијанството:  
Се вели: не, не секое прифаќање на христијанското учење го прави чове-

кот христијанин. Она за што, всушност, се работи е присвојувањето, имено 
дека ова учење се присвојува и задржува сосема поинаку од нешто друго, 
така што во него се живее и умира, за него се ризикува животот итн.438 

                                                 

435 Знаење во смислата на Existenzweise des Seins види E. Fromm, Haben oder Sein, op. cit., 
S. 47. 

436 Можеби со исклучок на ситуацијата на идеолошкото Маn-однесување. 
437 Можеби надежта и очекувањето значат еден активен живот во горната смисла? 
438 Цитирано според Е. Lehman, Soeren Kierkegaard, op. cit., S. 190; види, исто така, за 

„постојниот поединец кој го бара објективниот пат“ (ibid., S. 185); или: „Христијанин е оној 
што го прифаќа учењето на христијанството“ (ibid., S. 189). 
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Од сите овие ситуации се разликува нарцистичката ситуација, како 
карактеристична за мозаичката култура на брзите општества439, каде 
што односот на поединецот спрема идеологијата се наоѓа речиси секо-
гаш на границата на индиферентност, затоа што ниедна идеологија со-
очена со нарцистичкиот поединец на брзите општества не може да го 
задржи или воопшто да го освои своето тотално (или тоталитарно) 
важење – и способноста да манипулира со моќта и заканата. 

 
 
Нарцизмот и ивдивидуализирањето 
 
Еден од главните проблеми на интернализираната идеологија е пра-

шањето како поединецот го решава својот однос спрема општеството, 
спрема идеологијата и спрема себе самиот? Еден од современите одго-
вори би можел да биде содржан во појавата на нарцизмот со сите свои 
нови значења на поимот.440 Затоа, поимот на нарцизмот на кој ќе ука-
жеме во овој труд има поинакво значење, кое се разликува од класич-
ниот поим или од вообичаената употреба на овој поим. Пред сè, тој го 
навестува новиот бран на егзистенцијални441 потреби на човекот. Она 
што Киркегор и другите претставници на егзистенцијализмот, со нив-
ниот релативно пасивен – во таа смисла што кај егзистенцијализмот 
нема такво општествено организирање за спроведување на идеите како 
кај идеологиите на XX век – егзистенцијален став спрема човекот 
(спрема другите), не успеале да го направат, постепено успева да го 

                                                 

439 Види за транскултурацијата, дифузијата. 
440 Види Svet, Beograd, br. 231, 20. II. 1991: „Денес општеството е нарцистичко, свртено кон 

самото себе, лишено од активен однос спрема светот што го опкружува, спрема другиот. He 
постојат стимуланси, општеството не му поставува никакви барања на поединецот" (Силвија 
Вегети-Финци); „Денес е тешко луѓето да ги натераш да ги скршат прангите на сопствениот 
нарцизам и да си појдат еден на друг во пресрет" (Енцо Морпурго). Ова се искажувања на 
учесниците на симпозиумот „Психологија на љубовта“ во Венеција, Италија. 

441 Или егзистенцијалистички, доколку се изведат од филозофијата на егзистенција-
лизмот? 
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изведе нарцизмот, оваа појава што ja карактеризира една специфична 
ориентација кон посебноста на животот на поединецот. Консеквен-
тниот егзистенцијализам бара повеќе менување на поединецот отколку 
на општеството; во најдобар случај тој бара промена на општеството 
преку промена на поединецот. Кај егзистенцијализмот нема идео-
лошко άγωγή, тој не се застапува за општествено (егзистенцијалистич-
ко) организирање на поединецот. 

Може да разликуваме две линии на нарцизмот: една што се мани-
фестира низ еден посебен нов однос спрема телото и, втора, што се сос-
тои во односот спрема духот, која би ja нарекле потреба за спиритуали-
зација. Според Соави, нарцизмот има едно позитивно значење. Но, тој 
мора да се разликува од индивидуализмот. За разлика од индивидуа-
лизмот, нарцизмот сè уште не го исклучува партикуларното. Тој не е 
нужно ориентиран кон родови вредности. Поставен меѓу родови објек-
тивации и партикуларни мотивации, доколку се движи во насока на 
поставување рамнотежа меѓу овие две страни, него можеме да го опре-
делиме како „талкање“, пипање во темнината (groping), како нејасен 
стремеж на современиот човек кон καλοκαγαθεία. 

Втората линија (онаа на спиритуализацијата) стои поблиску до 
индивидуализмот.442 Во контекстот на проблемите изложени во оваа 
глава, нарцизмот се манифестира преку неспремноста за жртвување, 
посебно не за идеологијата. Нарцизмот произлегува од идеологијата на 
стварите, на стоките, неговата основа е материјалниот свет, светот на 
стоки. Имено, со него е поврзана една подобра материјална состојба на 
поединецот, но кој притоа не останува заробен во рамките на таа осно-
ва. Новите идеологии би можеле да го освојат нарцистичкиот поеди-
нец само ако ги земат предвид овие нови потреби на поединецот.443 

                                                 

442 Затоа што духовното има работа со родовоста, a индивидуумот, индивидуалноста, 
како што ги определува Хелер, се карактеризираат со ориентација кон родови вредности. 
Види A. Heler, Svakodnevni život, op. cit., str. 52. 

443 „Човекот, во неговата и од него самиот водена еволуција, е на пат да научи како 
функционира неговиот дух. Од тоа ќе произлезе еден огромен духовен („спиритуален“) чо-
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Последните два века стојат во знакот на борба меѓу идеологијата и 
поединецот.  

Тоа е еден процес, во кој првата фаза е кога аспектот идеологијата 
против поединецот е посилен, почнувајќи од дихотомиите на христи-
јанството и поединецот, прикажани можеби најдобро во делото на 
Киркегор, па сè до положбата на поединецот во тоталитарните опште-
ства на дваесеттиот век и односот на идеологиите спрема него.  

Како што вели Киркегор: 

нашето време е ... еден пантеистички заокружен презир кон единичниот 
човек.444  

Со време, втората фаза полека ѝ го отстапува местото на новата – 
кога е посилен аспектот поединецот против идеологијата. Овој про-
цес, меѓу другото, се манифестира и преку сè послабата врска на по-
единецот со општеството. 

Бројни претставници на хуманистичките науки во некогашните 
социјалистички земји кои, неретко, беа во однос на опозиција на офи-
цијалната идеологија (на партијата, на владејачите) го бараа излезот од 
кризата на идеологијата и на општеството, трагајќи по поединецот. 
Така Бранко Хорват зборува за неопходноста од свртувањето кон по-
единецот:  

Без вистинска самоуправа, потпирање врз поединецот и науката, сосе-
ма е сигурно дека уште долго ќе останеме во кризата.445  

                                                                                                                     

век. Во таа смисла би требало да се гледа на тезата дека спиритуализацијата на науката и 
бизнисот ќе бидат суштествена струја (во западната култура – Б.C.) не само во 2000-та го-
дина, туку и далеку преку тоа“ (разговор со Герд Геркен, Stern, No. 46, 10 November 1988); 
интересен е податокот што во врска со марксизмот и спиритуализмот на XIX век го дава 
Курт Арам (К. Aram, Magie und Mystik, op. cit., S. 430): „Што се однесува до бројот на след-
бениците, тој (спиритуализмот – Б.C.) може да се спореди само со неговата спротивност – 
марксизмот“. 

444 S. Kierkegaard, Abschließende unwissenschafiliche Nachschrift zu den Philosophischen 
Brocken, op. cit., 1958, S. 59. 
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Меѓутоа, колата веќе тргнала надолу. Идеологијата дефинитивно го 
изгуби поединецот. Нарцизмот на (новиот поединец) како општестве-
на појава го забрза атрофирањето на способноста на идеологијата да му 
дава идеолошки инструкции на поединецот и на способноста да биде 
главен арбитер во спроведувањето на тие инструкции. 

Нарцизмот е можеби обид да се најде рамнотежа меѓу душата и те-
лото. Во таквиот обид, меѓутоа, акцентот врз единичноста ja попречу-
ва, дури и исклучува идеелошката „помош“ во поставувањето на рам-
нотежата. Нарцистичкиот поединец сè повеќе е подложен на фрагмен-
тираното еидолошко влијание. 

 
 
Training and Performance 
 
Последната алка446 во процесот на материјализација и остварување 

на идеологијата е трансформацијата на интернализираното идеолошко 
знаење во (идеолошка) акција на поединецот. Суштествен проблем 
тука е проблемот на идеологијата во ситуацијата на вежбање, обучува-
ње и изведба (training and performance), во практичниот силогизам447 

                                                                                                                     

445 Интервју со Бранко Хорват (од неделата на марксистички расправи во Охрид), 
Borba, Beograd, god. LXVIII, broj 157, 6 juni 1989. 

446 Или најконкретната, најзначајната, затоа што, и тогаш кога остварувањето на идео-
логијата би ги опфаќало сите поединци, но само на планот на прифаќање, a без да резулти-
ра со идеолошка акција, идеологијата сè уште би била далеку од вистинското остварување. 
Освен тоа, остварувањето на идеологијата – планот на менување на општеството – ja вклу-
чува организираната идеолошка акција на поединците. Анархичната идеолошка акција, без 
општествена организација, значи на секој поединец за себе, исто така, го оневозможува 
остварувањето на идеологијата. Затоа проблемот на идеолошката акција и ja содржи дихо-
томијата на идеологијата во нејзиниот однос спрема општеството и поединецот. 

447 Облик на расудување каде што од премисите, кои содржат намера или верување, 
мнение, се изведува конклузијата која е акција. Во „Никомаховата етика“ Аристотел го 
опишува практичниот силогизам. Тој има универзална премиса, партикуларна премиса и 
конклузија која е акција. Во формулацијата на фон Врихт тој има ваква форма:  

A има намера да го направи Y;  
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на идеологијата на или во поединецот, или прашањето како идеоло-
гијата преку парцијализациите се претвора во чин, делување, акција на 
поединецот. Да се потсетиме на разгледувањата на Брус Он кои се за-
нимаваат со односот меѓу верувањето и акцијата448 – дека мислите има-
ат логичка структура и дека поединецот располага со способност да до-
несе одлука за соодветноста, адекватноста на околностите да ги реали-
зира своите намери: 

Две клучни точки се фундаментални за разбирањето на односот меѓу 
верувањето, мнението, интенцијата и интенционалното однесување: 1. Пр-
вата е дека мислите, за разлика од верувањата и интенциите, имаат логич-
ка структура, која дозволува да се изведуваат заклучоци од нив. 2. Втората 
е дека одредени практични заклучоци можат да бидат категорични и да 
вклучуваат свест дека условите се соодветни за нивно реализирање.“449 

Земајќи ja предвид неможноста рационалната страна на создава-
њето на идеолошката акција да се анализира „до дно“, без остаток, се 
заклучува дека не може сосема да се исклучи ирационалното (дефини-
рано како она што е недофатливо за рациото) во објаснувањето на од-
несувањето на поединецот. 

Оттаму, и денес најчесто се смета дека без повикување на ирацио-
налното, истражувањето на скокот на мислата воопшто во тело, и, по-
конкретно, на трансформацијата на (идеолошкото) знаење во акција, 
постојано се соочува со проблемот на ad infinitum објаснувања.  

Како Витгенштајновиот патоказ, што не може да ни покаже дали да 
одиме во насоката на шпицот на знакот или во спротивната насока, така 
Сликите, Идеите, Когнитивните Структури, или Правилата, коишто ние 
филозофите ги замислуваме како направи за водење, не можат самите да 
ни се интерпретираат. Патоказот не му вели на патникот како да го чита. 

                                                                                                                     

A знае дека Y нема да се случи доколку не го направи X;  
значи, A се нафаќа да го направи X. 
448 В. Aune, Reason and Action, op. cit., p. 63. 
449 Во оваа смисла, лошото освестување може да се разгледува како несоодветно (inap-

propriate). 
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Некој втор знак би можел да му каже на патникот како да го чита првиот; 
можеме да замислиме таков случај. Но, ова не може да продолжи доколку 
патникот сака да го продолжи патувањето по свое, без водење.450 

Но, и доколку се ограничиме на претпоставката дека во односот ве-
рување (парцијализација) – акција може да се најде одредена логичка 
структура, тешкотиите на проблемот не се отстрануваат. Ќе сè обидеме 
да покажеме дека проблемите на односот верување-акција сè уште се 
присутни, (во овој случај) можеби и поочигледно и понападно ако се 
исклучи ирационалната страна451, афективната страна на проблемот. 
Се разбира, кога ги ставаме на страна и овие моменти, тоа значи дека 
тука разгледуваме само една идеална ситуација. Да ja разгледаме сега 
шемата на промислувањето, на размислувањето пред одлучување (deli-
beration) на Он: 

Шематски изложено, промислувањето кое води во одлука која е избор 
ги вклучува следните чекори:  

1. Ќе го доведам до крај K. 
2. Правејќи го М, ќе направам да се случи K. 
3. Правејќи го M1, ќе направам да се случи K. 
4. He можам да ги направам двете, и M и M1. 
5. Дали да го направам M или M1 (или ниедното)? 
6. Ќе го направам M1.“452 

Он, меѓутоа, вели дека  

повеќето фактички промислувања (deliberations) кои вклучуваат вакви 
чекори вклучуваат и други, затоа што тука не се претставени никакви раз-
лози за претпочитање на M или M1. Се разбира, такви разлози не се нуж-

                                                 

450 N. Malcolm, Thought and Knowledge, op. cit., p. 207. 
451 Ирационалното не го подразбира само афективното, емоционалното. Затоа е може-

би подобро да се употребува во смисла на она што не може да се определи како рационално, иако 
вака поставено, повикувањето на ирационалното во објаснувањата на односот верување-
акција може да претставува asylum ignorantiae, односно неможност тој да се објасни. 

452 В. Aune, Reason and Action, оp. cit., p. 115. 
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ни, затоа што изборот не мора добро да се разгледа: тој, всушност, може да 
биде и крајно ирационален.453 

Интересно, но и идеологијата самата ja поедноставува трансформа-
цијата на знаењето во акција, со тоа што односот спрема идеолошкото 
знаење и акција го посматра на тој начин што поединецот го определу-
ва како homo rationis, a неговите постапки како рационални. 

Еден пример може да биде даден како парафраза на приведениот 
пример на Он: 

1. Ќе дојде комунизмот за мене (се работи за верување на поедине-
цот, кое за идеологијата, која го поврзува со класна свест, е една скоро 
нужна, историска детерминирана даденост). 

2. Ако сум на страната на Тито (заедно со другите) ќе дадам сè од 
себе да се оствари комунизмот. 

3. Ако сум на страната на Сталин, ќе дадам сè од себе да се оствари 
комунизмот. 

4. Не можам да бидам и на страната на Тито и на страната на Ста-
лин. 

5. Дали да одам со Тито или со Сталин (или со ниеден од двајцата)? 
6. Ќе одам со Сталин.454 
 
Или, да дадеме друг пример: 
1.  Сакам да живеам во комунизам. 
2. Ако не го прифатам социјализмот, нема да живеам во комунизам. 
3.  Затоа, морам да го прифатам социјализмот. 
 
Да ги споредиме овие силогизми со изворните на Он: 

1. Сакам утре да бидам богат (или, би сакал утре да бидам богат). 
2. Доколку не го убијам вујко ми, утре нема да бидам богат. 

                                                 

453 Ibid. Брус Oн се повикува на ирационалното за да го избегне ad infinitum објасну-
вањето или нерешливоста на проблемот. Но, може де се претпостави дека тоа се прави 
поради слабоста на методот на истражување на рационалната акција. 

454 Да се потсетима на драмата „Среќна Нова 1949“ од Гордан Михиќ. 
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3. Затоа, морам да го убијам вујко ми.455 

Меѓутоа, како што увидува Он, односот меѓу знаењето и акцијата 
сепак не е така еднозначен и едноставен:  

Апсурдно е да се претпостави дека некој кој го прифаќа (1) и (2) е ло-
гички принуден воопшто да убие некого.456 

Ова не значи дека треба веднаш да се повикуваме на ирационално-то 
затоа што во промислувањето не може секогаш да се најде спомнатата 
логичката структура. Она што тука е важно да се нагласи е тоа дека, 
всушност, практичниот силогизам има премногу комплексна структура 
која е измешана и испреплетена со други премиси и силогизми.457 
Структурата зависи од глупоста, паметта, од готовноста да се направат 
или да не се направат определени чинови итн.458 Но, прашање е дали 
овие фактори можат еднозначно да се определат како ирационални. 

Он воведува еден спасувачки, но прилично (можеби, нужно) бес-
силен елемент: една интенција, намера никогаш не стои сама без да 
трпи влијание од други фактори, или самата да не врши влијание. Се-
когаш има некакво влијание.459 

Значи, врската меѓу знаењето и акцијата е далеку од тоа да биде ди-
ректна, непосредна, непосредувана.  

                                                 

455 В. Aune, Reason and Action, op. cit., p. 121. 
456 Ibid. 
457 Cп. A. Tversky and D. Kahneman, "Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases", 

op. cit., p. 1124-1131; види H. A. Simon, Reason in Human Affairs, op. cit., pp. 84-87, каде што 
се зборува за ограничената рационалност која се соочува со различни вредности, како во 
случајот на конфликтните цели и конфликтните интереси, и за когнитивната ограниче-
ност во решавањето на проблемите на несигурноста, на неопределивоста, неодреденоста 
(uncertainty). 

458 B. Aune, Reason and Action, op. cit., p. 57. 
459 „1. Општо земено, намерата по себе нема никакво посебно влијание врз однесу-

вањето на еден човек.  
2. Верувањето по себе нема никакво посебно влијание врз однесувањето на човекот.  
3. Индивидуалните намери и верувања 'се комбинираат' во поволни околности за да 

произведат интенционално однесување" (B. Aune, ibid., p. 61). 
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Всушност, нема граница на можните начини на кои една личност која 
поседува некое верување, мнение, може да биде наведена да се однесува 
или дури чувствува, затоа што мислите и ставовите следствени на дадено-
то верување на личноста ќе зависат од безброј други верувања, ставови и 
слично.460  

Се испоставува дека медиумот во кој се одвива трансформацијата на 
знаењето во акција ѝ  ja одзема силата на идеологијата. 

Објаснувањето на односот меѓу знаењето и акцијата со помош на 
практичниот силогизам што тука го нудиме значи повеќе барање, a не 
пронаоѓање на неговата вистинска или објективна структура. Практич-
ниот силогизам како објаснување на акцијата на поединецот може да 
биде негова лична, „субјективна“, рационализирачка интерпретација. 
Таквата интерпретација според својата објективна вредност личи на 
приказна во која поединецот верува и која му служи да ги објасни сво-
ите акции, постапки и сл. Таквата приказна не мора и фактички, во 
суштина, да ги определува постапките. Она што нив ги определува 
може да биде нешто сосема друго (на пример: фамилијарното несвес-
но, како кај Сонди461). Рационалното објаснување, било како субјектив-
но било како објективно објаснување462, кое акцијата ja објаснува како 
нешто рационално, не мора да биде вистинското објаснување, туку по-
веќе едно можно, плаузибилно.463  

Се работи за тоа дека објаснувањето кое ја користи врската разлог-за-
акција или разлог-за-верување се губи пред постапките или верувањата 
кои се несфатливи од човечка гледна точка.464 

                                                 

460 Ibid., p. 62. 
461 Види L. Szondi, Schicksalsanalyse, Basel, 1965. 
462 Во смисла на сместување на верувањето и на акцијата во практичен силогизам. 
463 Види за парадоксот на правилото и акцијата, начинот на дејствување (Paradox der 

Regel und der Handlungsweise) кај L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Oxford, 
1958, p. 81 (81a).  

464 K. Dixon, The Sociology of Belief, op. cit., p. 125. 
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Ова значи дека во случајот на современиот поединец во мозаичката 
култура на брзите општества, каде што постои една голема разновид-
ност за избор на можни решенија за самообјаснување (филозофски, ре-
лигиски, психоаналитички до астролошки, парапсихолошки и маги-
ски), имаме таква ситуација во која поединецот ги објаснува своите ак-
ции со повикување на различни, ако не и противречни системи на зна-
ење и идеологии. Токму на овој план, затоа, Андерс има право кога 
зборува за застареноста на идеологиите. 

Која би била разликата меѓу овие различни идеологии на кои се по-
викува поединецот (и неговиот толкувач) објаснувајќи ги своите пос-
тапки и акции? Без тешкотии, разликата би се нашла на теоретски 
план, но тешко би можело да се утврди која би била разликата на ни-
вото на секојдневна свест, на нивото на докса. Последиците на прифа-
ќањето на која било идеологија, манифестирани преку постапки и ак-
ции, можат да бидат исти како од прифаќањето на друга идеологија. 
Конклузијата (акцијата) во практичниот силогизам465 може да биде 
иста, било да се работи, на пример, за фашистичката идеологија или за 
комунистичката идеологија, или за која било радикална идеологија 
која (чија парцијализација) би се нашла во премисите на практичниот 
силогизам.466 Бројот на примери е огромен. 

Постои и динамички однос меѓу знаењето и акцијата, постојано ме-
нување на квалитетот, на структурата на нивното заемно влијание. 
Идеолошкото знаење467 поседува потреба за повеќекратно остварува-
ње, или, поинаку кажано, идеолошкото знаење кое го поседува поеди-
нецот, поради спецификата на околностите во кои тој се наоѓа, не се 
остварува само еднаш. Тоа, исто така, значи отворање простор за влија-
ние на животниот план на поединецот врз неговото (изворно, првич-

                                                 

465 За конклузијата во практичниот силогизам види кај Anscombe, Intention, Ithaca, 1963; 
Аристотел, Никомаховата етика, кн. VII 1147а, кн. III 111За; G. H. Wright, Objašnjenje i 
razumevanje, op. cit., str. 149-162. 

466 Cп. со прашањето на тероризмот. 
467 Како идеолошки парцијализации. 
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но) идеолошко знаење. Повторливото остварување на идеолошкото 
знаење врши влијание врз самото знаење, како и врз самиот однос на 
поединецот спрема знаењето.468 Секојдневните апликации на интерна-
лизираното идеолошко знаење го менуваат и односот на поединецот 
спрема идеологијата и спрема светот. Секојдневното „практикување“ 
на идеологијата го определува и ставот на поединецот спрема неговата 
идеологија.469 Идеолошката парцијализација како „фиксиран став“ се 
развива и менува. Всушност,  

фиксираниот став е таква содржина на свеста која се развива само преку 
однесувањето и дејноста.470 

Сето ова беше разгледување на рационалната страна на проблемот 
на односот на поединецот спрема идеолошкото знаење. Значи, пробле-
мите кои произлегуваат од обидот на идеологијата да се оствари се 
присутни, дури и кога се работи за едно рационалистичко определува-
ње на поединецот.471 Поединецот, сфатен само како рационално суште-
ство, е носител на проблемите на една остварувачка идеологија; како 
дифракциона точка на остварувањето на идеологијата тој може да ги 
проживее сите проблеми на идеологијата и да се најде во многу коли-
зии со идеологијата.472 Затоа треба да се проблематизира рационалис-
тичкото објаснување на односот меѓу знаењето (верувањето, рационал-
ниот разлог, „рационалната основа“) и акцијата (живеење врз знае-

                                                 

468 Сп. со прашањето на несубординираноста. 
469 Сп. со „crucial experiment“ на идеологизираниот. 
470 Prangischwilli, „Die Problematik des Einstellunsbegriffes“, op. cit., S. 221. 
471 Види за „теоријата на координирано водење-управување на мислењето“ и за „логич-

ката моќ“; сп. со ставот дека „поединците ретко, ако воопшто некогаш, постапуваат капри-
циозно“ (W. B. Pearce and V. Cronen, Communication, Action, and Meaning, New York, 1980, 
p. 266). Меѓутоа, ваквите тврдењата на Пирс се, можеби, посоодветни за објаснување на 
Man-однесувањето; види ги, исто така, ставовите за зависноста меѓу комуникацијата и 
акцијата (ibid., p. 266), кои можат да се поврзат со проблемот на интерсубјективноста и на 
„еголошкото“ присвојување на идеологијата. 

472 Со тоа тој може да претставува пречка за оние кои го изведуваат остварувањето на 
идеологијата. 
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њето, според некој разлог). Треба да се укаже дека рационалното објас-
нување носи со себе многу недостатоци. Можеме да се повикаме на 
толкувањето на Норман Малколм за рационалната основа (иако тој го 
истражува религиозното верување). Според него, барањето на рацио-
нална основа претставува недоразбирање: 

Желбата да се обезбеди рационална основа за некоја форма на животот 
е посебно проминентна во филозофијата на религијата... Можеме да биде-
ме сигурни дека речиси секогаш критичка пресуда е таа оти доказите се 
невалидни; и консеквентно, барем до денеска, религиозното верување не 
добило никакво рационално оправдување. 

Се разбира дека не! Опсесивната грижа за докази ja открива претпос-
тавката дека рационалното оправдување е потребно за едно религиозно 
верување да биде интелектуално почитувано. Тоа е основа на недоразби-
рањето. Тоа е како идејата според која нема оправдување во потпирањето 
врз сеќавањето сè додека не се докаже дека можеме да се потпреме врз 
него.473 

Дали разлогот е нужен за идеолошката акција на поединецот или 
разлогот има работа само со „објективното“, рационалното објаснува-
ње на неговата акција? Разлогот е можеби нужен, но рационалното об-
јаснување не успева да го дофати – тоа може да биде „недоразбирање“. 
Кога го велиме ова, мислиме и на барањето на поединецот да го осмис-
ли својот живот врз основа на своите акции и на општествените појави 
кои имаат врска со неговиот живот.474 Исто така, рационалното објас-
нување, „rational justification“ на постапките, што поединецот сам го 
прави (го применува врз сопствените постапки и акции), може, исто 
така, да биде „недоразбирање“.  

За конечно да се разниша врската меѓу идеолошкото знаење и акци-
јата треба само да се утврди дека таа се губи некаде на патот од идео-
лошката инструкција до изведбата. Постои момент кога поединецот 

                                                 

473 N. Malcolm, Thought and Knowledge, op. cit., p. 210-211. 
474 Мошне е значаен проблемот на повикувањето на поединецот на идеологија; види за 

вината на идеологијата. 
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дејствува сам. Кај Витгенштајн и голем број негови ученици и след-
беници475 се укажува на јазот меѓу training и performance. Како што 
вели Витгенштајн: 

Колку и да го учиш во изведувањето на „орнаментот“ од редови – како 
може тој да знае како самостојно да продолжи? – Па, како да знам? – Ако 
тоа значи „имам ли основа, разлог?“, тоа нека биде одговорот. Основата, 
разлозите брзо ќе ми се потрошат. И тогаш ќе дејствувам без разлози.476 

Исто така, како што вели Витгенштајн: 

Ова беше нашиот парадокс: ниедно правило не може да определи еден 
начин на дејствување, затоа што секој начин на дејствување би можел да се 
доведе во согласност со правилото. Одговорот беше: ако сè може да се до-
веде во согласност со правилото, тогаш може да се доведе и во противреч-
ност. Оттаму, не би имало ниту согласност ниту противречност. 

Дека тука постои недоразбирање, се гледа веќе и во тоа што во овој тек 
на мисли едно толкување следува зад другото; како секое да нè смирува за 
миг, сè додека не помислиме на уште едно толкување што доаѓа зад него. 
Со тоа покажуваме дека постои едно сфаќање на правилото кое не е тол-
кување; туку примената се пројавува од случај до случај, таа се огледа во 
она што го нарекуваме „да се следи правилото“ и „да се дејствува наспроти 
него“. 

Затоа постои склоност да се каже: секое дејствување според правило е 
толкување. Меѓутоа, „толкувањето“ би требало да се нарече: еден израз на 
правилото да се замени со некој друг.477 

Она што го откриваме тука како своевиден скандал е дека речиси е 
неможно да се утврди како и во која мера една идеологија, едно иде-
олошко знаење ги определува акциите на поединецот. Во случајот на 
секоја идеологија, моќта на системот на идеолошкото знаење и појави-
те, ентитетите, кои тоа знаење му ги нуди, и со кои, исто така ja намет-

                                                 

475 Елизабет Анском, Норман Малколм, Георг фон Врихт, Д. Филипс, Питер Винч и др. 
476 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, op. cit., p. 84, paragr. 211; исто така види N. 

Malcolm, Thought and Knowledge, op. cit., p. 207-208. 
477 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, op. cit, paragr. 201, S. 81. 
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нува таа моќ врз поединецот (на пример, во случајот на марксистич-
ката идеологија, историската моќ на класната свест и нејзината надмоќ 
врз поединецот, односно, како што е кај Маркс и Лукач поставено, 
класната свест која ги определува акциите на поединецот-работникот) 
се покажува како мошне проблематична. Проблематичен е и исправен 
пред многу непознати обидот акцијата на поединецот да се определи 
како акција детерминирана од една идеологија.478 Кај Он се покажува 
дека изборот на поединецот во некои ситуации може да биде и „крајно 
ирационален“479; дека постапките што ги прави поединецот можат да 
задоволат само некоја желба (desire); дека намерите на поединецот и 
неговото знаење бараат погодни околности за да поттикнат целесооб-
разна дејност; дека бројот на можните начини на дејствување на еден 
поединец кои можат да резултираат од еден разлог се неограничени; 
дека мислите и ставовите,  

консеквентни на едно верување, можат истовремено да зависат и од други 
бројни верувања и мисли.480  

Како идеологијата се претвора во идеолошка акција?  
Што го носи поединецот од сиромашната инструкција до богатата из-

ведба?! Објаснувањето мора да биде дека резултатот на неговиот тренинг е 
дека тој ја апстрахирал Идејата, ја разбрал Општата Природа, го „интерна-
лизирал“ Правилото, ја сфатил Структурата. Што друго би го премостило 
јазот меѓу сиромаштијата на инструкцијата и богатството на изведбата? 
Така, постулираме еден интервенирачки ментален чин или состојба која ја 
отстранува нееднаквоста и ја воспоставува рамнотежата.481  

                                                 

478 Во контекст на овие проблеми, исто така, може да се проблематизира и детерминиз-
мот (социолошки, психолошки, историски) во објаснувањата на идеолошката акција. 

479 "wildly irrational" – B. Aune, Reason and Action, op. cit., p. 115. 
480 Ibid., p. 57, 61, 62. 
481 N. Malcolm, Thought and Knowledge, op. cit., p. 200. 
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Меѓутоа, ова Малколм го нарекува „патологија на филозофијата“, 
повикувајќи се на Витгенштајновиот израз „општа болест на мислење-
то“.482  

Што е патолошко во овие објаснувачки конструкции и псевдонаучни 
изведувања? Барем две нешта. Прво, движењето на мислата која ги бара 
овие посредувања е кружно и празно, освен ако не пружи критериуми за 
определување на нивното присуство и природа поинакви од случувањата 
на феномените за кои се постулира да ги објасни – и, се разбира, такви 
критериуми нема. Второ, тука е големата критика од Витгенштајн на вак-
вото движење на филозофската мисла: имено, неговата забелешка дека без 
оглед на тоа каква состојба, процес, парадигма, примерок, структура или 
правило ќе се формулира како нешто што ни дава неопходно водење, тоа 
би можело да се сфати, или разбере, како нешто што покажува различна 
насока од онаа во која фактички сме тргнале. Претпоставената посреднич-
ка Идеја, Структура или Правило не може да го покаже она поради кое 
сме тргнале во единствената насока во која било разумно да се тргне. Така 
интернализираниот посредник, кој нè мами да го повикаме за да го пре-
мостиме јазот меѓу обучувањето и изведбата, како нешто што ни покажува 
што мора да направиме или да кажеме ако сакаме да бидеме рационални, 
не може да го направи тоа за што бил измислен. Тој не може да го попол-
ни епистемолошкиот јаз. Тој не може да го направи мостот на образложу-
вање; не може да го запре поставувањето на прашањето: како знаеме? 
Зошто не може? Затоа што тој самиот не може да ни каже како да го сфа-
тиме, разбереме, примениме.483 

Ставајќи го односот меѓу субјективитетот и идеологијата во оваа 
витгенштајновска ситуација, се откриваат парадоксите и суштестве-
ните проблеми на остварувањето на идеологијата (преку поединецот). 
Повикувањето на идеологијата при поединечните или заедничките 
(идеолошки) акции не може да биде валиден доказ за причинско-пос-
ледична врска меѓу идеологијата (идеолошкото знаење) и (идеолош-

                                                 

482 L. Wittgenstein, The Blue and Brown Books, Oxford, 1967, p. 143. 
483 N. Malcolm, Thought and Knowledge, op. cit., p. 206-207. 
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ката) акција на поединецот. Оттаму, обвинувањето на идеологијата или 
утврдувањето на вината на идеологијата е чин зад кој има многу непоз-
наници и непополнети празнини. Конечно, објаснувањата на „идео-
лошката“ акција, било од страна на нејзиниот носител, било од некој 
друг, никогаш не можат да бидат дефинитивни и ослободени од апсур-
дот, парадоксот, соочени со силината на Витгенштајновите аргументи. 
Во таа смисла, може да се зборува не само за „општата болест на мисле-
њето“, туку и за општата болест на идеологијата. 

Идеологијата и (идеолошкото) мислење не можат да се ослободат од 
оваа „болест“, колку и да се обидуваат да го најдат лекот. 
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Судбината нa идеологијата 
 

Две сократовски ситуации 
 
За античкиот филозоф Сократ познати се две нешта. Тој е творец на 

маевтиката, на методот на пораѓање на вистината, и човек кој поради 
претерувањето во својот филозофско-образовен ангажман ги возне-
мирил граѓаните на Атина и бил осуден на смрт. Овие два моменти од 
филозофскиот живот на Сократ можат да послужат, како аналогија, во 
опишувањето на две карактеристични ситуации на идеологијата која се 
впуштила во авантурата на остварувањето и која во тоа не успеала. 

 
 

Идеологијата како ’άγωγή 
 
Првата сократовска ситуација на идеологијата е ситуацијата кога 

идеологијата води, кога ја „пораѓа“ вистината; тоа е ситуацијата на иде-
ологијата како ’άγωγή, на идеологијата во потрага по Менон. 

Идеологијата, која се остварува преку поединецот, на која ѝ треба 
поединецот, мора да го воведе поединецот, да му ja даде идеолошката 
свест и да го води во идеолошката акција. Идеологијата како оствару-
вачка идеологија (на оние што владеат), како очигледна идеологија, 
како ’άγωγή, ja означивме како идеелогија (како свет на идеите кој се 
наметнува на светот на стварите).484  

                                                 

484 Од оваа функција на идеологијата апсолутно следува нејзиниот догматизам, бидејќи 
идеите кои таа ги понудува се (во овој поглед) платоновски идеи: совршени, вечни, еднаш 
засекогаш дадени. 
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Веќе укажавме на значењето на поединецот за идеологијата.485 Затоа 
што идеологијата својот проект на (нејзиното) ново општество мора да 
го оствари преку поединецот, таа мора да има сопствени поединци. 
Значи, се работи за образованието, поточно за идеолошкото образува-
ње на поединецот. 

Образованието на човекот, на „детето на идеологијата“, се стреми да 
биде во сообразност со идејата за човекот на идеологијата. Во својот 
прв контакт со поединецот идеологијата има работа со необразовани-
от, невоведениот; затоа тој се образува и воведува со помошта на по-
требата, страста и на моќта на ’άγωγή на идеологијата и со помошта на 
нејзините трансмитери. Испитувајќи ja идеологијата од еден ваков ас-
пект, може да разликуваме две ситуации: меноновската ситуација на 
идеолошки необразованиот и сократовската ситуација на идеологијата 
во практика. 

Проблемот на водењето од идеологијата, како проблем на односот 
на идеологијата спрема поединецот, нè интересира особено во контекс-
тот на денешната историска и универзална ситуација на поединецот, 
т.е. на неговиот специфичен однос спрема идеологијата во неговото и 
нејзиното денешно културно, епистемолошко и доксолошко милје, 
особено низ аспектот на брзината и бавноста на општеството. Во де-
нешните услови на дифузија, транскултурација и мозаичка култура по-
себно се комплицира изведувањето на задачите на идеологијата. Со за-
брзувањето на бавните општества, со „растопувањето“ на поединецот – 
кој беше замрзнат од идеологијата486 – идеологијата се исправува пред 
неможноста за творење, за создавање на свои сопствени поединци. Ви-
довме дека голем проблем на идеологијата станува брзината или забр-
зувањето на општеството во кое што таа сака да ja изведе својата зада-
ча. Идеална ситуација за механизирачката идеологија да може да го 

                                                 

485 Види за поединецот како дифракциона точка на остварувањето на идеологијата. 
486 Во денешниот свет на мегаполисот на слики и вредности, погледот на Медузата 

(идеелогијата) не скаменува. Таа не може да го фати, не може да го фиксира погледот на 
поединецот. 
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најде својот Менон е едно нулто-брзо општество. Ако такво нема, a 
најчесто го нема, односно не успева да го најде, таа се обидува да 
создаде едно такво општество како подлога за своето остварување; 
избирајќи го најбавното, најбавните општества (можеби комунистич-
ките Албанија или Монголија се најдобриот пример) таа нив уште 
повеќе ќе (се стреми да) ги забави.487 На планот на односот на идеоло-
гијата спрема поединецот тоа значи дека, тогаш кога идеологијата нема 
да го најде својот Менон, таа него ќе го создаде или барем ќе се обиде 
да го создаде. Со други зборови, идеологијата која се остварува и ин-
систира на општо важење во едно општество, вршејќи ja функцијата на 
„водење“ и забавување нужно ќе го предизвика петрифицирањето на 
општеството, на поединецот и на неговото мислење. 

Се разбира, извонредно е важно што му понудува идеологијата на 
поединецот за да го воспостави контактот и влијанието. Таа, меѓу дру-
гото, го привлекува поединецот со ветувања, па дури и со такви дека од 
него ќе создаде нов, подобар, послободен човек (тотален човек). За да 
го исполни ова ветување идеологијата мора најпрвин да го подготви, да 
го образува поединецот. Но, тука се разоткрива платоновската илузија 
на идеологијата дека е потребно на поединецот само да му помогне да 
прогледа со „идеолошкото око“, да стапи во контакт со светот на нејзи-
ните идеи, па да ја прифати. 

Но, овој идеалистички и рационалистички оптимизам на идеоло-
гијата се покажува како неодржлив. Идеологијата ова ветување го 
претвора во својата спротивност: таа го носи поединецот на другата, 
спротивната страна од „слободниот“ човек – таа го петрифицира по-
единецот. Еден пример со идеологијата на комунизмот (која, се разби-
ра, го опфаќа само планот на односот на ветување и исполнување меѓу 
поединецот и идеологијата и не дава целосна определба на комунизмот 
или на марксизмот): меѓу другите ветувања, ќе го издвоиме ветувањето 
за слободата. Идеологијата почнува со апстракцијата на слободниот 
                                                 

487 Ова е уште една парадоксална ситуација на идеологијата, која, по дефиниција, се 
стреми да забрзува. 
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човек (по себе – бидејќи се работи за проект, ова, главно, е неконкрети-
зирано). Но, во процесот на остварувањето идеологијата почнува да се 
соочува со тешкотии. По неуспехот на превратничкото (наеднаш извр-
шено и конечно) остварување, станувајќи повторување, „процес“, таа 
почнува да се повинува и на логиката на фактите (на пример, да се за-
нимава со општеството, државата, одбраната итн. на сметка на поеди-
нецот), a не исклучиво на логиката на, од неа планираниот и посакуван, 
„дијалектички развиток“ на нејзините идеи, a со тоа и на идејата на 
слободниот човек. Почнувајќи со конкретизирање на своите идеи, иде-
ологијата тука го започнува изнудениот пат во „лошата бесконечност“: 
„вистинскиот дијалектички развиток“ запира и таа никогаш не стига 
до конкретниот тотален, слободен човек (по себе и за себе). 

Слободниот (т.е. тоталниот) човек на идеологијата се покажува како 
недоносче на идеологијата, кој интелектуално и фактички, во својата 
„малформираност“ и деформираност, е инфериорен дури и во однос на 
homo ferus на идеологијата. Така идеологијата, можеби сакајќи го спро-
тивното, подготвила уште еден од своите егзекутори. 

Крајот на една идеологија (идеелогијата) особено е означен со по-
буната на депривираниот „што-ќе-стане-слободен-тотален-човек“ (кој, 
во стварност, нема да стане слободен). Тоа е побуна на „homo ferus на 
идеологијата“ против својата Big Mamma; Крајот на идеологијата доаѓа 
со побуните на оној кого што идеологијата го задушува со својот про-
ект на „слободен“ и „тотален“ човек. Менонот на идеологијата се пока-
жува непослушен. 
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Здодевна место разурнувачкa идеологија  
(störende statt zerstörende Ideologie 
 
Втората сократовска ситуација настанува тогаш кога идеологијата 

место разурнувачка (zerstörende) станува здодевна (störende).488 
Идеологијата која се легитимира, која настапува како „нов принцип 

кој е во противречност со поранешните“489, според изворното револу-
ционерно толкување на идеологијата е разурнувачка (zerstö-rende) 
идеологија, идеологија како μάχη.490 Затоа, втората сократовска ситуа-
ција на идеологијата се раѓа тогаш кога идеологијата наидува на отпор. 
Таа предизвикала состојба на страв и алармирање (од „сеништето на 
комунизмот“) и потоа отпор (однатре, на пример, она што се случува-
ше во Источна Европа; или, однадвор, како, на пример, „крстоносната 
војна против комунизмот“ на Роналд Реган).  

Идеологијата запаѓа во една типична втора сократовска ситуација, 
која истовремено е судбина и на дериватите на идеологијата. Идеоло-
гијата сака да го промени светот, не само да го интерпретира491; но со 

                                                 

488 Можна е аналогија меѓу толкувањето на реакцијата на човекот на појавата на елек-
трицитетот што го дава Маклуан и нашето толкување на оваа ситуација на идеологијата. 
Според Маклуан, стравот бил прва фаза на реакцијата на појавата, на откритието на елек-
трицитетот. Реакцијата вкупно има три стадиуми: состојба на алармирање, на отпор и на 
здодевност. Според него, сите три се веќе поминати. Види M. McLuhan, Die Magischen 
Kanäle, Düsseldorf-Wien, 1968, S. 34. 

489 „...neues Prinzip, das im Widerspruch mit dem bisherigen ist.“ G. W. F. Hegel, Werke, 
XVI, S. 120. 

490 μάχη како борба против нешто, некој. За појаснување на употребата на зборот, 
спореди со теомахија. 

491 Кај Сократ имаме еден посебен вид менување. Се работи за промена на односот 
спрема знаењето. Неговата волја за менување е ограничена само на планот на знаењето. 
Практиката кај Сократ е практика на знаењето, значи теорија. Кај Маркс целта на мену-
вањето е порадикална. Но, бидејќи се занимаваме со поединецот и со неговото знаење, 
тука ќе ги апстрахираме општествените аспекти на менувањето. Значи, зборуваме само за 



ИДЕОЛОГИЈАТА И ПОЕДИНЕЦОТ 

 

 

254 

тоа, на почетокот, предизвикува вознемирување, a завршува наиду-
вајќи на отпор од поединецот. 

Идеологијата, така, може да ja загуби својата разурнувачка (zer-
störende) улога и да остане само здодевно знаење, кое пречи и одзема 
време (störende).492 Причините за оваа ситуација можат подеднакво да 
се бараат во содржината на идеологијата, во идеолозите, во објектите 
на идеологијата (оние што треба да ja присвојат идеологијата) или, пак, 
во нејзиното ’άγωγή. Се разбира, еидолошкото влијание однадвор, ед-
накво треба да се земе предвид. Меѓутоа, каде и да се главните причи-
ни, се работи за постсократовска ситуација на идеологијата, која е обе-
лежена со заситеноста од идеологијата (од една конкретна идеоло-
гија). Тоа значи дека идеите се застарени, „пакувањето“ исто така, како 
и определбата на човекот што ja дава таквата идеологија. Едноставно, 
нема повеќе медиум за идеологијата (зборуваме за конкретните идео-
логии за идеелогиите и нивните деривати). Понудата е застарена, ана-
хрона.493 

Таквата идеологија е Сократ кого што го оставиле да живее, но кој 
својот Менон не може повеќе да го најде. Таа повеќе не ги вознемирува 
луѓето – таа едноставно е здодевна, таа само пречи. Она што притоа се 
губи е апликацијата, примената на идеологијата, на идеолошкото зна-
ење: идеологијата се враќа во царството на чистата идеологија. 

На ваквиот крај на идеологијата ѝ претходи еден период на зами-
рање на функцијата на идеологијата во механизмот на знаење-акција, 
идеолошко знаење-живеење на идеологијата. Сето тоа е слично на онаа 
состојба на религиозноста која ja увидува Киркегор: 

                                                                                                                     

менувањето кое „настапува како непријателски разурнувачко“ (als feindlich zerstörend 
aufgetreten ist Hegel). Види E. Bloch, Subjekt-Objekt, op. cit., S. 346. 

492 Не станува збор за нужната пропаст на идеологијата, туку за ситуацијата на недеј-
ственост и неделотворност – истоштеност на идеелогијата. 

493 Не e потребно посебно да се нагласи дека со истоштеноста на една идеелогија вли-
јанието на еидологијата станува посилно. 
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Повеќето луѓе размислуваат за религиозното, слушаат како се зборува 
за него, преку слики на фантазијата општат со него, го поседуваат во фор-
ма на желба и копнеж, на насетување, на илузорна одлука, цел, наум; но го 
немаат впечатокот дека религиозното сега, токму сега, сега во овој момент, 
мора да се примени.494 

 
 

Прометејската ситуација на идеелогијата 
 
Во својот потфат идеологијата често се илустрира себеси како Про-

метеј. Прометеј е предмет на опевање и восхитување, фигура со која 
идеолозите се идентификуваат.495 

 
 
Прометејството на идеологијата 
 
Во првата, почетната ситуација на идеологијата, во нејзината состој-

ба на чиста идеологија, како „божјо знаење“, прометејството на идеоло-
гијата би се состоела во нејзината примена, во остварувањето на идео-
лошкото знаење. Суштествената разлика меѓу овие две форми на идео-
лошко знаење се состои во тоа што првата означува еден чисто позити-
вен, контемплативен, теоретски однос кон светот (интерпретација), 
втората едно применето, со практиката поврзано знаење (применета и 

                                                 

494 S. Kierkegaard, Religion der Tat, op. cit., S. 238-239. 
495 Познато е, на пример, дека Прометеј за Маркс е симбол за хуманост, за човек што се 

жртвува за вистината и човештвото. Но, како еден симбол може да ги поврзе нештата кои 
на прв поглед немаат ништо заедничко и да нè натера да мислиме и да го бараме заеднич-
кото, може да се види преку едно толкување на Роберт Грејвс, според кое името Прометеј 
во античка Грција („промислен“) би можело да потекнува од неправилно разбраниот санс-
критски збор „pramantha“, што значи свастика. (види R. Graves, Griechische Mythologie, I, 
Reinbek, 1955, S. 131). Свастиката, покрај првобитното значење на сонце, огин, што дава 
светлост и топлина, современите луѓе ги асоцира на симболот на една деструктивна идео-
лошка ориентација (националсоцијализмот). 
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менувачка интерпретација).496 Интерпретацијата, по себе, се исцрпува 
во позитивниот однос спрема светот (што значи непроблематизирање 
на неговата даденост); примената (на интерпретацијата, на идеологи-
јата), меѓутоа, е еден активен елемент кој трансцендира и кој поседува 
телеологија. Разликата меѓу овие две форми е истовремено разлика 
меѓу конзервирачкото, догматското, од една, и револуционерното, од 
друга страна. Борбата меѓу Зевс, како симбол на чистата идеологија, на 
божјото знаење, на местото каде што се наоѓа знаењето, и Прометеј, 
како симбол на оној кој го зема и го дава тоа знаење, е борба на стариот 
и новиот принцип497: борба на стариот принцип, кој го задржува даде-
ното, и на новиот, кој даденото го растура и уништува. 

Прометејската ситуација е, всушност, изворната, предреволуциска 
ситуација на идеологијата. Тогаш огнот, духот, божјото, знаењето доа-
ѓаат ваму. На поединецот знаењето му дава нова свест. Затоа и идео-
лошкото знаење е прометејско знаење. Знаењето на Прометеј е гледа-
њето, согледбата498 и увидот. Toa e божјо гледање, увид, кој доаѓа во ра-
цете на смртниот, увид во оној свет на „божјото“, но, и во овој свет на 
сенки. Во античките митови Прометеј е означен како оној што гледа сè, 
иако најчесто во значење на профет. Меѓутоа, тој е видовит (Hellseher) 
кој се „разоткрива“ и „покажува“; тој е знаење, поседување на разот-
кривачката вистина (ἀλήθεια); осветлување кое го открива светот 
(ἀλήθεια), знаење како објаснување и разбирање, како интерпретација 
која сега се применува. 

Прометеј бил секогаш симбол на даденото знаење, на знаењето што 
се дава, на семоќното знаење, и симбол на храброста за таквиот чин. Во 
контекстот на идеологијата и на револуцијата, тој е симбол на вооду-
шевувањето, егзалтацијата, ентузијазмот, но и на семоќното знаење, на 
знаењето кое со премногу самодоверба верува во своето нужно и едно-
значно применување и остварување. Затоа, прометејската ситуација го 
                                                 

496 Види ја единаесеттата теза за Фоербах на Маркс. 
497 O. M. Frejdenburg, Mit i antička književnost, Beograd, 1987, str. 404. 
498 Гер. Schau; англ. Vision; хрват. zor. 



Судбината на идеологијата 

 

257 

содржи оптимизмот на ratio, според кој идеологијата, знаењето, е 
неспорно увидување на доброто – освестување, добро освестување.499 

Во оваа смисла, револуционерната ситуација би била чин на освес-
тен поединец, кој ја интернализирал идеологијата, на кој му е даден 
„огнот“ на знаењето. 

 
 
Пандорината кутија на идеолошката свест 
 
Меѓутоа, прометејската ситуација на идеологијата се претвора во 

епиметејска ситуација. Кога веќе еднаш е донесен „на земјата“, огнот 
како знаење го осветлува, го открива светот. Откривајќи, огнот го от-
крива и злото. Идеолошкото знаење значи и знаење за злото. Идеолош-
ката свест (како идеолошко знаење интернализирано од поединецот) 
значи знаење за злото кое го опкружува поединецот и инструкција да 
се отстрани злото. Затоа во ова наше толкување на митот за Прометеј, 
токму овој оган, откривајќи го злото, станува Пандорина кутија, од која 
излегуваат злата. Чинот на откривањето на злото значи отворање на 
кутијата. Прашањето од каде потекнува злото, дали произлегува од 
идеолошката свест, го оставаме настрана. Отворањето на Пандорината 
кутија, значи, е синоним, поинаква слика за откривањето (άλήθεια) на 
злото. Идеолошкото знаење кое го содржи знаењето за доброто и 
знаењето за злото така станува идеолошка свест. Тогаш, меѓу огнот и 
кутијата се бришат суштинските разлики: остануваат само аспектите. 
Огнот е момент кој го осветлува, открива, покажува знаењето; од друг 
аспект, она што е разоткриено, осветлено, е претставено како она што 
излегло од Пандорината кутија. Тука е содржан одговорот на праша-
њето: од каде знае човекот (идеологизираниот поединец) што е всуш-
ност зло? Во ваквата интерпретација злото не постои сè додека се нема 

                                                 

499 Освестувањето има две димензии: правењето свесни (Bewußtmachen) и станувањето 
свесен (Bewußtwerden). 
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увид во него. Тоа можеби има земско потекло, но увидот на злото има 
„небеско“ потекло (во контекстот на оваа студија – идеолошко потекло; 
на, пример, отуѓувањето не постои сè додека не постои увид, свест за 
него).500 

Пандора е отелотворување на судбината на самото идеолошко зна-
ење, на патот на знаењето, од светот на идеите, преку чинот на давање, 
до поседувањето на знаењето од страна на поединецот; од воодушеву-
вањето со поседувањето на знаењето – до трагедијата на знаењето како 
товар и несреќа. He e Зевс тој што преку Пандорината кутија го казнува 
човекот пуштајќи ги сите зла, затоа што самиот оган е Пандорината 
кутија. Огнот како осветлување е она што го открива злото. Казната 
која се состои во увидувањето на злото е, всушност, директен резултат 
на прифатеното (интернализираното) идеолошко знаење; казната се 
состои во наследување на знаењето, здобивање со знаење. Знаењето 
како увид во злото доаѓа од онаа страна, доаѓа од светот на идеите. Ду-
хот е тој кој разликува меѓу доброто и злото; тој што трансцендира 
може да разликува, a не неодуховената материја.  

Спуштањето на знаењето и неговото пренесување врз поединецот 
може да се согледаат во разните улоги на Пандора во варијантите на 
митот: Еднаш таа е љубовница на Зевс (чиста идеологија); потоа жена 
на Прометеј (давање и примена на знаењето, на идеологијата; кон-
такт на идеологијата со овој свет, контакт со поединецот – добра 
свест); потоа ќерка на Епиметеј (увид на неуспехот, на проклетството 
на знаењето; лоша свест и освестување или каење). 

Во една ваква поставка во која огнот на Прометеј, всушност, прет-
ставува Пандорина кутија, a Пандора е некој вид топос каде што се 
наоѓа знаењето – тогаш и двајцата браќа, Прометеј и Епиметеј, ќе имаат 
поинакви улоги. 

 

                                                 

500 Сп. со создавањето на светлината (Прва книга Мојсеева 1,3) и со дрвото на познава-
њето на доброто и злото (2,17; 3,3 и н.). 
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Двојникот Прометеј-Епиметеј 
 
Во митологијата постојат повеќе различни варијанти на митовите и 

со тоа различни сфаќања и прикази на врските и на односите меѓу бо-
говите и луѓето, кои можат да поддржуваат една или друга теза. На 
пример, Прометеј и Епиметеј можат да бидат една личност која се 
трансформира.501 Во античката митологија оваа личност, која со време 
се менува, била просторно поделена (на двајца браќа) затоа што мит-
ската свест не знаела за развојното, за менувањето на личноста (како 
што знаеме денес), тогаш не се мислело во поимите на развој (истори-
ски). Сè до времето на Хераклит, античкиот човек нештата не ги делел 
во време, не ги давал во развој, тој нив повеќе ги делел во простор. 
Сепак, и во толкувањата на митовите има навестувања дека, можеби, се 
работело за една личност: Прелер го опишува Епиметеј како двојник 
на Прометеј.502 Ако огнот е Пандорината кутија од друг аспект, тогаш 
Епиметеј е Прометеј од друг аспект. Или, Прометеј е тој што ја отвора 
кутијата и ги пушта злата. 

Пренесувајќи го ова врз идеологијата и идеолошкото знаење, мо-
жеме да зборуваме за две ситуации на идеологијата: 

1. Првата ситуација е таа кога идеологијата настанува, кога се под-
готвува за остварување, кога ja подготвува револуцијата, кога го освес-
тува поединецот; тогаш таа е прометејска; 

2. Втората ситуација соодветствува на состојбата на идеологијата по 
револуцијата; тоа е епиметејска ситуација на идеологијата. 

                                                 

501 Би било премногу оваа теза да ja поткрепиме и докажеме со факти и аргументи од 
аспектот на едно специјализирано истражување на митологијата. Оваа теза претставува 
само соодветна илустрација на разгледуваната ситуација на идеологијата. 

502 Всушност, Прелер има разлози за ваква интерпретација. Како што Прометеј се јаву-
ва во сикиониската сага, така се јавува Епиметеј во коринтската. Исто така, според различ-
ни извори, Пандора, која во основниот, најчесто спомнуваниот мит е жена на Епиметеј, е и 
жена на Прометеј. Види L. Preller, Theogonie und Goetter, Berlin, 1894, S. 97. 
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Ако првата ситуација е состојба на херојски оптимизам и, дури, на 
манифестации на човекољубие, втората ситуација на идеологијата, по 
револуцијата, е ситуација на страдање, каење, на увидување на наивни-
от оптимизам, на грешката. Со еден збор: епиметејска ситуација. Ви-
новниот Прометеј сега станува Епиметеј.503 Фрејденберг вели:  

Драмата на Прометеј е драма на осрамотениот херој во грчката траге-
дија.504  

Прелер инсистира на тоа:  
Кај Хесиод ќе најдеме дека Прометеј повеќе му наштетил на човекот 

отколку што му користел.505  

A Ландман ќе каже дека Прометеј,  
од другите фалениот доносител на културата, заслужил да биде прикован 
на карпа.506 

Ако овие две ситуации ги посматраме заедно, како претворање на 
Прометеј во Епиметеј, тогаш ja имаме следната слика и шема на тран-
сформацијата на идеологијата: 

1. Знаење, идеологија (чиста идеологија, платоновски свет на идеите); 
2.  Примена, отуѓување на знаењето, на идеологијата: 

а)  крадење на огнот, 

                                                 

503 Види за „прометејскиот пад“ кај G. Anders, Die Antiquirtheit des Menschen, op. cit., S. 
16: „Како што идеолошката теорија заостанува зад фактичките односи, така претставу-
вањето (Vorstellen) заостанува зад правењето (Machen): можеме да направиме хидрогенска 
бомба, но не успеваме да ги замислиме последиците на тоа што сме го направиле.“ 
Преобразбата на Прометеј во Епиметеј, каењето на Епиметеј претставуваат, всушност, 
увид во консеквенциите на обидот за остварување на идеологијата. Гледањето на чинот, на 
направеното е трагичниот, тажен сурогат за недостатокот на моќта за претставување. 

504 O. M. Frejdenberg, Mit i antička književnost, op. cit., str. 404. 
505 L. Preller, Theogonie und Goetter, op. cit., S. 99. 
506 M. Landmann, Philosophische Аnthropologie, op. cit., S. 21 (ова e кажано во контекстот 

на неговото објаснување на културната критика на киничарите). 
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б)  момент на Пандорината кутија – откривање и јавување на 
злото, 

в)  каење на Епиметеј и страдање на Прометеј. 
 
Судбината на Прометеј, или на овие двајца браќа, е, веројатно, суд-

бина на секоја идеологија (како идеелогија). Верувајќи дека остварува-
њето на нејзините проекти е нејзина историска задача, и мислејќи дека 
е доволно само идеолошкото („божјото“) знаење како свест, самосвест, 
освестеност, остварувачката идеологијата ја доживува судбината на 
браќата.507 Идеологијата како прометејски потфат мора да се „фрли“ во 
светот и остварувањето на идеологијата преку поединецот (вклучу-
вајќи ги и здружените или идеолошки организираните поединци) нуж-
но доживува искривување, дисторзија, „валкање“ на идеологијата. Сли-
ка на таквата идеологија е огнот на Прометеј. 

огнот се јавува како елементарна сила со божјо потекло, кој со примената 
за човечките потреби се валка.508 

 
Херакле – спасувач на Прометеј 
 
Предоцна (епиметејски) се увидува немоќта, неспособноста на иде-

ологијата да ги реши основните, најсуштествени задачи да се оствари 
на нивото на секојдневниот живот (во случајот на марксистичката иде-
ологија, на пример, да го подобри материјалниот живот). 

Така, на пример, немоќта на социјалистичката идеологија претста-
вува(ше), се огледа(ше) во нејзината неспособност да ги реши проб-
лемите на производството и на ослободувањето на човечкиот труд, за 
кои нејзините (теоретски) решенија беа нејзини суштествени определ-
би. 

Според Адолф Драгичевиќ,  

                                                 

507 Види за остварувањето што ја „валка“ идеологијата. 
508 L. Prellеr, Theogonie und Goetter, op. cit., S. 91. 



ИДЕОЛОГИЈАТА И ПОЕДИНЕЦОТ 

 

 

262 

денес е прогресивна само онаа политика, идеологија, општествена акција 
која има задача да го укине работништвото и производството кое бара ру-
тинирани физички работници и рутинирани службеници.  

Зар не беше тоа целта, првото барање и едно од најважните ветува-
ња на комунистичката идеологија – да му се овозможи на човекот жи-
вот и труд како „work“, a не како „labour“. Идеолошкиот повик се от-
крива како јалов. 

Тука доаѓаме до прашањето за спасувањето, заменувањето, одмену-
вањето на идеологијата. 

Доколку се сака „стварно“ да се решат проблемите, па така и наведе-
ните на универзалното ослободување на човекот и на трудот, денес 
мора да се биде во спрега со новата форма на τέχνη, со новите техно-
логии. Остварувачката идеологија, која не сака да остане само интер-
претација на светот, која сака него да го измени според својот проект, 
нужно е упатена на технологијата. Потпрена само врз илузијата за се-
моќноста и слободата на духот, што е наследство од класичниот гер-
мански идеализам, идеолошката волја за менување и проектот, идејата, 
кои се остваруваат само во рамките, или само на планот на една инте-
лектуална и институционална концепција и на планот на практиката 
сведена на таа концепција – се покажуваат како недоволни за целосно 
остварување на идеологијата или за исполнување на нејзините проек-
ти. 

Дури и во единаесеттата теза на Маркс може да се најде навестување 
на прометејската судбина на идеологијата. Може да се најде изворот на 
барањето (или на илузијата на идеологијата) за менување, кое транс-
формацијата на знаењето во акција го гледа преку еден симплифици-
ран практичен силогизам, чија конклузија е координирана, општестве-
но организирана и изведена акција на повеќе поединци; доволно е 
само да се најде и исполни барањето зад кое стои тезата дека промената 
директно и еднозначно следува од интерпретацијата претворена во 
човечка акција. 
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Повторно го допираме проблемот на читањето на идеологијата.509 
Интерпретацијата сама по себе, како теорија, како што кажавме горе, е 
позитивна. Примената на интерпретацијата е трансцендирачка. Врс-
ката меѓу интерпретацијата и примената на интерпретацијата е чове-
ковата акција, но како оваа се извршува е, исто така, проблем на интер-
претација (интерпретација на интерпретацијата на примената). Глав-
ниот проблем не е трансформацијата на знаењето во акција, туку ин-
терпретацијата на примената на идеолошкото знаење.510 

Трансцендирачкото на човекот не исчезнува со ваквата судбина на 
идеологијата. И понатаму човекот ќе биде суштество кое сака да ја над-
мине оваа (лоша) состојба со друга (добра).  

Меѓутоа, не повторно со помош на илјадници или милиони поедин-
ци кои ќе се користат како средства за надминување. 

Денес, како решение се наметнува онаа интерпретација од која сле-
дува технолошката акција значи, технолошката иднина на човештвото. 

Она што ваквата идеологијата може да ja спаси го наоѓаме во τέχνη, 
денес – во технологијата511, во онаа практика која суштествено ja со-
држи вештината на новото производство (новите технологии). Спасот 
треба да се разбере и како нова можност за рехабилитација на идеоло-
гијата, како можност да се оствари голем дел од она што било нејзин 
проект, потпирајќи се врз новите сили нас технологијата, односно, де-
нес, врз новите, лесните512, чистите технологии. 
                                                 

509 Види одделот „Training and Performance“. 
510 Види Mackey, Kierkegaard: a Kind of Poet, Philadelphia, 1971, p. 274. 
511 „Најопштата определба на технологијата може да се даде на следниов начин: тех-

нологија е сè она што човекот во неговите активности го става меѓу себе и објективниот 
свет и неговите посебни делови, со цел да ги преобрази во согласност со своите потреби и 
намери. Технологијата се состои од различни инструменти, машини, средства за транспорт 
и комуникација, и од опрема за мерење и изведување експерименти.“ – L. Tondl, “On the 
Concept of ‘Technology’ and Technological Sciences’” in: Contributions to a Philosophy of 
Technology, 1974, p. 5, 3. 

512 Види F. Capra, Vrijeme Preokreta, Zagreb, 1986, str. 466ff. Капра ги нарекува „лесни“ 
оние технологии кои користат алтернативни извори на енергија, малку енергија, не ja зага-
дуваат околината и се широко применливи. 
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Изложената шема на трансформацијата на идеолошкото знаење се 
здобива со трет дел: 

1.  Знаење, идеологија (чиста идеологија, платоновски свет на идеите); 
2.  Примена, отуѓување на знаењето, на идеологијата: 

а)  крадење на огнот, 
б)  момент на Пандорината кутија – откривање и јавување на 

злото, 
в)  каење на Епиметеј и страдање на Прометеј; 

3.  Спасување (Херакле). 
 
Веројатно е судбина на идеологиите да подлегнат на оваа неизбежна 

трансформација од Прометеј кон Епиметеј и својот спас (а со тоа и спа-
сот на светот каде што дејствувале или сакале да дејствуваат) да го нај-
дат во некој надворешен елемент. Следејќи ja логиката на нашето 
толкување на митот за Прометеј, идеолошката акција ќе го најде своето 
отелотворување, својот надворешен елемент во Херакле како техно-
лошки моќник.  

Конечно, доаѓа Херакле, ...најсаканиот син на Зевс и најголемиот јунак 
меѓу луѓето, и повторно прави добро, убивајќи го орелот, ослободувајќи го 
Прометеј од страдањето за човештвото и повторно мирејќи го со Зевс.513 

Можеби Херакле преку своите перипетии најдобро ja претставува 
технологијата. Доведувајќи ги во врска Прометеј и Херакле, доаѓаме до 
оздравувачката, спасувачката средба на идеологијата и технологијата514: 
се работи за онаа точка каде што Херакле го сретнува Прометеј, т.е. 

                                                 

513 L. Preller, Theogonie und Goetter, op. cit, S. 99. 
514 Во својот проект на менувањето секоја идеологија вклучува и една определена тех-

нологија. Оваа технологија со време станува нејзина, технологија на идеологијата петри-
фицирана и механизирана. Во наведената средба се работи за една технологија која за соп-
ствената моќ може да му заблагодари на сопствениот развиток. Се разбира, „идеологич-
носта“ на технологијата не може никогаш да се исклучи. Но, ако се земе предвид дека оваа 
технологија е родена и се развива во времето на мозаичката култура, тогаш можеме да 
зборуваме за едно слабо влијание на идеологијата, како идеелогија, врз технологијата. 
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технологијата, која ги следи своите сопствени закони, се сретнува со 
„намачениот ум“, со идеологијата, која не успева во обидот да се оства-
ри и е казнета (со отфрлање од страна на поединецот и со деградирање 
во светот на идеите, но и со размислување за консеквенциите на нејзи-
ниот обид за остварување, за она што стварно се случило и произлегло 
од тој обид). 

Прометеј не успева целосно да ja оствари својата намера затоа што е 
смртник кој станува бог, но во сферата на духовното, што се покажува 
како недоволно. Тој не можел онака како што наумил знаењето да го 
претвори во акција. Дури и Зевс му одржува лекција, дека не е спосо-
бен за еден божји потфат. Во „Прикованиот Прометеј“ од Ајсхил, тој, 
паѓајќи во Тартар, извикува:  

И еве на дело, a не само со збор...515  

Зевс му покажува дека за случувањето на зборот е потребно божјо-
то; за промената што сака да ja изврши идеологијата не е доволно само 
божјо знаење, ами и божја вештина, дејност (τεχνή). 

Од друга страна, Херакле успева затоа што е роден како полубог. 
Нему не му недостасува физичката божественост. Идеологијата се на-
оѓа, запаѓа во прометејската ситуација токму затоа што не ja поседува 
материјалната, технолошката сила (божјото техне),516 Херакле, кој ja 
поседува оваа сила, како симбол на новиот свет, на една нова техноло-
гија, може да го спаси Прометеј (или Епиметеј) кој отпосле мисли за 
она што го направил или што не го направил. Но, не било кој Херакле, 
a најмалку „побеснетиот“, туку Херакле кој „се свртува кон доброто“. 
Херакле е слика на технологијата во нејзиниот развој од „отуѓената“ 
технологија на индустриското доба до технологијата чија историја поч-
нува со високата технологија, со информатичката технологија, со нано-
технологијата, со новите чисти енергетски технологии. Тој ja презен-
тира технологијата од нејзиното хаотично, стихијно дејствување, како 

                                                 

515 Ајсхил, Прикованиот Прометеј, Скопје, 1978, стр. 61. 
516 Но, ни техне-то што го поседува не може да го владее, да го контролира. 
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„светски пожар отелотворен во Херакле“517, до технологијата како тво-
речка сила. Херакле можел да јаде луѓе, но тој е и спасител, како што 
вели Фрејденберг. Според квалитетот, новите технологии (во спрега со 
еден глобален увид за врската, на пример, енергија-производство-еко-
логија) се добрата, ослободувачка технологија. Патот на Херакле е па-
тот на технологијата:  

Анодосот на Херакле го означува свртувањето на злото на спротивната 
страна, на страната на доброто.518  

Спасувачкиот Херакле е симбол и на еколошки освестената техно-
логија. Според Олга Фрејденберг, куќата на Херакле е симбол на при-
родата, на космосот. Херакле е технологија која уништува, но и која 
спасува и чисти. 

Во вака определениот „спас“ на идеологијата можеби има премногу 
оптимизам и верба во технологијата. Сепак, тоа што идеологијата не 
успева да го оствари својот проект, затоа што не поседува техне, одно-
сно една специфична материјална основа за нејзината vita activa, не 
имплицира еднозначно наоѓање на решение за проблемите на матери-
јален план, направени (оставени) од неа во технологијата. Барањето за 
менување, за подобрување на светот и на животот на човекот, кое 
идеологијата сама пред себе го ставила, би можело да биде исполнето 
во поврзаноста со новите технологии. Но, ова веднаш може и поинаку 
да ги постави нештата, преку прашањето: дали на спасувачката техно-
логија, сепак, треба да се гледа cum grano salis? Затоа што тука, исто 
така, е содржано и прашањето: дали во новата ера на висока техноло-
гија ќе има воопшто потреба од идеологија? 

                                                 

517 Херакле како стихија – спореди со стихијноста на технологијата; што се однесува до 
хаотичното, стихијно дејствување на технологијата, види ги тезите на Акселос и на Андерс 
дека светот се менува без толкување; K. Axelos, Einführung in ein künftiges Denken, op. cit., S. 50; 
G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, op. cit., S. 8; сп. со O. M. Frejdenberg, Mit i antička 
književnost, op. cit, str. 367: огнот на Прометеј и огнот на „побеснетиот Херакле“; исто така, сп. 
со „Херакле“ на Еврипид, каде што Херакле „во лудило ги убива жената и децата“. 

518 O. M. Frejdenberg, Mit i antička književnost, op. cit., str. 366. 
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Веројатно идеологијата (идеелогијата) ќе се откаже од задачата на 
стар начин да го подобрува материјалниот живот на човекот. Но, тоа 
не значи дека времето на идеологијата со тоа е укинато, дека минало. 
Идеологиите сè уште ќе поставуваат задачи кои технологиите ќе ги 
преземаат или треба да ги преземаат. Од друга страна, земајќи го 
предвид фактот дека технологиите сè уште не се, и веројатно уште дол-
го нема да бидат, имуни од „Пилатовиот синдром“519 (сè уште чекаме 
на ослободувачката, добра, чиста технологија), идеологиите сè уште ќе 
нудат решенија за лечење и профилакса на болестите на технологи-
ите520, дијагностицирани според критериумите на идеологиите. 

Моралниот, хуманиот аспект на последиците од користењето на но-
вите технологии ќе биде сè уште подрачје на делување на идеологи-
ите.521 Тие ќе полагаат право да ги откриваат и решаваат проблемите 
врзани со технологијата, но тоа не значи дека и ќе имаат право. Големо 
прашање е каква би била заедничката авантура на идеологијата и мо-
дерната технологија. Прашање кое заслужува внимание е дали идеоло-
гијата и понатаму ќе ja доживува прометејската судбина, обидувајќи се 
да го наметне светот на идеите на светот на фактите, за откако ќе се по-
каже неуспешна и ќе го увиди неуспехот, да биде заменета (спасена) од 
технологијата. Дали пак, во циклуси, ќе имаме еден, секогаш одново 
спасен, Прометеј? Или, дали идеологијата како Прометеј може да ja 
повтори својата авантура доколку е придружувана од „свртениот кон 
доброто“ Херакле? 

Конечно, ова наведува да се постави прашањето дали ова спасување 
значи и помирување на идеологијата со светот на „божјото“ и со светот 
                                                 

519 Види Gerhard Portele, Entfremdung bei Wissenschaftlern Soziale Vorstellungen von 
Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen über “Wissenschaft und Moral”, Frankfurt-New York, 
1981. 

520 Спореди со идеолошкото влијание врз создавањето на потребите на поединецот 
купувач, кои, исто така, во голема мера го определуваат развојот и примената на техноло-
гијата. 

521 Hа ова место треба да се спомне научната фантастика и негативната утопија; на при-
мер, Хакслиевиот „Brave New World“. 
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на човекот, отстранување на нејзината трагичност (како во овој век на 
идеологијата). Дали новата технологија може да овозможи примена на 
идеолошкото знаење кое нема да има трагични последици? Дали да-
вањето на идеолошкото знаење ќе престане да биде негативно (со нега-
тивни последици), чин на „крадење“? Дали Херакле ќе овозможи „Зевс 
да се помири со Прометеј“? 

Кај Еврипид Прометеј се покажува во состојба на „побуна“, во сос-
тојба на заблуда. Но, на крајот се одигрува неговото помирување со 
Зевс. Незнаењето, коешто се состои во заблудата дека се знае нешто 
што не се знае, и во примената на таквото „незнаење“ со кое се постиг-
нува спротивното од саканото, се претвора во увид:  

незнаењето се претворило во проникливост.522  

Сепак, повторно ќе мора да се оградиме: оваа ситуација на помиру-
вање на идеологијата е далеку од апсолутното, конечното решение на 
проблемот на идеологијата. Прашањето кое тука се поставува е дали 
идеологијата (како Прометеј) може сега да живее заедно со технологи-
јата523 (Херакле) и целосно да му служи на човекот, во смисла не само 
да го освести (да му даде свест, знаење, оган), и нејасно да го наведе да 
дејствува, туку и да ja раскине онаа трагична врска меѓу идеологијата и 
поединецот, изразена преку Марксовата фраза, дека филозофијата сво-
ето материјално оружје го има во пролетерот, a пролетерот своето 
духовно оружје во филозофијата. Оружјето може да биде само во но-
вите технологии. Така целосно и буквално ќе му се служи на човекот, 
без да се бара од него тој самиот да биде некое оружје. Или, пак, идео-

                                                 

522 Види O. Frejdenberg, Mit i antička književnost, op. cit., str. 532. 
523 Се поставува и прашањето што е со идеологиите на брзите општества кои во еден 

поглед заедно делуваат со технологиите? Дали логиката на капиталот (Ideologie der Waren) 
е логика на технологијата? До денес можеби да, затоа што, меѓу другото, сè уште не е решен 
суштествениот проблем на неограничена, бесплатна енергија. Може да се лоцира една 
точка каде што оваа врска се раскинува. Трендот на IHU (Independent House Unit) во САД 
и на еколошки населби во Германија и Шведска, преку раскинувањето на енергетската 
(технолошката) зависност, може да навестува и раскинување со определена идеологија. 
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логијата (како една нова трансцендирачка идеологија) секогаш ќе биде 
елемент, фактор на тензија, кој никогаш нема координирано, сообраз-
но, да дејствува со технологијата.524 

Затоа, митот за Прометеј е од оние што предупредуваат дека  
на човекот воопшто не му се служи ако не му се служи целосно“,  

но и кои влеваат надеж на идеелогиите дека „секое осакатување е при-
времено“. 

 
 
Лошото освестување 
 

He woke up feeling good. There was no reason for him to wake up 
feeling anything else... But he wasn't going to wake up, automatically 
feeling good, ever again.525 

Перипетијата на јунаковиот премин од слепило во состојба на гле-
дање, и обратно – тоа е еден од топосите на трагедијата.526  

He само судбината на идеологијата, туку и судбината на идеологи-
зираниот наликува на античката трагедија. Идеологизираниот кој го 
увидел својот неуспех, немоќ, може да се претстави како окованиот 
Прометеј. 

По неуспехот на идеологијата, поединецот ja доживува судбината на 
Марксовиот човек кој е ослободен од цвеќињата на прангите што ги 
носи, но не и од прангите. Но, неговата мака е поголема: окован како 
Прометеј, тој сега без цвеќиња на прангите, сè уште може да ги гледа 
цвеќињата како чекаат на него како слободен човек. По неуспехот на 

                                                 

524 Проблемот на база и надградба сега може да се види како проблем на hardware и 
software во информатиката и производството на компјутери. 

525 Почетокот и крајот на приказната “Where All Things Wise and Fair Descend” од Ир-
вин Шо, од книгата God Was Here, But He Left Early (цитирано од I. Shaw, Short Stories – Five 
Decades, New York, 1978). 

526 O. M. Frejdenberg, Mit i antička književnost, op. сit., str. 406. 
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идеологијата, неговата казна се зголемува со тоа што тој, со помошта на 
идеологијата ослободен од илузиите, од „цвеќињата на прангите“, сè 
уште го задржува идеолошкото знаење, знаењето за „вистинските цве-
ќиња“, кое го потсетува на слободата, a не е ослободен од прангите. Тој 
е ослободен од илузиите, но не може да дејствува, да биде активен. Тој 
не може да го поднесе животот со илузиите, но не може да ја живее ни 
„вистината“. Затоа поединецот, кој по неостварувањето на идеологи-
јата, дури и по пропаста на идеологијата, сè уште ја поседува некогаш-
ната „добра свест“, ја дели судбината на Прометеј, но и судбината на 
Тантал. 

Оваа ситуација на ослободување од илузиите, кое е практично неиз-
водливо, важи за еден посебен вид идеологизираност, која ja нареку-
ваме лошо освестување. Поединецот ja стекнува идеолошката свест за 
трансцендирање на својата општествена положба, но изостанува него-
вата идеолошка акција, фактичкото трансцендирање на стварноста. Со 
тоа што само го открила изворот на злото, идеологијата само делумно 
ja извршила својата задача и токму во тоа е коренот на лошото освес-
тување: таа го ослободила поединецот од илузии, но не успеала да го 
ослободи самиот поединец, ниту тој самиот може да се ослободи. 

Што е, всушност, лошо освестување? Тоа е интернализираното иде-
олошко знаење (на пример, класна свест) кое не може да се претвори 
во акција, кое не може да се операционализира. Лошото освестување е 
практичниот силогизам на идеолошкото знаење без конклузија. Лошо 
освестениот знае што е лошо и дека тоа треба да се промени, a притоа е 
неспособен, спречен, немоќен нешто да преземе. Лошото освестување е 
увидување дека неговата сопствена идеологија, интернализирана, ста-
нува „чиста“ идеологија. Лошото освестување исчезнува со увидување-
то на илузијата на идеологијата и со увидувањето на сопствената илу-
зија. Сè додека поединецот ги задржува идеолошките парцијализации, 
лошото освестување постои. Поединецот може да се ослободи од оваа 
ситуација само со отстранување на функцијата на телеолошката зад-
нина на интернализираната идеологија. Тоа може да подразбира и ин-
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тернализирање на нова идеологија, или ново организирање на достап-
ното идеолошко знаење во поединецот. 

Лошото освестување можеби најлесно може да се илустрира преку 
проблемот на отуѓување во марксистичката идеологија. Пред револу-
цијата поединецот сосема еднозначно го интернализира учењето за 
отуѓувањето; за него отуѓувањето е еден исклучиво негативен феномен, 
кој се отстранува со чинот на револуцијата. Всушност, само така ова 
учење како интернализирана парцијализација можело да ја врши 
функцијата на телеолошка заднина. Во постреволуцискиот период, 
кога идеологијата сè уште не е остварена, кога сè уште се остварува, 
кога сè уште недоволно ги механизирала своето општество и својот 
поединец, во ситуацијата кога отуѓувањето фактички сè уште постои, 
свеста за отуѓувањето добива една друга, нова, од идеологијата несака-
на димензија и значење. Свеста за отуѓеноста се трансформира во лошо 
освестување: тоа значи дека свеста за отуѓеноста сè уште е присутна, но 
сега не може да биде проследена со акција која би ja укинала. Поеди-
нецот кој поседува свест за отуѓувањето во еден отуѓен свет и не може 
да дејствува е лошо освестен поединец. He може со сигурност да се 
тврди дали идеологијата на марксизмот (во земјите на реалсоцијализ-
мот) свесно или несвесно се обидела да го реши овој проблем, но си-
гурно е дека нешто од некој ваков обид може да се најде во теоретското 
„откривање“ на позитивното значење на отуѓувањето.527 

Интернализираното учење за тоталниот човек, во времето на меха-
низирачката идеологија исто така се претвори во лошо освестување. 
Интернализираната потреба од еден многустран, содржински богат 
човечки живот не може да се задоволи во еден од идеологијата петри-
фициран свет. Тоа предизвикува таков јаз меѓу интернализираната 
парцијализација и објективната стварност што го попречува оствару-
вањето на парцијализацијата, кој е многу сличен на јазот меѓу „прин-
ципот на задоволство“ и „принципот на реалност“ во Фројдовата пси-
                                                 

527 Види го, на пример, одделот „Dali Marks i Engels posmatraju otuđenje samo kao nega-
tivan fenomen“ во V. Pavićević, Osnovi etike, Beograd, 1974, str. 387-389. 
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хоанализа. Психичката состојба на поединецот кој се стреми кон то-
тален човек соодветствува на неврозата на омнипотенција во пси-
хоанализата и на искуството на фрустрација, кое следува од конфрон-
тирањето на поединецот со „принципот на реалност“. Ваквата ново-
настаната тензија кај поединецот, исто така, може да се означи како 
лошо освестување.528 

Неопходно е да укажеме на еден интересен обрт. Лошо освестување 
не наоѓаме во времето пред и на револуцијата. Во времето на подготов-
ка за скокот на идеологијата во практика, здобивањето со идеолошка 
свест е „добро освестување“. Лошото освестување е една состојба која 
настанува по неуспешната револуција (од која не следува докрај из-
веденото остварување на идеологијата). Тоа е резултат на неоствару-
вањето на идеалите на идеологијата и на незадоволството со исходот 
на револуцијата и на фактичката неможност за повторување на револу-
цијата во рамките на општеството на идеологијата (југословенски 
синдром – неможност на реформизмот). 

По неуспехот на револуцијата, по неисполнетите ветувања во пост-
револуцискиот период, надежта и чекањето како имобилизација на 
напукнатото добро освестување се претвораат во лажни ветувања. Доб-
рото освестување полека станува лажно освестување. Отпосле се уви-
дува дека Прометеј „всадува лажни надежи“.529 Или:  

Кај Ајсхил, Прометеј на човекот му дава лажна празна надеж и очеку-
вање како еден вид надоместок против нуждата на животот.530  

Свеста за лажните надежи е нешто епиметејско. Кај Прометеј има 
само позитивна надеж.531 Кај прометејскиот поединец имаме „добра“ 
класна свест. Кај епиметејскиот поединец има лошо освестување, увид 
во лажноста, во слабоста на интерпретацијата на менувањето, во немож-
                                                 

528 Види T. Hahn, Motivation, Motivforschung, Motivtheorien, Berlin, 1985, S. 85. 
529 O. M. Frejdenberg, Mit i antička književnost, op. cit., str. 533. 
530 L. Preller, Theogonie und Goetter, op. cit., S. 98. 
531 За надежта како позитивен афект на очекувањето, како отвореност кон иднината 

види E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, I Bd., Berlin, 1954, S. 88. 
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носта за целосно применување на знаењето. Кога лошо освестениот 
идеологизиран поединец ја губи позитивната надеж, тогаш тој се наоѓа 
во ситуацијата на Прометеј што страда.532 Надежта во подобар живот, во 
подобро општество значи поврзаност со еден идеен свет, со свет на 
„божјото“, на идното; ситуацијата на лошо освестување ни покажува 
дека поединецот може да биде во врска со еден свет на идеи без притоа 
да ja има надежта во остварувањето на тој свет. 

Во негативната (или нихилациската) дефиниција на идеологијата, 
што ja застапува и Маркс, идеолошката свест постигнува да биде две 
нешта: 

од една страна, надсветовен, религиозен, друг свет, во кој човекот бара 
илузорна утеха за неговата стварна беда, и, од друга страна, една филозо-
фија чија цел се исцрпува во тоа постоечките социјални односи да ги „апо-
логетизира“ и нив да ги претставува како манифестација на волјата на бог 
или на некој надвремен ум.533  

Постреволуциската идеологија има направено и нешто друго: идео-
лошката свест му овозможила на поединецот да ja увиди бедата, но не 
му дава веќе утеха, или илузија534, туку „сознанија“ кои, всушност, и не 
се вистински сознанија. 

Како што вели Барт:  
суштина на идеолошката свест е неспособност на познание на сопствената 
општествено-социјална ситуација – на нејзиното настанување и на нејзи-
ните закони.535  

                                                 

532 Види го дијалогот меѓу Прометеј и Херакле во С. Pavese, Dialoghi con Leuco, Torino, 
1977, pp. 69-91, во кој Херакле, дојден да го ослободи Прометеј, дури се лути што тој го за-
држува зборувајќи му за стравот, за страдањето и дека, како човек што многу страдал, не 
знае, во моментот кога треба да биде ослободен, како да го отфрли страдалничкиот живот: 
„ХЕРАКЛЕ:  Не сакаш да ја напуштиш карпата? 
ПРОМЕТЕЈ:  Треба да ја напуштам, Херакле, ти велам дека те очекував. Но, како на човек, 

ми тежи моментот. Знаеш дека тука се страда многу“ (ibid., p. 71). 
533 H. Barth, Wahrheit und Ideologie, op. cit., S. 147. 
534 За толкувањето на Марксовата филозофија како ослободување од илузиите види Е. 

Fromm, Jenseits der Illusionen, Reinbek, 1981. 
535 H. Barth, op. cit., S. 158. 
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Способноста на познание536 без способност на примена на предре-
волуциското „добро освестување“, кое уште живее во општеството и 
по револуцијата, е нужно конфликтна идеолошка свест. Таквата иде-
олошка свест ja овозможува ситуацијата на кавга (Streit) на поединецот 
со постреволуциската, сега „апологетска“ идеологија.  

Може ли лошото освестување да се трансформира во добро освесту-
вање? Такво нешто е можно кога лошо освестените би се организирале 
општествено; кога лошото освестување би се организирало, канализи-
рало како идеолошка свест која ќе наметне друг проект и ќе отвори 
простор за нова идеолошка ситуација. Во таквиот случај би имале една 
објективна ситуација, во која лошото освестување, како заеднички име-
нител, би било една, да речеме, еидолошка основа за настанување на 
една нова идеелогија во смисла на едно ново општествено организира-
но менување на светот и на животот според едно ново, посебно идео-
лошко знаење. Интересно би било да откриеме дека во овие преобраз-
би е содржана своевидна дијалектика на идеолошката свест, своевидно 
платоновско претворање на доброто освестување во лошо освестување 
(како во Платоновиот дијалог „Протагора“), или дури да пронајдеме и 
една Хегелова дијалектика на квалитативен премин од добро освесту-
вање, кое се укинува од лошото освестување, и кое потоа доаѓа до неко-
ја „синтеза“ во некое ново добро освестување.  

Во секој случај, нецелосното, продолженото остварување на иде-
елогијата нужно ja предизвикува појавата на лошото освестување. 
Судбината на таквата идеологија е постојано од огин да се претвора, да 
се изврти во Пандорина кутија – значи, прво да го даде знаењето, потоа 
да го покаже злото и, на крај, да не може да го укине. На духовен план, 
можеби нејзината најпотресна последица е лошото освестување – до-
крај отворената Пандорина кутија во која не останала ниту надежта. 

                                                 

536 Не e важно кој e критериумот на вистинитоста на сознанието: се работи за сознание-
то кое го поттикнува поединецот на акција, на менување, на менување според идеолошки-
от проект за менување; се работи за тоа дека акцијата која резултира од ова познание е по-
пречена, осуетена во новонастанатата ситуација на идеологијата. 
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Што тогаш?  
Тогаш се става точка на епиметејското каење и жалење.  
 

Не жалете се пак на судбината и не кажувајте 
дека Зевс ве фрлил в несреќа 
непредвидена! Никако тоа! но сами 
сте се фрлиле вие; зашт' свесно, 
a не одненадена нито без знаење, 
в безизлезната мрежа на злото 
ќе се сплеткате в својата лудост.537 
 

И тоа е крај на идеологијата. Огнот на идеологијата се гасне суди-
рајќи се со баналноста на „животот продолжува“. А тој продолжува ба-
рајќи друга надеж. 

Човекот е суштество што постојано настанува, суштество што се 
надминува, укинува и се бара себеси; тој е суштество на надежта како 
што Блох го определува:  

Човекот е она што има уште многу пред себе. Тој во својот труд и преку 
него постојано се преобликува. Тој постојано се наоѓа пред граници кои 
повеќе не се, зашто кога ќе ги восприми, тој ги пречекорува. Суштестве-
ното во човекот... е во надежта дека ќе успее.538  

Но, ако човекот е таков, тогаш тој останува да биде суштество на 
идеологијата.  

Но нема почнување на нов круг, на нова прометејска ситуација. 
Идеологијата како еден корпус на идеи врзан со еден (најчесто нов) 

свет, со ново општествено битие, како трансцендирање на постоечкото 
сè уште ќе биде составен дел на човечкиот живот кој ќе се обидува да ја 
формулира надежта, да ги определи новите граници, да го организира 

                                                 

537 Ајсхил, Прикованиот Прометеј, op. cit., стр. 61. 
538 E. Bloch, Princip Nada, Zagreb, 1981, str. 286. 
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пречекорувањето. Но, мислам дека е малку веројатно да се повторат 
големите проекти на големите идеологии на 20 век.  

 
 

* * * 
 
Оваа студија се потпира врз идеи на Лудвиг Витгенштајн, најмногу 

од „Филозофските истражувања“. Дали повикувањето на Витгенштајн 
значи и повикување на неговиот песимизам во однос на филозофската 
размисла, имено, дека таа не дава докази, дека е само логика и метафи-
зика. Прашањето тука, значи, би било: дали оваа студија успева да об-
јасни нешто? 

Во „Филозофските истражувања“ се наоѓа еден, пак „типично“ вит-
генштајновски одговор на ова прашање: 

„Но, дали ти навистина му го објаснуваш на друг она што самиот го 
разбираш? Да не го пушташ да нагаѓа? Ти му даваш примери – но тој мора 
да ja долови нивната тенденција, значи твојата намера.“ – Секое објаснува-
ње што можам да си го дадам себеси му го давам и нему. – „Тој нагаѓа што 
мислам“ би значело: пред очи му лебдат неколку различни толкувања на 
моето објаснување и тој едното го погаѓа. Тој би можел, во овој случај, да 
ме праша; и јас би можел да му одговорам и би му одговорил.539 

 
 

                                                 

539 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, op. cit, S. 84, paragr. 210. 
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