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„Џонатан Калер отсекогаш важел за една од најдобрите личности во поглед на 

објаснувањето на книжевната теорија, без да ја упростува, ниту да ја загрозува со 

полемичка пристрасност. Книжевна теорија – сосема кус вовед е одличен пример за дело 

од овој жанр.“ 

 

Џ. Хилис Милер, Универзитет Калифорнија, Ирвинг 

 

 

„Импресивно и шармантно достигнување… заобиколување на класичниот пристап 

изведен преку школи и пристапи, му го трасира патот на читателот директно до сржта на 

значајното прашање, за многу студенти, кое гласи: зошто воопшто ја изучуваат 

книжевната теорија? ... Привлечна и жива книга.” 

 

Патриша Во, Универзитет Дурхам 
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Едицијата С О С Е М А  К У С И   В О В Е Д И е наменета за секој оној кој сака 

стимулирачки и достапен пат до некоја нова тема. Тие се напишани од експерти и се 

објавени на повеќе од 25 јазици ширум светот. 

 

Серијата на овие изданија започна во 1995 година и сега вклучува широк избор на теми од 

областа на историјата, философијата, религијата, науката и хуманистичките дисциплини. 

Библиотеката на СКВ сега содржи повеќе од 200 тома од Сосема Кусите Воведи, на 

речиси сите теми - од антички Египет и индиската философија, до концептуалната 

уметност и космологијата. Таа ќе продолжи да се развива, сè додека не прерасне во 

библиотека со околу 300 наслови. 
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Првото издание на оваа книга е објавено во 2000 година. 

Овој превод е направен според второто издание од 2011 година. 

 

Сите права се заштитени. Ниту еден дел од оваа публикација не смее да се репродуцира, да се чува 

во систем за вчитување или да се пренесува, во било каква форма или на било каков начин, ниту 

да се користи во друго издание. 
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С О Д Р Ж И Н А 

 

 

 

Вовед 

Сознанија 

1. Што е тоа теорија?  

2. Што претставува книжевноста и дали е воопшто значајна?  

3. Книжевноста и културалните студии 

4. Јазик, значење и интерпретација 

5. Реторика, поетика и поезија 

6. Проза 

7. Перформативен јазик 

8. Идентитет, идентификација и субјект 

9. Етика и естетика 

Додаток: Теориски школи и движења 

Референци 
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В о в е д 

 

 

 

 

 

Голем дел од воведите во книжевната теорија се насочени кон тоа да објаснат збир од  

критички „школи”. Теоријата е третирана како серија од натпреварувачки „пристапи”, каде 

што секој од нив одделно, зазема различни теориски позиции и ангажмани. Но, теориските 

движења, идентификувани преку еден таков вовед – како што се структурализмот, 

деконструкцијата, феминизмот, психоанализата, марксизмот и новиот историцизам – имаат 

многу заеднички нешта. Поради тоа луѓето зборуваат за ‘теорија’, а не само за определени 

теории. Пред да се напише вовед во теоријата, подобро е да се позборува за прашањата и 

идеите од заеднички интерес, одошто веднаш да се почне со разгледување на различните 

теориски школи. Пожелно е да се прегледаат оние значајни расправи кои не се однесуваат 

на опозицијата на една „школа” кон друга, туку оние кои можеби ќе ги маркираат 

истакнатите поделби во рамките на едно движење. Третирањето на современата теорија 

како збир од меѓусебно натпреварувачки пристапи или методи на толкување, ќе загуби 

многу од својот интерес и сила, а тоа е резултат на нејзиното широко предизвикување на 

здравиот разум, како и на нејзините истражувања за тоа како се создава значењето и како се 

формира човечкиот идентитет воопшто. Ми се чинеше подобро да се насочам кон серија 

наслови и теми и да се насочам на значајни прашања и дебати врзани за нив, за да покажам 

колку и што од нив е навистина научено. 

 

Сепак, секој оној кој ќе пристапи кон читање на една воведна книга за книжевната теорија, 

има право да очекува соодветно објаснување на некои термини, како што се 

структурализмот и деконструкцијата. Во Додатокот на оваа книга понудив куси скици на 

најзначајните критички школи и движења, коишто можат да се прочитаат на почетокот, или 

да се остават за на крај, но исто така можат да се проверуваат постојано за време на 

читањето. 

 

За ова ново издание, преработив неколку дискусии, модифицирав неколку биографии и 

додадов едно ново поглавје под наслов „Етика и естетика“. 

 

 

                                                                                                                                               Авторот 
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С о з н а н и ј а 

 

 

 

 

 

Оваа книга им должи многу на студентите кои ги посетуваа моите воведни курсеви по 

книжевна теорија на универзитетот Корнел, чиишто прашања и дискусии во текот на 

годините ме поттикнаа да напишам еден ваков вовед. Би сакал да им се заблагодарам на 

Синтија Чејс, Мике Бал и Ричард Клајн, кои го читаа и го коментираа ракописот, 

поттикнувајќи ме одново да размислувам и одново да доработувам одредени делови. Роберт 

Бејкер, Лиланд Деладирантај и Мег Веслинг исто така помогнаа на посебен начин, како и 

Ева Бадовска, која ми помогна во предавањата на книжевната теорија и која значајно 

придонесе, од бројни аспекти, во правењето на еден ваков проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цртежи © The New Yorker Collection.  

 

Стр. 30 – цртеж на Бенуа Ван Инес; © 1991, списание The New Yorker, Inc.  

 

Стр. 52 – © The New Yorker Collection, 1998, Питер Штајнер, од cartoonbank.com. Сите 

права се заштитени.  

     

Стр. 97  – цртеж на Зиглер; © 1992, списание The New Yorker, Inc.    

 

Стр. 106  – © The New Yorker Collection, 1995, Роберт Манкоф, од cartoonbank.com. Сите 

права се заштитени.   

 

Стр. 131  – © The New Yorker Collection, 1987, Роз Част, од cartoonbank.com. Сите права се 

заштитени. 
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ПРВО ПОГЛАВЈЕ 

Што е тоа теорија? 

 

 

 

 

 

Овие денови, во книжевните и во културалните студии, постојано се зборува за теоријата. 

Не за теоријата на книжевноста, простете, туку едноставно за ‘теоријата’. За оној кој е 

надвор од ова поле, оваа употреба ќе му се чини чудна. Веднаш би се прашале - „теорија на 

што?” Изненадувачки, но тешко е да се даде едноставен одговор на ова прашање. Не се 

работи за теорија на некој посебен проблем, ниту пак за разбирлива теорија на одредени 

генерални прашања. Понекогаш теоријата е сметка за нешто повеќе од една дејност – на 

нешто што го правиме или не го правиме. Можете да бидете вклучени во теоријата; можете 

да ја изучувате или да ја предавате; можете да не ја сакате или да се плашите од неа. 

Меѓутоа, ниту едно од овие објаснувања не ни дава јасен увид во тоа што всушност 

претставува теоријата. 

 

Како што ни е кажано, ‘теоријата’ радикално ја промени природата на книжевните студии, 

но луѓето кои го велат ова, не мислат директно на книжевната теорија како систематска 

слика за природата на книжевноста и за расположливите методи за нејзина анализа. Кога 

луѓето се жалат дека има премногу теорија во книжевните студии денес, тие не мислат на 

заситеноста од систематската рефлексија кон природата на книжевноста, ниту пак, на 

пример, се впуштаат во дебати околу посебните квалитети на книжевниот јазик. Далеку од 

тоа. Тие имаат нешто друго предвид. 

Она што можеби го имаат на ум е тоа дека постојат премногу дискусии за не-книжевни 

прашања, премногу дебати за општи прашања чијашто релација со книжевноста е одвај 

видлива, и премногу читања на тешки психоаналитички, политички и философски 

текстови. Теоријата е купче од (најчесто странски) имиња; тоа значи, на пример – Жак 

Дерида, Мишел Фуко, Жак Лакан, Џудит Батлер, Луј Алтисе, Џорџо Агамбен, Гајатри 

Спивак. 

 

Терминот теорија 

Па, што е тогаш теоријата? Дел од проблемот лежи во самиот термин теорија, кој се 

развива во две насоки. Од една страна, на пример, зборуваме за „теоријата на 
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релативитетот” како востановен збир од тврдења. Од друга страна, терминот теорија се 

употребува сосема едноставно.  

      „Зoшто се разделија Лора и Мајкл?” 

      „Па, според мојата теорија1... ” 

 

Што значи тука поимот теорија? Прво, поимот теорија сигнализира некаква 

„спекулација”. Но, теоријата не е исто што и претпоставката. „Претпоставувам дека...” 

нуди сознание дека постои вистински одговор кој мене не ми е познат во моментот на 

зборување: „Претпоставувам дека Лора се изморила од критиките на Мајкл, но ќе 

дознаеме кога нивната пријателка Мери ќе дојде тука”. Теоријата пак, е спекулација која 

може да не биде погодена од она што ќе го каже Мери, како едно објаснување чијашто 

вистинитост или лажност може да биде тешка за докажување. 

 

„Според мојата теорија...” е израз кој тврди дека нуди објаснување кое не е очигледно. 

Ние не очекуваме говорникот да продолжи: „Мојата теорија е дека тоа што се случило е 

поради неверството на Мајкл со Саманта”. Тоа нема да се смета за теорија. Не е потребна 

теориска проникливост за да се заклучи дека доколку Мајкл и Саманта имаат љубовна 

афера, тоа директно ќе се одрази на однесувањето на Лора кон Мајкл. Ако говорникот 

кажеше: „Според мојата теорија, Мајкл имал афера со Саманта”, одеднаш постоењето на 

таква афера ќе беше работа на претпоставка, не веќе толку сигурна и стабилна, и оттука - 

една можна теорија. Но, генерално, за да се смета за теорија, едно објаснување не само 

што мора да биде неочигледно, туку истото мора да подразбира и извесна сложеност. 

„Според мојата теорија, Лора отсекогаш беше вљубена во нејзиниот татко и оттаму, Мајкл 

никогаш не можеше да биде вистинската личност за неа”. Теоријата мора да биде повеќе 

од хипотеза - не смее да биде очигледна и мора да вклучува комплексни, систематски 

релации меѓу збир од фактори. Истата не смее да биде лесно одобрена или неодобрена. 

Ако ги земеме предвид овие фактори, ќе стане многу полесно објаснувањето на тоа што 

всушност се подразбира под поимот ‘теорија’. 

 

 

Теоријата како жанр 

 

Теоријата во книжевните студии не е водење сметка за природата на книжевноста или за 

методите потребни за нејзино проучување (иако такви пристапи се дел од теоријата и ќе 

бидат разгледани и тука, главно во втората, петтата и шестата глава). Таа е комплексен 

                                                           

1 Во македонскиот јазик ретко се употребува ваков израз, но за да се остане верен на оригиналот, решивме 

да ја задржиме англиската форма на реченичната конструкција со цел да илустрираме на што точно мисли 

авторот (заб. на прев.). 
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корпус на размислување и пишување чиишто граници се исклучително тешки за 

дефинирање. Философот Ричард Рорти зборува за нов, мешан жанр кој се јавува во XIXот 

век: 

 

 „Во времето на Гете и Макулеј, Карлајл и Емерсон, се разви нов начин на пишување 

кој не беше ниту вреднување на релативните заслуги на книжевното создавање, ниту 

интелектуална историја, морална философија или општествено пророштво, туку сите 

овие измешани заедно во чинот на формирање на еден нов жанр.” 

 

Најповолната одредница за овој мешан жанр е едноставното додавање на прекарот 

теорија, кој ги означи оние дела кои успеале да ги предизвикаат и да ги преориентираат 

размислувањата на различни полиња, надминувајќи ги границите на коишто тие примарно 

им припаѓале. Ова е наједноставното објаснување за тоа што сè би можело да се смета за 

теорија. Делата означени како теориски, имаат ефект далеку над нивното оригинално 

поле на постоење. 

 

Ова едноставно објаснување е незадоволително, но се чини дека успева да го илустрира 

она што се случи по 1960те: ракописите надвор од полето на книжевните студии вклучија 

луѓе од областа на овие студии бидејќи нивните анализи на јазикот, или на умот, или на 

историјата и на културата, понудија нови и убедливи размисли за текстуалните и 

културните прашања. Во оваа смисла, теоријата не е збир од методи за примена, 

исклучително во рамките на книжевните студии, туку една неограничена група ракописи 

кои се однесуваат на сè што се наоѓа под сонцето - од техничките проблеми на 

академската философија до променливите начини на коишто луѓето зборувале и 

размислувале за телото. Жанрот на теоријата вклучува текстови од областа на 

антропологијата, уметноста, историјата, студиите за филмот, родовите, лингвистиката, 

философијата, политичката теорија, психоанализата, студиите од науката, од 

општествената и интелектуална историја и социологија. Текстовите за коишто станува 

збор се врзани за аргументи од овие подрачја, но тие стануваат ‘теорија’, бидејќи нивните 

визии или аргументи се покажале како сугестивни или продуктивни за оние кои не ги 

проучуваат овие дисциплини. Делата кои стануваат „теории”, нудат увид во она што 

другите го користат како сознание за значењето, за природата и за културата, за 

функционирањето на психата, за врските меѓу приватните и јавните искуства, како и за 

релациите меѓу големите историски сили и индивидуалните искуства.  

 

 

Ефектите на теоријата 

 

Ако теоријата е дефинирана преку нејзините практични ефекти, како збир параметри кои 

ги менуваат погледите на луѓето, правејќи ги да размислуваат различно за предметот што 
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го анализираат, како и за активностите вклучени во таа анализа, тогаш за какви ефекти 

станува збор? 

 

Главниот ефект на теоријата е оспорувањето на „јавното мнение”: здраворазумските 

гледишта за значењето, пишувањето, книжевноста и искуството. Теоријата, на пример, го 

испитува: 

 

 сфаќањето дека значењето на еден исказ или текст е она што говорникот го имал 

„на ум”, 

 или идејата дека пишувањето е израз чиишто вистини лежат таму некаде, во 

искуството или во состојбата на нештата што таа ги изразува, 

 или сознанието дека стварноста е она што е „сегашно”, во даден момент. 

 

Теоријата често пати се смета за борбена критика на сознанијата на здравиот разум и, 

понатаму, таа е обид да покаже дека она што го земаме „здраво за готово” е, всушност,  

еден историски конструкт, една посебна теорија која ни станала толку природна, што веќе 

и не ја сметаме за теорија. Како критика на здравиот разум и истражувањето на 

алтернативните концепции, теоријата вклучува преиспитување на најосновните премиси и 

заклучоци на книжевните студии, како и на променливоста на сè она што може да биде 

земено „здраво за готово” - на пример, што претставува значењето? Што значи 

категоријата автор? Што е она што се чита? Што претставува „јас” или субјектот кој 

пишува, кој чита или дејствува? На кој начин текстовите се однесуваат кон околностите во 

коишто настанале? 

 

Каков пример би дале за една ‘теорија’? Наместо општо да зборуваме за теоријата, веднаш 

ќе се нурнеме кон тешките текстови на двајца од најпознатите теоретичари и ќе видиме 

што можеме да сториме со нив. Предлагам два поврзани, иако спротивставени случаи, кои 

вклучуваат критика на идеите на здравиот разум, а кои се однесуваат на „полот”, 

„пишувањето” и „искуството”. 

 

 

Фуко за полот 

  

Во својата книга Историја на сексуалноста, францускиот интелектуалец и историчар 

Мишел Фуко го заговара она што го именува како „репресивна хипотеза”: нашироко 

прифатената идеја дека родот е нешто што во раните периоди било потиснувано, особено 

во XIX век, за разлика од модерните епохи кои настојуваат да го ослободат. Далеку од тоа 

дека е потиснато нешто што е природно, и токму затоа Фуко предлага дека „полот” е 

сложена идеја втемелена врз широк спектар од социјални практики, истражувања, говор и 
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пишување – „дискурси” или „дискурзивни практики” накратко – кои се обединуваат во 

XIX век. Сите форми на говор – од страна на докторите, свештениците, романописците, 

психолозите, моралистите, социјалните работници, политичарите – кои ги поврзуваме со 

идејата за репресија на сексуалноста – всушност ги поттикнаа начините на втемелување на 

она што го именуваме како „пол”. Фуко пишува: 

 „Сознанието за ‘полот’ го направи возможно групирањето, во една вештачка заедница, 

на анатомските елементи, биолошките функции, сензациите и задоволствата; тоа ѝ 

овозможува на единката да ја користи оваа фиктивна групација како каузален принцип, 

едно сеприсутно значење и тајна која може да биде откриена било каде.” 

 Фуко не негира дека постојат физички акти на сексуално општење или дека луѓето 

поседуваат биолошки пол и репродуктивни органи. Тој смета дека XIXот век најде нови 

начини на групирање под заедничка категорија („полот”), на збир нешта инаку 

потенцијално различни меѓу себе: определени чинови што ги именуваме како сексуални и 

биолошки дистинкции, делови од телото, психолошки реакции и, згора на тоа, како  

социјални значења. Начинот на зборување и соочување на луѓето со овие сензации и 

биолошки функции, создаде нешто поразлично, една вештачка заедница наречена „пол” 

којашто достигна широки размери и почна да се третира како фундаментална за 

формирање на идентитетот на индивидуата. Потоа, преку една значајна промена, ова 

нешто именувано како „пол” почна да се гледа како причина за збирот феномени 

групирани за да ја создадат токму таа идеја. Овој процес ѝ даде нова важност и улога на 

сексуалноста, правејќи од неа тајна за природата на една индивидуа. Зборувајќи за 

значајноста на „сексуалниот нагон” и за нашата „сексуална природа”, Фуко забележа дека 

сме ја достигнале онаа точка кога 

очекуваме нашата интелигенција да произлезе од она што многу векови претходно се 

сметаше за лудило,... нашиот идентитет, од она што се набљудуваше како неименуван 

порив. Тука лежи важноста што ѝ ја припишуваме, стравопочитта со којашто ја 

опкружуваме и грижата со којашто ѝ пристапуваме со цел да ја запознаеме. Токму затоа 

во изминатите векови, таа ни стана поважна од нашата сопствена душа. 

Една илустрација за начинот на којшто полот беше прогласен за тајна на една индивидуа и 

истовремено клучен извор за нејзиниот идентитет, е создавањето на „хомосексуалецот” 

како вид, како посебна класа во XIX век. Во раните историски периоди беа 

стигматизирани чиновите на сексуално општење меѓу индивидуите од ист пол (како што е 

содомијата), но сега се покрена истото прашање, но не како прашање на чин туку на 

идентитет, и не дали некој извршил забранет чин, туку дали истиот „бил” хомосексуалец. 

Содомијата е чин, пишува Фуко, но „хомосексуалецот сега стана вид (species).”  

Претходно постоеја хомосексуални чинови во коишто луѓето можеле да се вклучат; сега 
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истото стана прашање, на сексуално јадро или суштина преку којашто се определува 

самата сушност на индивидуата: дали тој е хомосексуалец? 

Според сфаќањето на Фуко, „полот” е конструиран од дискурсите поврзани со различните  

општествени практики и институции: начинот на којшто докторите, свештениците, 

јавните функционери, социјалните работници, па дури и романописците, го третираат 

феноменот што го идентификуваат како сексуален. Но, овие дискурси го претставуваат 

полот како нешто кое им претходи на самите дискурси. Модерните мислители нашироко 

ја прифатија оваа слика и ги обвинија овие дискурси и општествени практики, поради 

обидот да го контролираат и да го потиснат полот што всушност го создаваат. 

Преобраќајќи го овој процес, анализата на Фуко го третира родот повеќе како ефект,  

отколку како причина, како продукт на дискурсите кои се обидуваат да ги анализираат, да 

го опишат и да ги регулираат активностите на луѓето. 

Анализата на Фуко е пример за еден аргумент од областа на историјата којшто станал 

„теорија”, бидејќи бил доволно инспиративен и преземен од луѓе од различни научни 

области. Не се работи за теорија на сексуалноста во смисла на збир од аксиоми кои 

претендираат да бидат универзални. Станува збор за анализа на определен историски 

развој, иако ова очигледно подразбира пошироки импликации. Тоа нè поттикнува да се 

сомневаме во она што е означено како природно, како дадено. Доколку тоа не е случај, 

туку токму спротивното, дали истиот бил произведен од дискурсите на експертите, од 

практиките врзани за дискурсите на знаење кои тврдат дека го опишуваат? Според 

размислувањата на Фуко, тоа е обид да се осознае вистината за човечките суштества кои 

го претворија „полот” во тајна на човечката природа. 

 

Теориски потези 

Едно својство на размислувањето кое прераснува во теорија е она кое нуди впечатливи 

„потези“ што луѓето можат да ги искористат кога размислуваат на други теми. Еден таков 

потег е сугестијата на Фуко дека претпоставената опозиција меѓу природниот пол и 

општествените сили („моќта“) кои потиснуваат, може да прерасне во врска на соучество: 

општествените сили го поттикнуваат дејствувањето на она („полот“) што очигледно се 

обидуваат да го контролираат. Дополнителен потег – бонус, ако сакате – е да се постави 

прашањето што точно се постигнува преку притајувањето на ова сложеност на моќта и на 

полот за којшто се вели дека го потиснува. Што се постигнува кога оваа заемна зависност 

повеќе се набљудува како опозиција, а помалку како заемна зависност? Одговорот на 

Фуко е дека овој процес ја маскира продорноста на моќта: веруваме дека ѝ се 

спротивставуваме на моќта преку освојувањето на полот, но всушност дејствуваме и 

работиме токму според правилата кои ги поставила моќта. Срочено поинаку, сè додека се 
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чини дека ова нешто именувано како „пол“ лежи надвор од границите на моќта – како 

нешто што општествените сили напразно се обидуваат да го контролираат – моќта делува 

ограничено, не баш моќно сама по себе (бидејќи не може да го скроти полот). А сепак 

моќта, всушност, е продорна; таа е сеприсутна, таа е насекаде. 

Фуко смета дека моќта не е нешто што некој може да го поседува, туку е „моќ/знаење“: 

моќта во форма на знаење или знаењето како моќ. Она што сметаме дека го знаеме за 

светот – концептуалната рамка во која сме научени да размислуваме за него – има огромна 

моќ. На пример, моќта/знаењето ја создава состојбата во која некој е дефиниран преку 

неговиот пол. Тоа ја создава состојбата или ситуацијата која дефинира една жена како 

индивидуа која може да достигне исполнување како личност преку сексуалната релација 

со маж. Идејата дека полот лежи надвор, и во опозиција со моќта, го крие пристапот до 

моќта/знаењето.  

Постојат неколку значајни нешта кои мораат да се споменат за овој пример на теоријата. 

Теоријата кај Фуко е аналитичка (анализа на еден концепт), но следствено и спекулативна 

во онаа смисла во која не располагаме со докази за да докажеме дека тоа размислување е 

точна хипотеза за половоста (постојат многу докази кои го прават веројатен овој исказ, но 

не постои никаков решавачки тест). Фуко оваа форма на испитување ја нарекува 

„генеалошка“ критика: излагање за тоа како основните категории, како што е „полот“ на 

пример, се создаваат од дискурзивните практики. Една ваква критика не се обидува да ни 

каже што точно претставува „полот“, туку бара начин за да ни покаже на кој начин било 

поттикнато сознанието за овој поим. Треба да се забележи исто така дека Фуко во овој 

случај воопшто не зборува за книжевноста, иако неговите теории и размислувања се 

покажаа како мошне интересни за проучувачите на книжевноста. Од една страна, 

книжевноста се однесува на полот; таа е едно од оние полиња каде што е конструирана 

идејата за полот, каде што ја наоѓаме промовирана и идејата дека најдлабоките идентитети 

на луѓето се врзани за видовите страсти (желби) коишто тие ги чувствуваат кон некое 

друго човечко суштество. Ставот на Фуко е од особена важност за луѓето кои го 

проучуваат романот, но и за оние кои се ориентирани кон студиите за хомосексуалноста 

или општо кон родовите студии. Фуко изрши големо влијание како пронаоѓач на новите 

историски објекти: за поимите, какви што се „полот“, „казната“ и „безумието“ 

(„лудилото“), претходно не се размислуваше како за поими со своја историја. Неговите 

дела ја третираат оваа проблематика како историска конструкција и оттука, нè 

поттикнуваат да размислуваме на кој начин дискурзивните практики на еден период, 

вклучувајќи ја тука и книжевноста, ги обликувале споменатите прашања, што ние сме ги 

земале „здраво за готово“. 
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Дерида за пишувањето 

Како втор пример за ‘теорија’ – исто толку влијателна како и Фукоовата ревизија на 

историјата на половоста, но со карактеристики кои илустрираат одредени разлики во 

рамките на самата „теорија“ – би можела да се третира анализата на францускиот философ 

Жак Дерида за дискусијата врзана за пишувањето и за искуството во Исповедите на Жан-

Жак Русо. Русо е француски писател од XVIII век, кому му се припишува загатнувањето 

на модерното сфаќање за индивидуалното себство. 

Но, најпрво, мал вовед. Западната философија, традиционално, ја повлече разликата меѓу 

„стварноста“ и „појавноста“, меѓу самите нешта и нивната претстава. Знаците или 

претставите, во овој поглед, не се ништо повеќе од начин да се допре до стварноста, до 

вистината или идеите, и истите мораат да бидат што појасни; тие не треба да пречат, не 

треба да влијаат или да ја инфицираат идејата за вистината што ја претставуваат. Во овие 

рамки, говорот се чини како моментална манифестација или доказ за присуството на 

некоја мисла, за време на чинот на пишување, која управува со отсуството на говорителот, 

и оттука - тој се третира како вештачка и изведена репрезентација на говорот, како 

потенцијален погрешен знак за друг знак. 

Русо ја следи оваа традиција, која преминала во здраворазумско размислување, кога 

пишува: „Јазиците се создадени за да се зборува на нив; пишувањето служи само како 

надополнување на говорот”. Дерида интервенира тука, поставувајќи го прашањето „што 

треба да се сфати под поимот надополнување?“ Во речникот на Вебстер, поимот 

надополнување се дефинира како „нешто кое комплетира или надополнува нешто друго“. 

Дали пишувањето го „комплетира“ говорот преку обезбедување на нешто суштествено 

кое му недостасува, или пак додава нешто без коешто говорот би функционирал совршено 

добро? Русо постојано го карактеризира пишувањето само како додаток, како 

дополнување, како нешто непотребно и екстра, па дури и како „болест на говорот“: 

пишувањето се состои од знаци кои откриваат потенцијална можност за неразбирање, 

затоа што се читаат во отсуство на говорителот, кој не е присутен во мигот на читање за да 

објасни или за да поправи нешто. Но, иако Русо го дефинира пишувањето како нешто 

непотребно и екстра, неговите дела го третираат како она кое го комплетира или кое го 

надополнува она кое недостасува во говорот -  пишувањето постојано се потенцира како 

компензација на слабостите на говорот, како што е можноста нешто да не биде разбрано. 

На пример, во своите Исповеди, дело кое го назначува сознанието за себството како за 

„внатрешна“ стварност скриена од општеството, нараторот избрал да пишува и да се крие 

од општеството, бидејќи во општеството тој ќе се покажел „не само неповолно, туку и 

целосно различно од она што е...“. „Да бев присутен, луѓето никогаш немаше да дознаат 

колку навистина вредам” пишува тој. За Русо, следствено, неговото „вистинско“, 

внатрешно себство е различно од себството кое се јавува во комуникацијата со другите и 
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нему му е потребно пишувањето за да ја надополни грешноста на знаците во неговиот 

говор. Пишувањето станува суштинско, бидејќи говорот поседува квалитети претходно 

резервирани за пишувањето: како и пишувањето, тој се состои од нејасни знаци, кои не го 

спроведуваат автоматски значењето што говорителот го имал на ум, туку се отворени за 

толкување. 

Пишувањето е дополнување на говорот, но говорот по себе е веќе едно дополнување: 

децата, пишува Русо, брзо учат да го користат говорот за да ја „надополнат сопствената 

слабост... затоа што не е потребно големо искуство за да се сфати колку е убаво кога се 

дејствува преку другите и кога се придвижува светот преку движењето на јазикот”. Во 

еден потег својствен за теоријата, Дерида го третира овој посебен случај како дел од една 

вообичаена структура или логика: „логиката на надополнувањето“ што тој ја открива во 

делата на Русо. Оваа логика е структура во којашто, она кое е надополнето (говорот), 

пројавува потреба од дополнително надополнување, бидејќи докажува дека ги има истите 

квалитети кои претходно првенствено го карактеризирале самото надополнување 

(односно – пишувањето). Ќе се обидам да појаснам. 

Русо има потреба од пишувањето бидејќи говорот се толкува погрешно. Поопшто, тој има 

потреба од знаци бидејќи нештата сами по себе се незадоволителни. Во Исповеди, Русо ја 

опишува љубовта кога бил адолесцент, кон Мадам де Варен во чијашто куќа живеел и која 

ја нарекувал „Мајка“. 

Никогаш немаше да завршам ако си зедов за задача да ги опишам сите будалаштини што 

сеќавањата на мојата драга Мајка ме поттикнаа да ги направам, откако повеќе не бев во 

нејзино присуство. Колку често го бакнував мојот кревет, помислувајќи дека таа спиела 

во него, моите завеси и целиот мебел во собата, бидејќи ѝ припаѓаа нејзе, и нејзината 

прекрасна рака ги беше допрела, па дури и самиот под, врз којшто се испружував, 

мислејќи дека таа чекорела по него.  

Во нејзино отсуство, овие различни објекти функционираат како надополнувања или 

замени за нејзиното присуство. Но се чини дека дури и во нејзиното присуство, истата 

структура, истата потреба од надополнување, останува активна. Русо продолжува, 

Понекогаш, дури и во нејзиното присуство, правев секакви прекумерности кои можеа да 

бидат инспирирани единствено од најдивата љубов. Еднаш, на масата, откако таа зема  

парче храна и го доближи до устата, јас викнав дека сум видел влакно на него. Таа го 

врати залакот на чинијата; јас страсно посегнав по него и го голтнав. 

Замените или знаците кои го потсетуваат нараторот на неа, првично се контрастивно 

присутни дури и во нејзино присуство, а не само во нејзиното отсуство. Но, се чини дека 

нејзиното присуство не е момент на исполнување, на моментален пристап до самото 

нешто, без дополнувања или знаци; и во нејзиното присуство структурата, и потребата од 
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дополнувања, останува иста. Поради тоа се збиднува и гротескниот инцидент на голтање 

на парчето храна што таа претходно го допрела до устата. На овој начин, синџирот 

дополнувања може да биде продолжен. Дури и во оној случај, кога би ја „поседувал“, 

нараторот сè уште би чувствувал дека таа му побегнала и дека таа би била присутна 

навистина, само доколку е претчувствувана и замислувана. „Мајката“ сама по себе е 

замена за мајката што Русо никогаш не ја запознал – мајка која никогаш не би била 

доволна, туку, како и сите мајки, не би го задоволила и би имала потреба од дополнувања. 

„Од серијата дополнувања“, пишува Дерида, „произлегува еден закон: оној кој се 

однесува на бескрајно поврзаните серии, кои неизбежно го размножуваат дополнувачкото 

посредство, кое пак ја создава смислата на самото одолговлекувано нешто: впечатокот на 

самото нешто по себе, на моменталното присуство или на обичната согледба. 

Непосредноста е изведена. Сè почнува преку непосредното”. Колку повеќе ваквите 

текстови се обидуваат да ни укажат на значајноста на присуството на самото нешто, толку 

повеќе ја потенцираат и потребата од непосредност. Овие знаци или дополнувања се 

всушност одговорни за насетувањето дека постои нешто повеќе (како што е Мајката) што 

може да биде дофатено. Она што го учиме од овие текстови е сфаќањето на идејата дека 

оригиналот е создаден од копиите, и дека појавата на оригиналот е секогаш одложена –

никогаш дофатлива всушност. Заклучокот е дека сознанието на нашиот здрав разум за 

стварноста како нешто присутно, се покажува како неодржливо: искуството е посредувано 

преку знаци, и, „оригиналот“ е создаден како ефект од тие знаци, или од тие дополнувања. 

За Дерида, текстовите на Русо, како и многу други текстови, предлагаат дека наместо да 

се размислува за животот како за нешто кон коешто се додаваат знаци и текстови со цел 

тој да се претстави, животот треба да се гледа како форма придушена од знаци, направен 

каков што е преку процесите на означување. Текстовите можат да тврдат дека стварноста 

е примарна и дека таа стои над означувањето, но всушност тие укажуваат на сознанието, 

преку познатата изрека на Дерида, дека „Не постои ништо надвор-од-текстот“. Кога 

веруваме дека одиме надвор од знаците и текстот, до „самата реалност“, она на што 

всушност наидуваме се само повеќе знаци, повеќе текст, цела низа додатоци. Дерида 

пишува: 

Она што се обидовме да го покажеме преку следење на поврзувачките нишки на 

„опасното дополнување“ е дека кај она што го именуваме како стварен живот на овие 

сочиненија „од крв и месо“,... не постоело ништо повеќе од самото пишување, ниту пак 

постоело нешто друго освен додатоци и означувања на замени кои единствено можат 

да се воздигнат преку синџирот на диференцијални релации... И така до бесконечност, 

како што веќе сме прочитале во текстот, дека апсолутната стварност, Природата или 

она што е именувано преку зборови какви што се „вистинската мајка“ на пример, веќе 

ни избегало, никогаш навистина не постоело; она што го назначува значењето и 

јазикот е пишувањето третирано како отсуство на природното присуство. 
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Тоа не значи дека не постои разлика меѓу присуството на „Мајката“ и нејзиното отсуство, 

или дека нема разлика помеѓу „вистинскиот“ и фикционалниот настан. Суштината се 

состои во сознанието дека нејзиното присуство се прифаќа како форма на отсуство, кое  

бара посредства и дополнувања. 

 

На што укажуваат примерите 

Фуко и Дерида често пати се подведуваат под заедничкиот назив „постструктуралисти“ 

(да се види Додатокот), но овие два примери на „теорија“ укажуваат на значајни разлики. 

Дерида нуди читање или интерпретација на текстовите, укажувајќи на специфичната 

логика во еден текст. Фукоовите ставови не се темелат на конкретни текстови – 

зачудувачки, но тој всушност цитира само неколку суштински документи или дискурси – 

туку тој нуди општа рамка за размислување врзана за текстовите и дискурсите во општи 

размери. Интерпретацијата на Дерида го покажува крајниот опсег до кој самите книжевни 

дела, како што се Исповедите на Русо, се теориски: тие нудат експлицитни, спекулативни 

аргументи за пишувањето, страста и замената или додавањето, и тие се водичи во 

размислувањето на овие теми, на начини коишто ги оставаат имплицитни. Фуко, од друга 

страна, се обидува да ни покаже не колку се проникливи или мудри текстовите, туку 

колку далеку дискурсите на докторите, научниците, романописците и останатите ги 

создаваат нештата за кои сметаат дека само ги анализираат. Дерида покажува какви се 

теориските и книжевните дела, а Фуко колку се креативно-продуктивни дискурсите на 

знаењето. 

Исто така се чини дека постои разлика во она што обајцата го тврдат и какви сè прашања 

произлегуваат од тоа. Дерида тврди дека ни кажува што зборуваат или што покажуваат 

текстовите на Русо, на што се надоврзува прашањето дали она што го кажуваат неговите 

текстови е вистинито. Фуко тврди дека анализира определен историски момент, на што 

пак се надоврзува прашањето дали неговите огромни генерализации се применливи и за 

други времиња и места. Поттикнувањето на вакви и слични прашања, следствено, е 

нашиот начин на стапување во ‘теоријата’ и нејзинa практичнa применa. 

Овие два примери за теорија покажуваат дека теоријата подразбира спекулативна 

практика: водење сметка за страстите (желбите), јазикот, и така натаму, кои ги 

предизвикуваат прифатените идеи (на пример, дека постои нешто природно кое се 

именува како „пол“; дека знаците имаат за цел претставување на некаква примарна 

стварност, итн.). Преку тоа, тие нè поттикнуваат да ги преосмислуваме категориите што 

можеби ги рефлектираме врз книжевноста. Овие примери го илустрираат главното 

упаѓање на неодамнешната теорија, која послужи како критика на сè што беше земено 

како природно, преку демонстрацијата дека сè она за коешто се мислело како за природно 
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или било изложено како такво, е всушност историски и културен производ. Она што се 

случува може да се сфати преку различен пример: кога Арета Френклин пее „You make me 

feel like a natural woman“, таа се чини среќна затоа што е потврдена во рамките на 

„пририодниот“ полов идентитет, како претходник на културата, преку третманот од 

страна на некој маж. Но, нејзината формулација „you make me feel like a natural woman“, нè 

поттикнува на размислувањето дека претпоставениот природен или даден идентитет е 

културолошка улога, или ефект кој е создаден во рамките на културата: таа не е „природна 

жена“, туку се чувствува како таква. Природната жена е продукт на културата.  

Теоријата поставува и други аргументи аналогни на овој, без оглед на тоа дали стои зад 

размислувањето дека природниот општествен ред и институциите, како и навиките за 

размислување на едно општество, се продукт на водечките економски релации и 

зголемената борба за моќ, или дека феноменот на самосвесниот живот може да се роди од 

несвесните сили, или дека она што го нарекуваме себство или субјект е создадено во и 

преку системите на јазикот и културата, или дека она што го именуваме како „присуство“, 

„потекло“ или „оригинал“, е создадено од копии, како ефект на повторување. 

Па, што претставува теоријата? Од овие размислувања можат да се изведат четири главни 

поенти. 

1. Теоријата е интердисциплинарна – таа е дискурс кој има ефекти надвор од 

оригиналната дисциплина. 

2. Теоријата е аналитичка и спекулативна – таа е обид да реши што се подразбира со 

она што го именуваме како пол или како јазик, како пишување, како значење или 

како субјект. 

3. Теоријата е критика на здравиот разум, на концептите земени и сфатени како 

природни. 

4. Теоријата е рефлексивна, размислување за размислувањето, истражување на 

категориите што ги користиме со цел да им доделиме смисла на нештата, во 

книжевноста, но и во останатите дискурзивни практики.  

Како резултат на изложеното, може да се заклучи дека теоријата е застрашувачка. Една од 

најзастрашувачките карактеристики на теоријата денес е нејзината бесконечност. Таа не е 

нешто што некогаш може да се совлада, како определена група текстови кои можат да се 

научат за да се демонстрира „теориско знаење“. Таа е неограничен корпус од трудови кој 

секогаш се збогатува, како што помладите и немирни истражувачи, во критиката на 

водечките идеи на нивните предци, го промовираат придонесот кон теоријата на новите 

истражувачи и одново ги откриваат опусите на постарите и запоставените истражувачи. 
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Оттука, теоријата е извор на заплашување и извор на постојани подбуцнувања: „Што? Не 

си го читал Лакан! Како тогаш можеш да зборуваш за стиховите без претходно да се 

консултираш со мисловната конституција на субјектот кој зборува?“ Или: „Како воопшто 

можеш да пишуваш за викторијанскиот роман без да ги прочиташ размислувањата на 

Фуко за развитокот на сексуалноста и хистеризацијата на женските тела, воедно и 

демонстрацијата на Гајатри Спивак за улогата на колонијализмот во создавањето на еден 

субјект на метрополата?“ На моменти, теоријата се претставува самата себе како ѓаволска 

реченица која нè осудува на тоа со тешкотија да ги читаме текстовите од помалку 

познатите теориски полиња, каде што завршувањето на една задача нема да биде 

наградено со воздивнување од напорната работа, туку ќе резултира со уште потешки 

задачи. („Спивак? Да, но дали си ја читал критиката на Бенита Пери на Спивак, и 

нејзиниот одговор?“). 

 

 
 

„Ти си терорист? Фала му на Бога. Помислив дека Мег рече теоретичар“ 

 

 

Несовладливоста на теоријата е главната причина за отпорот спрема неа. Без разлика 

колку сте упатени и вешти, никогаш нема да бидете сигурни дали „ќе треба да ги читате“ 

Жан Бодријар, Михаил Бахтин, Валтер Бенјамин, Хелен Сиксу, К. Л. Р. Џејмс2, Мелани 

Клајн или Јулија Кристева, или едноставно „безопасно“ ќе можете да ги заобиколите. (Тоа 

секако зависи од она што „сте“ и што би сакале да бидете). Добар дел од непријателството 

кон теоријата, произлегува несомнено од фактот дека, за да ја признаеме важноста на 

теоријата, значи да влеземе во ангажман со отворен крај и да се ставиме себеси во 

позиција каде што секогаш постојат значајни нешта што ние сè уште не ги знаеме. А, од 

друга страна пак, тоа е и услов на самиот живот. 

                                                           

2 Cyril Lionel Robert James (1901 – 1989), новинар, историчар, есеист (заб. на прев.) 
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Теоријата нè поттикнува да целиме кон нејзино владеење: се надеваме дека едно теориско 

читање ќе ни ги овозможи концептите за организирање и разбирање на феноменот што го 

истражуваме. Но теоријата ја исклучува апсолутната власт над неа, не само затоа што 

секогаш има што повеќе да се научи, туку, поспецифично, исто колку и поболно, таа по 

себе претставува испрашување на претпоставените резултати и на заклучоците врз коишто 

истите се засновани. Природата на теоријата е да поништува, преку натпреварот меѓу 

тврдењата и постулатите што ги сметаме за веќе познати, и ова ги прави непредвидливи 

нејзините ефекти. Не сме ја совладале материјата врвно, но ниту сме онаму каде што сме 

биле претходно. Ние самите размислуваме за нашето читање на различни начини. Се 

судираме со различни прашања и стекнуваме подобро чувство за последиците од 

прашањата што ги активираме при процесот на читање на делата. 

 

Смрт или триумф на теоријата? 

Еден нов аспект во теориските дискусии од 1990те и раниот XXI век се промовираше преку 

потврдите (најчесто со ведар дух) за смртта на теоријата. Тешко е да не се посомневаме 

дека, доколку теоријата навистина беше мртва, доколку го заокружеше сопствениот век на 

постоење и со тоа исчезнеше од сцената, луѓето немаше да чувствуваат потреба да ја 

прогласат нејзината смрт. Потврдите или убедувањата за смртта на теоријата се чинеа 

како обиди за изнесување на виделина на она што се прокламираше - кажувајте го тоа што 

почесто и можеби ќе се оствари. Секако, вистина е дека теоријата не е најновото нешто, 

ниту е еден воодушевувачки и возбудлив развој. Како што почна да се зема „здраво за 

готово“, како дел од критичката сцена и како предмет на проучување, така таа почна да 

губи од гламурот на новитет или озлогласеност. Денес луѓето сфаќаат дека секој 

интелектуален проект е заснован врз некаква теорија и дека студентите би требало да 

бидат свесни за теориските дебати во нивните студиски подрачја. Тие треба да бидат 

способни да ја сместат нивната работа во рамките на променливите интелектуални 

структури, како една од повозбудливите и општествено релевантни димензии на 

општествените науки. Кога теоријата е земена „здраво за готово“, дали ова би требало да 

се смета за нејзина смрт или за нејзин триумф? 

Ова прашање најживо се отсликува во случаите со определени теориски ориентации: 

теоретичарките на феминизмот се жалат дека новите генерации студенти одбиваат да се 

именуваат како феминисти, земајќи ги „здраво за готово“ сите политички и културни 

достигнувања на феминизмот. Дали во овој случај станува збор за смрт на феминизмот 

или за негов триумф, кога принципите за коишто тој се бори, одминуваат незабележано? 

Ситуацијата на извесен начин е поинаква за теоријата во општи рамки. Бидејќи залетот на 

теоријата, како размислување за размислувањето, лежи во желбата да се разбере дејноста 
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и дејството на другиот, да се испитаат теориските ангажмани и импликации и нејзините 

цели никогаш не можат да бидат постигнати еднаш засекогаш. Теоријата е водена од 

невозможната желба да зачекори надвор од нашата мисла и истовремено да ја смести и да 

ја сфати; таа е подготвена и за промени, – а ова е веќе остварлива желба –  на светот во 

којшто постои нашата мисла и на начинот на кој истата се обликува, бидејќи таа секогаш 

може да биде поостра, пооблагородена со знаење и капацитет, како и да биде 

посамопромислувачка. 

Овој кус вовед нема да ве претвори во врвни познавачи на теоријата и тоа не поради тоа 

што е многу кус, туку затоа што ги подвлекува најзначајните линии на размислување и 

полиња за полемики, особено оние кои се однесуваат на книжевноста. Ги претставува 

примерите на теориско истражување со надеж дека читателите ќе ја најдат теоријата 

привлечна и значајна, и ќе ја искористат можноста да ги доживеат задоволствата на 

размислувањето. 
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ВТОРО ПОГЛАВЈЕ 

Што претставува книжевноста и дали е значајна? 

 

 

 

 

 

Што претставува книжевноста? Ќе помислите дека ова би требало да биде централното 

прашање во книжевната теорија, но всушност се покажа дека и не било толку важно. 

Зошто е тоа така? 

 

Веројатно постојат две главни причини. Прво, ако теоријата во себе вклучува идеи од 

философијата, лингвистиката, историјата, политичката теорија и психоанализата, зошто 

тогаш теоретичарите се грижат дали текстовите што ги читаат се книжевни или не? Денес, 

за студентите и професорите по книжевност, постои цел опсег од критички проекти, 

области за читање и теми на кои може да се пишува – како што е темата за „претставите за 

жените во раниот XIX век“ – каде што можат да се истражуваат книжевни и некнижевни 

дела. Можете да ги проучувате романите на Вирџинија Вулф или записите на Фројд за 

неговите искуства, или пак двата вида текстови. Ќе заклучиме дека разликата меѓу нив не 

е методолошки одлучувачка. Тоа не значи дека сите текстови се еднакви: некои текстови 

се сметаат за побогати, за помоќни, за подобри, посупериорни и поцентрални примери, од 

една или од друга причина. Но, и книжевните и некнижевните дела можат заедно да се 

проучуваат на слични начини. 

 

 

Книжевното надвор од книжевноста  

 

Второ, разликата не се чини средишна бидејќи теориските дела го откриле она што е 

именувано како „книжевно“ во некнижевниот феномен. Квалитетите за коишто често се 

мислело како за книжевни, се покажале клучни и за некнижевните дискурси и практики. 

На пример, дискусиите за природата на историското разбирање го земале за модел она 

што е вклучено во чинот на разбирање на една приказна. Карактеристично, историчарите 

не нудат објаснувања кои се предвидливи како објаснувањата во науката: тие не можат да 

покажат дека кога ќе се појават X и Y, по логика на нештата неопходна е појавата на Z. 

Она што тие го прават е всушност покажување како едно нешто довело до нешто друго, 

како дошло до избувнување на Првата Светска војна, а не зошто таа се случила. Оттука, 

моделот на историските образложувања ја има логиката на приказните: преку поврзување 
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на почетната ситуација, нејзиниот развој и крајниот резултат, се укажува на кој начин се 

збиднало некое нешто.  

 

Накратко, моделот за историската стварност, е всушност, историскиот наратив. Ние што 

слушаме и читаме приказни, можеме да кажеме дали еден заплет има смисла или не, дали 

е одржлив или дали приказната останува недовршена. Доколку истиот модел на она што 

има смисла и она што се смета за приказна, ги карактеризира и книжевните и историските 

наративи, тогаш правењето разлика помеѓу нив не треба да ни се чини како итен теориски 

проблем за решавање. Слично, теоретичарите почнаа да инсистираат на значајноста на 

некнижевните текстови – без разлика дали ќе се земат Фројдовите видувања за 

психоаналитичките случаи или некои дела со философска природа – за реторичките 

фигури каква што е метафората, коишто се покажале клучни за книжевноста, но кои пак 

се сметале чисто за украси во некои други дискурзивни форми. Со цел да се покаже како 

реторичките фигури ја обликуваат мислата и во другите дискурси исто така, 

теоретичарите спроведуваат моќна книжевност на сила во наводно некнижевни текстови, 

и оттука, ја комплицираат разликата меѓу книжевното и некнижевното. 

 

Но фактот што ја опишувам оваа ситуација, зборувајќи за откривањето на „книжевното“ 

во некнижевните феномени, укажува на сознанието дека книжевноста продолжува да игра 

определена улога и дека мора да ѝ се обрне внимание. 

 

 

За какво прашање станува збор? 

 

Ќе се вратиме назад на клучното прашање „Што е книжевноста“, кое нема така брзо да 

исчезне. Но, за какво прашање, всушност, станува збор? Лесно е ако прашањето ни го 

постави петгодишно дете. Но доколку оној кој прашува е книжевен теоретичар, тогаш 

потешко е да се знае како да му се пристапи на прашањето. Истото може да се однесува на 

општата природа на овој предмет, книжевноста, за која и обајцата добро сме 

информирани. За каков вид предмет или дејност станува збор? Што постигнува таа? За 

какви сè цели служи? Оттука, јасно е дека прашањето „Што е книжевноста“ не подразбира 

дефиниција, туку анализа, дури и еден аргумент околу тоа зошто еден човек воопшто би 

се занимавал со неа. 

 

Но „Што претставува книжевноста“ може исто така да се однесува и на разликата меѓу 

карактеристиките на делата познати и окарактеризирани како книжевни: што ги одделува 

нив од некнижевните дела? Што ја разликува книжевноста од другите човечки активности 

или разоноди? Во овој случај, луѓето можеби би го поставиле ова прашање, бидејќи се 

интересираат како да определат кои дела се книжевни, а кои не, но веројатно тие веќе 
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имаат предвид што се смета за книжевност и затоа, сакаат да знаат нешто друго: дали 

постојат некои суштински, особени карактеристики што ги споделуваат книжевните дела? 

 

Ова е тешко прашање. Теоретичарите се борат со тоа, но без некој забележлив успех. 

Причините не треба да се бараат некаде далеку: книжевните дела се појавуваат во сите 

форми и големини и најчесто повеќето од нив се чини дека имаат повеќе заеднички 

карактеристики со делата кои обично не се подведуваат под категоријата „книжевност“, 

отколку што бележат сличности со дела препознавани како книжевни. Џејн Ер на Шарлот 

Бронте на пример, многу повеќе потсетува на автобиографија отколку што е тоа случај со 

еден сонет, а една песна од Роберт Барнс - Мојата љубов е како црвена, црвена роза – 

повеќе потсетува на фолклорна песна отколку што е тоа случај со Шекспировиот Хамлет. 

Дали овие квалитети кои ги делат поемите, драмите и романите, ги разликуваат од, да 

речеме, песните, преписите на разговори или автобиографиите? 

 

 

Историски варијации 

 

Дури и еден аспект од историската перспектива го прави уште посложено ова прашање. 

Во тек на 25 века, луѓето пишувале дела што денес ги именуваме како книжевни, но 

модерното сфаќање за книжевноста е старо речиси два века. Пред 1800та, книжевноста и 

нејзе аналогните термини во другите европски јазици, означуваа  „текстови“ или „знаења 

стекнати од книга“. Дури и денес, еден научник кој вели „литературата за еволуцијата е 

огромна“, не мисли на тоа дека многу песни и романи се напишани на таа тема, туку дека 

опширно е пишувано за тоа прашање. И делата кои денес се изучуваат како книжевност на 

часовите по англиски или латински јазик во училиштата и универзитетите, некогаш се 

сметале не толку за специфични видови текстови, колку што се посматрале како добри 

примери за користењето на јазикот и реториката. Истите се сметале за делчиња од 

поголема категорија на врвни практики на пишување и размислување, кои вклучувале 

говори, проповеди, историја и философија. Од учениците не се барало да ги 

интерпретираат, како што ние денес ги толкуваме книжевните дела, барајќи објаснување 

на што всушност „се однесуваат тие“. Напротив, учениците ги запаметиле, ја научиле 

нивната граматика, ги препознале нивните реторички фигури и нивните структури или 

процеси на аргументирање. Пример за такво дело е Вергилиевата Ајнеида, која денес се 

проучува како книжевно дело, а која била многу различно третирана во училиштата пред 

1850 г. 

 

Модерното сфаќање за книжевноста на Западот како креативно пишување, може да се 

следи со германските романтичарски теоретичари во доцниот XVIII вeк, а како референца 

кон конкретен извор, се јавува една книга објавена во 1800та година од француската 
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баронеса Мадам де Стал, За книжевноста видена преку нејзините релации со 

општествените институции. Но, дури и ако се ограничиме на последните два века, 

категоријата книжевност станува по малку лизгава: дали делата коишто денес се сметаат 

за книжевност – песните на пример, кои ни се чинат како фрагменти на еден обичен 

разговор, без ритам или забележлив метар – би се квалификувале како книжевност за 

Мадам де Стал? И веднаш штом почнеме да размислуваме за неевропските култури, 

одговорот на прашањето за тоа што се смета за книжевност, станува значително потежок. 

Предизвикани сме од потребата едноставно да се откажеме и да заклучиме дека 

книжевноста е сè она што едно општество го смета за книжевност – збир текстови кои се 

препознаваат од страна на промислувачите на културата како текстови кои ѝ припаѓаат на 

книжевноста. 

 

Секако, еден ваков заклучок е целосно незадоволителен. Едноставно го истиснува, 

отколку што навистина одговара на прашањето. Наместо да се прашаме „што е 

книжевноста?“, треба да прашаме „што ни дава за право (нам, или на некое друго 

општество) да сметаме нешто за книжевност?“ Сепак, постојат други категории кои 

функционираат на овој начин, реферирајќи не кон некои специфични својства, туку 

единствено кон променливите критериуми на општествените групи. Да го земеме за 

пример прашањето „Што е тоа трева? (weed)“ Дали постои некаква „суштина на тревата“ 

(weedness) – нешто специјално, нешто, од каде да знам, што го споделуваат сите видови  

на трева и што ги разликува од она што не е трева? Секој кој се нашол во ситуација да 

плеви градина, знае колку е тешко да направи разлика меѓу она што е трева и она што не 

е, и сигурно ќе се праша дали има некаква тајна околу ова. Која би била таа тајна? Како да 

се препознае тревата? Па, тајната всушност открива дека нема никаква тајна. Тревата 

едноставно е растение што градинарите не сакаат да го имаат во своите градини. Ако сте 

љубопитни за видовите трева, барањето на „суштината на тревата“, вложувањето труд во  

истражување на нејзината ботаничка природа и потрагата по специфични формални или 

физички квалитети кои го определуваат едно растение како трева, ќе се покаже како 

залудно трошење на времето. Наместо тоа, би требало да се зафатите со историски, 

социолошки, па дури и психолошки истражувања за видовите растенија кои се 

класифицирале како непожелни, од различни групи на различни места. 

 

Можеби книжевноста е како тревата. 

 

Но, овој одговор не го поништува прашањето, туку само го менува да гласи „што сè е 

вклучено во сфаќањето на нештата како книжевност во нашата култура?“ 
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Третирањето на текстовите како книжевност 

 

Да претпоставиме дека сте се сретнале со следнава реченица: 

 

Танцуваме околу кругот и претпоставуваме 

Но Тајната седи на средиштето и знае. 

Што е тоа, и како би знаеле? 

 

Па, мора да се признае дека многу е важно каде сте ја сретнале. Ако оваа реченица е 

испечатена на едно ливче од кинеско колаче-на-судбината, можеби ќе го сфатите како 

невообичаена, енигматско срочена судбина, но доколку е понудена (како во случајов) како 

пример, би се впуштиле во потрага по можностите на различните користења на јазикот 

што ви се познати. Дали станува збор за гатанка, која од нас бара да проникнеме во 

тајната? Дали е можеби некаква реклама за нешто наречено „Тајна“? Рекламите често пати 

се римувани - „Винстон има вкус бодар, како дим добар“3 – и истите станаа изразено 

енигматични во нивниот обид да го свртат вниманието на заситената публика. Но оваа 

реченица се чини како да е одвоена од било кој однапред замислен и практичен контекст, 

вклучувајќи го и оној на продажбата на еден продукт. Ова, заедно со фактот дека се 

римува и следи вообичаен ритмички урнек на нагласени и ненагласени слогови („óкoлу 

кругóт и претпóставуваме“), ја навестува можноста дека станува збор за поезија, како еден 

дел од книжевноста. 

 

Но, тука има една загатка: фактот дека реченицата нема очигледна практична примена е 

токму она што ја навестува можноста дека станува збор за книжевност. Сепак,  нели би 

можеле да го постигнеме тој ефект преку изделување на други реченици надвор од 

нивниот контекст, што ќе покаже која е нивната функција? Да претпоставиме дека сме 

зеле една реченица од некоја брошура за инструкции, од рецепт, од реклама, од весник и 

сме ја сместиле изолирана на лист хартија: 

 

Енергично измешајте и оставете да се излади пет минути. 

 

Дали во овој случај зборуваме за книжевност? Дали сум создал нешто книжевно, преку 

одделувањето на една реченица од практичниот контекст на еден рецепт? Можеби, но 

одвај е јасно дека сум го сторил тоа. Се чини дека нешто недостасува; се чини дека во 

реченицата не се наведени потребните продукти за готвење. За да ја создадеме 

книжевноста што ни треба, можеби треба да си замислиме наслов чијашто релација со 

наведените реченици ќе постави некаков проблем и ќе дозволи поигрување со 

фантазијата: на пример, „Тајната“ или „Својството на милоста“. 

                                                           

3 “Winston tastes good, like a cigare should” (заб. на прев.). 
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Нешто вакво секако би помогнало, но еден фрагмент од реченица, како што е примерот со 

„Зашеќерена слива на перницата наутро“, се чини дека има поголеми шанси да стане 

книжевност поради нејзиниот неуспех да биде било што друго, освен слика која 

привлекува внимание и бара извесно промислување. Ист е случајот со речениците во кои 

врската меѓу нивната форма и нивната содржина овозможува потенцијална храна за 

мислата. Така, воведната реченица од философското дело на В. В. О. Квин – Од логичка 

перспектива, може да се третира како песна: 

 

Она несекојдневното 

на онтолошкиот проблем,  

лежи во неговата едноставност. 

 

Запишана на овој начин, опфатена од заплашувачките агли на тишината, оваа реченица 

може да поттикне извесно внимание што би можеле да го именуваме како книжевност: 

интересот за зборовите, нивните заемни врски, нивното значење, како и посебниот 

интерес за тоа како кажаното е во релација со начинот на кој истото е кажано. Запишана 

на овој начин, оваа реченица соодветствува на современото сфаќање на една песна и може 

да предизвика внимание кое денес често се среќава при контактот со книжевните дела. 

Ако некој ви ја упати оваа реченица, секако би го прашале „Што сакаш да кажеш со тоа?“, 

но ако ја сфатиме реченицата како песна, тогаш прашањето не останува автоматски исто: 

вниманието ни се насочува не кон она што го мислел субјектот или авторот, туку кон она 

што претполага самата песна. На кој начин функционира нејзиниот јазик? Што 

предизвикува и што прави оваа реченица? 

 

Ако ги изолираме зборовите од првата реченица, „Она несекојдневно“, тогаш сигурно би 

се прашале што значи зборот „она“, на што се однесува, и што значи нешто да биде 

несекојдневно. „Што е она?“ (тоа) е еден од проблемите на онтологијата, науката за 

битието или за она што постои. Но зборот „она“ во контекстот на реченицата „Она 

несекојдневно“ не е физички предмет, туку нешто како сооднос или аспект кој се чини 

дека не постои на ист начин на којшто постои еден камен или една куќа. Реченицата 

проповеда едноставност, но се чини дека не го практикува она што го проповеда, бидејќи 

илустрира само еден аспект од тешката сложеност на онтологијата во рамките на 

повеќезначноста на она нешто. Но, веројатно самата едноставност на песната – фактот 

дека завршува веднаш по зборот „едноставност“, небаре нема ништо повеќе што може да 

се додаде – му дава некаква веродостојност на неуверливото залагање за таа едноставност. 

Во секој случај, изолирана на овој начин, реченицата ја покренува онаа форма на 

интерпретација својствена за книжевноста – оној облик на дејност кој се обидував да го 

илустрирам. 
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Што можат овие мисловни експерименти да ни кажат за книжевноста? Тие, пред сè,  

сугерираат дека во мигот кога јазикот е одделен од други контексти, надвор од други 

цели, може да се толкува како книжевност (иако мора да поседува определени квалитети 

кои го прават подобен за таква интерпретација). Ако книжевноста е јазик-надвор-од-

контекстот, исклучен од останатите негови функции и цели, тогаш таа сама по себе 

актуализира еден контекст кој промовира или поттикнува посебен вид внимание. На 

пример, читателите обрнуваат внимание на потенцијалните сложености и трагаат по 

имплицитни значења, и без претпоставка заклучуваат дека самиот исказ како таков им 

кажува нешто. Да се опише „книжевноста“ значи да се анализира збирот од претпоставки 

и толкувачки операции со коишто читателите, веројатно, мораат да се служат при 

средбата со вакви текстови. 

 

 

Конвенциите на книжевноста 

 

Една значајна конвенција или склоност којашто произлезе од анализите на приказните (од 

личните анегдоти па сè до романите) се подведува под забранетото име на „хипер-

заштитниот принцип на соработка“, кој всушност е мошне едноставен. Комуникацијата 

зависи од основната конвенција според којашто учесниците соработуваат еден со друг и 

оттаму, она што една субјект му кажува на друг, може да се смета за значајно. Ако ве 

прашам, на пример, дали Џорџ е солиден студент и вие ми одговорите „тој најчесто е 

јасен“, го сфаќам вашиот одговор, претпоставувајќи дека соработувате и дека ми давате 

соодветен одговор на моето прашање. Наместо да се пожалам со забелешката „Не ми 

одговоривте на прашањето“, можам да заклучам дека вашиот одговор е имплицитен и 

дека укажува на тоа дека за Џорџ како студент има малку што позитивно да се каже. Тоа 

значи дека претпоставувам дека соработувате, освен ако не постои некаков присилен 

доказ кој би довел до спротивното тврдење за Џорџ како студент. 

 

Оттука, книжевните наративи можат да се сметаат за членови на поголема група 

приказни, „наративно претставени текстови“, искази чијашто важност за слушателите 

лежи не во информацијата што тие ја пренесуваат, туку во способноста на нивното  

„искажување“. Без разлика дали му кажувате анегдота на некој ваш пријател или 

пишувате роман за потомството, во секој случај правите нешто поразлично од, да речеме, 

некакво сведочење на суд: се обидувате да создадете приказна која ќе се чини „доволно 

вредна“ за вашите слушатели, таква која ќе располага со некаква поента или значајност, 

која ќе забавува или ќе поттикнува на задоволство при читањето. Она што ги одделува 

книжевните остварувања од другите наративно устроени текстови е тоа што тие минале 

низ процесот на селекција: биле објавени, критички оценети и преиздадени, со цел читате- 

 



33 

 

 

  „Читаше цели два часа без претходна подготовка“ 

 

лите да им пристапат со сознанието дека другите ги прогласиле за добро срочени и 

„вредни“. Затоа, за книжевните дела принципот на соработка е „хипер-заштитнички“. 

Можеме да се справиме со многу нејасности и очигледни незначајности, без да 

претпоставиме дека напишаното нема смисла. Читателите претпоставуваат дека во 

книжевноста, компликациите на јазикот имаат комуникативна цел како краен резултат, и, 

наместо да замислуваме дека говорникот (субјектот) или писателот не соработува, како 

што би бил случајот со некои други говорни контексти, тие се борат да ги толкуваат 

елементите кои им пркосат на принципите на делотворната комуникација во име на 

некаква понатамошна цел на комуникацијата. Книжевноста е институционален бренд кој 

ни дава причина да очекуваме дека резултатите од нашите читателски напори ќе се 

покажат како доволно „добри“. Многу од особеностите на книжевноста произлегуваат од 

подготвеноста на читателите да обрнуваат внимание, да ги истражуваат неизвесностите и 

да не го поставуваат веднаш прашањето „Што сакаш да кажеш со тоа?“ 

Можеме да заклучиме дека книжевноста е говорен акт или текстовен настан кој 

предизвикува одредено внимание. Самата е во контрастна релација со другите форми на 

говор, како што е преносот на информации, поставувањето прашања или ветувањата. Во 

поголемиот дел од времето, она што ги води читателите да го прифатат текстот како 
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книжевен е фактот што истиот го наоѓаат во контекст кој го дефинира како книжевност: 

во поетски збирки или во одреден дел од списание, библиотека или книжарница. 

 

Една загатка 

Но, тука имаме уште една загатка. Зарем не постојат посебни начини на организирање на 

јазикот кои би можеле да ни помогнат во сфаќањето за тоа што е книжевноста? Дали во 

книжевноста наоѓаме посебен вид организација на говорот и имплицитни значења, што ги 

нема, на пример, во еден весник, само затоа што знаеме дека тој не е дело од 

книжевноста? Одговорот ги претпоставува и двата случаи: понекогаш предметот поседува 

карактеристики кои го прават да биде книжевен, но понекогаш книжевниот контекст е тој 

кој нè поттикнува нешто да третираме како книжевност. Високо организираните јазици не 

секогаш прават нешто да биде книжевно: ништо не е поукрасено од еден телефонски 

именик, на пример. И не можеме едноставно да го направиме секој јазик книжевен само 

затоа што го нарекуваме книжевен: можам, на пример, да ја земам мојата тетратка по 

хемија и да ја читам како роман. 

Од една страна, „книжевноста“ не е само рамка во којашто го сместуваме јазикот: не 

секоја реченица ќе се смета за книжевна доколку ја запишеме на празна страница како 

песна. Но, од друга страна пак, книжевноста не е само особен вид јазик, бидејќи некои 

книжевни дела не ја истакнуваат својата различност од другите видови јазик; тие 

функционираат на посебни начини, поради посебното внимание што го добиваат. 

Наидуваме на една сложена структура. Се соочуваме со две различни перспективи кои се 

преклопуваат, се вкрстуваат, но не се подложни на синтеза. Можеме да размислуваме за 

книжевните дела како за јазик со посебни особености или карактеристики, исто како што 

можеме да размислуваме за книжевноста како продукт од конвенции, вклучувајќи го тука 

и посебното внимание кое им се упатува. Ниту едната перспектива не ја вклучува успешно 

другата и ние мораме да прескокнуваме напред-назад меѓу нив. Ќе илустрирам пет поенти 

направени од теоретичарите за природата на книжевноста: со секоја од нив, почнуваме од 

една перспектива, но на крајот, мораме да оставиме простор и за другата. 

 

Природата на книжевноста 

Книжевноста на „преден план“ пред јазикот 

 Често се вели дека „литерарноста“ стои над сите организации на јазикот и дека таа ја 

разликува книжевноста од јазикот користен за други цели. Книжевноста е јазик кој е 
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сместен на „преден план“ пред јазикот: го прави чуден, ни го фрла в лице - „Види ме! Јас 

сум јазик!“ – па оттука, не можеме да заборавиме дека си имаме работа со јазик обликуван 

во чудни форми. На пример, поезијата посебно го организира звуковниот план на јазикот 

со цел да се испреплете со него. Тука ќе го наведам почетокот на една песна на Жерар 

Менли Хокинс, наречена Inversnaid: 

                                                         This darksome burn, horseback brown, 
                                                       His rollrock highroad roaring down,         
                                                       In coop and in coomb the fleece of his foam  

                                                       Flutes and low to the lake falls home.                  

                        

Предноста на лингвистичкиот модел – ритмичкото повторување на гласовите во “burn... 

brown... rollrock... road roaring“, како и невообичаените зборовни сложенки, како што е 

“rollrock“, јасно ни покажуваат дека сме соочени со јазик организиран со цел да го 

привлече вниманието врз самите јазични структури. 

 

Но, исто така, точно е дека во многу случаи, читателите не го забележуваат јазичниот  

модел освен ако нешто претходно не е дефинирано како книжевно. Ние не слушаме, во 

миговите кога читаме стандардна проза. Ќе забележиме дека ритамот на оваа реченица 

одвај допира до читателовиот слух; но, доколку ненадејно се појави рима, одеднаш 

ритамот ќе стане нешто што ќе може да се почувствува. Римата, конвенционализираниот 

знак за литерарноста, нè поттикнува да го забележиме ритамот кој бил присутен уште од 

самиот почеток. Кога еден текст постои во рамките на книжевноста, принудени сме да го 

следиме звукот на моделот (шаблонот) или другите видови лингвистичка организација 

што вообичаено ги игнорираме. 

 

Книжевноста го обединува јазикот 

Книжевноста е јазик во којшто различните елементи и компоненти на текстот се доведени 

во сложени меѓусебни односи. Кога добивам писмо со барање за некој значаен придонес, 

тешко дека во него ќе забележам дека звукот е ехо на смислата, но во книжевноста се 

разгледуваат токму ваков вид на релации – на засилување или контраст и нескладност 

меѓу структурите на различните јазични рамништа, но исто така и меѓу звукот и 

значењето, меѓу граматичката организација и тематските шеми и модели. Римата, преку 

спојување на два збора („претпоставува/знае“) (suppose/knows), го истакнува нивното 

значење преку нивната врска (дали „знае“ е спротивно на „претпоставува“?). 

Но, јасно е дека двојството меѓу звукот и значењето, или меѓу граматичката организација 

и избраната тема, или пак двете земени заедно, не ни овозможуваат да ја дефинираме 

книжевноста. Ни сите книжевности на преден план го имаат јазикот, како што претполага 
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првото двојство (многу романи не го прават тоа), ниту пак јазикот сместен на преден план 

секогаш претставува книжевност. Брзозборките („Питер Пајпер понесе повеќе полни 

пиперки“4) ретко се сметаат за дел од книжевноста, иако предизвикуваат внимание како 

видови јазик и често пати ни прават сопки. Во рекламите, јазичните механизми се уште 

повеќе истакнати на преден план, дури и побучно отколку во стиховите, и различните 

нивоа на структурирање можат да се откријат како уште понаметливи. Еден познат 

теоретичар, Роман Јакобсон, како клучен пример за т.н. „поетска функција“ на јазикот, не 

цитира стих од некоја строфа, туку политички слоган од претседателската кампања на 

американскиот кандидат за претседател Двајт Д. Ајзенхауер („Ајк“): I like Ike. Во случајов, 

преку зборовна игра, саканиот објект (Ike) и субјектот кој сака (I) се вклучени во истиот 

чин (like): како можам да не го сакам Ајк, кога јас (I) и Ајк (Iке) се истовремено содржани 

во англискиот глагол сака (like)? Во оваа реклама, потребата да се сака Ајк како да е 

впишана во самата структура на јазикот. Оттука, не тврдиме дека односите меѓу 

различните степени на јазик се единствено важни само во книжевноста, туку дека 

книжевноста е таа која веројатно повеќе трага по нив, експлоатирајќи ги врските меѓу 

формата и значењето или темата и граматиката и, во обид да го разбере придонесот што 

секој елемент го додава на ефектот на целината, бара обединување, хармонија, 

напрегнатост или нескладност.  

Водењето сметка за литерарноста насочена кон предноста или интеграцијата на јазикот, не 

ни дава сознанија за начинот, да речеме, на којшто Марсовците ги одделуваат книжевните 

дела од другите видови текстови. Овие размислувања се функционални, како и повеќето 

тврдења за природата на книжевноста, со цел да го насочат вниманието кон определени 

аспекти на книжевноста кои се сметаат за централни. Да се проучува нешто како 

книжевност, според ова гледиште, значи да се насочи вниманието пред сè на 

организацијата на јазикот, а не нешто да се чита како израз на психата на авторот или како 

одраз на општеството кое стои зад неговото создавање. 

 

Книжевноста како фикција 

Една од причините за различниот пристап кон книжевноста од страна на читателите лежи 

во сознанието дека нејзините искази градат посебна врска со светот – врска којашто ја 

именуваме како „фикционална“. Книжевното дело е јазичен настан кој се темели на еден 

фикционален свет кој вклучува говорител (субјект), учесници, настани и имплицирана 

публика (публика која ја зазема онаа позиција која ја бара едно книжевно дело и таква која 

мора да има извесен степен на компетенција). Книжевните дела почесто упатуваат на 

                                                           

4 „Peter Piper picked a peck of pickled peepers“ (заб. на прев.) 
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замислени, одошто на историски индивидуи (Ема Бовари, Хаклбери Фин), но 

фикционалноста како предзнак не е ограничена единствено на ликовите и на настаните. 

Деиктиките, како што се именувани, односно ориентационите особености на јазикот кои 

упатуваат на содржината на исказот, како што се личните заменки (јас, ти) или предлозите 

за место и време (тука, таму, сега, тогаш, вчера, утре), функционираат на специфичен 

начин во книжевноста. Сега во една песна („сега... собирот голта врисоци на небесите“) се 

однесува не само на мигот кога поетот првпат го запишал тој збор, или на моментот на 

првото издавање на текстот, туку и на посебното време5 во самата песна. И она „јас“ кое 

се јавува во лирските песни, како што се стиховите на Вордсворд „Лутав осамен како 

облак...“, е фикционално исто така; тоа се однесува на субјектот на песната, кој можеби е 

мошне различен од емпириската личност, Вилијам Вордсворд, кој ја напишал таа песна. 

(Можни се силни врски меѓу она што му се случило на субјектот или раскажувачот на 

песната и она што му се случило на Вордсворд во еден миг од животот. Но една песна 

напишана од постар автор, може да има млад книжевен субјект во фокусот и обратно. И, 

познато е дека раскажувачите на романите, ликовите кои велат „јас“ додека приказната се 

развива, можеби искусиле и дале судови кои се чинат различни од оние на нивните 

автори). 

Во фикцијата, релацијата меѓу она што го зборува субјектот и она што го мисли самиот 

автор, е секогаш прашање на толкување. Истото важи и за врската меѓу раскажаните 

настани и ситуациите во светот. Нефикционалниот дискурс најчесто е обележан од 

контекст кој ни кажува како треба да сфатиме, да речеме, еден прирачник за употреба, 

еден извештај во весник или некакво писмо од добротворна организација. Контекстот на 

фикцијата го остава експлицитно отворено прашањето за што всушност се однесува таа 

фикција. Реферирањето кон светот не е толку сопственост на книжевните дела колку што 

е функција што им е доделена од страна на толкувањето. Доколку му кажам на некој 

пријател: „Да се сретнеме во осум часот утре на вечера во ресторанот Хард Рок“, тој или 

таа ќе го сфати ова како конкретна покана и ќе ги препознае временско-просторните 

одредници од контекстот на исказот („утре“ значи 14ти јануари 2012, „осум часот“ значи 

дваесет часот навечер според источното стандардно време). Но, кога поетот Бен Џонсон 

пишува песна со наслов Покана на еден пријател на вечера, прашање на толкување е како 

ќе се третира фикционалноста на песната во нејзината релација со светот: контекстот на 

пораката е книжевен и ние мораме да се одлучиме дали ќе ја сфатиме песната како 

примарно да го карактеризира однесувањето на фикционалниот субјект, потцртувајќи го 

                                                           

5 Односно хронотоп (заб. на прев.). 
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минатиот начин на живот, или како песна која го илустрира сознанието  дека 

пријателството и едноставните задоволства се оние кои се најважни за човечката среќа.  

Интерпретацијата на Хамлет, меѓу другите нешта, е прашање зависно од аспектот преку 

којшто ќе се чита делото. На пример, делото може да се толкува преку призмата на 

проблемите на данските принцеви, или преку дилемите на луѓето од ренесансниот период 

кои се во фаза на искусување на променливите механизми за разбирање на себеси, или 

најопшто, преку релациите на мажите со нивните мајки, па дури и преку прашањата за тоа 

како претставувањата (вклучувајќи ги тука и книжевните) влијаат врз прашањата за 

смислата на нашите искуства. Фактот дека во самата трагедија постојат јасни реферирања 

кон Данска, не претполага дека мораме да го читаме текстот како да се однесува на самата 

држава Данска; тоа е одлука на толкувањето. Можеме да го поврземе Хамлет со светот на 

различни начини и на неколку различни нивоа. Фикционалноста на книжевноста го 

одделува јазикот од другите контексти во коишто би можел да се смести и го остава 

отворено прашањето за толкувањето на релацијата меѓу самиот текст и светот. 

 

Книжевноста како естетски предмет 

Обележјата на книжевноста за коишто стана збор дотука – за дополнувачките слоеви на 

јазичната организација, за одделувањето на исказот од неговиот практичен контекст, за 

фикционалната релација кон светот – можат заеднички да се подведат под поимот 

естетска функција на јазикот. Естетика е историското име за теоријата на уметноста и 

истата поттикнува дебати околу прашањето дали убавината е објективна сопственост на 

уметничките дела или субјективен одговор на гледачите, како и на прашањето за 

релацијата помеѓу убавото, со вистинското и доброто. 

За Имануел Кант, врвниот теоретичар на современата естетика на Западот, естетиката е 

третирана како назив за обидот да се надмине бездната меѓу материјалниот и духовниот 

свет, меѓу светот на силите и величините, со светот на идеите. Естетските предмети, како 

што се уметничките слики или книжевните дела, со нивната комбинација на сетилни 

форми (бои, звуци) и духовната содржина (идеите), ја илустрираат можноста за 

обединување на материјалното со духовното. Едно книжевно дело е естетски објект, 

заедно со останатите негови комуникациски функции кои се иницијално вградени или 

отстранети, затоа што ги поттикнува читателите да ја согледаат заемната врска меѓу 

формата и содржината.  
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За Кант и останатите теоретичари, естетските објекти имаат „финалност без цел“6. Постои 

финалност на нивната конструкција: тие се направени со цел нивните делови да 

функционираат заемно и да стигнат до некаков крај. Но, овој крај е самото уметничко 

дело како такво, задоволство во делото или задоволство поттикнато од делото, а не некоја 

цел надвор од овие. Ова практично значи дека, со цел еден текст да се смета за книжевен, 

треба да се земе предвид придонесот на неговите делови кон ефектот на целината, без 

притоа да се земе текстот како првично осмислен за постигнување некаква цел, како што е 

целта да нè информира или да нè убеди во нешто. Кога велам дека приказните се искази 

чијашто значајност лежи во нивната „способност нешто да кажат“, не упатувам на тоа 

дека постои некаква нивна крајна цел (квалитети кои придонесуваат тие да бидат 

квалификувани како „добри приказни“), туку дека ова не може така лесно да се поврзе со 

некаква надворешна цел, и оттука, на овој план ја воочувам естетската димензија и 

афективниот  квалитет на приказните, дури и на оние кои се некнижевни. Една добра 

приказна може да биде раскажана; таа го свртува читателовото внимание како „доволно 

вредна“, како „доволно добра“. Таа може да забавува или да подучува или да поттикнува 

нешто, може да има цел опсег на ефекти, но не можеме да заклучиме дека добрите 

приказни, општо земено, се добри само доколку ги поседуваат овие квалитети. 

 

Книжевноста како интертекстуален или авторефлексивен конструкт 

Современите теоретичари сметаат дека книжевните дела се втемелени врз други дела и 

дека се возможни само во дослух со некои претходни текстови кои ги вклучуваат во себе, 

кoи ги повторуваат, ги предизвикуваат и ги трансформираат. Ова сознание често пати се 

подведува под елегантната ознака за „интертекстуалност“. Едно дело постои помеѓу други 

текстови, преку неговите релации со нив. Да се чита нешто како книжевност значи истото 

да се смета за јазичен настан кој има значење единствено преку релацијата со другите 

дискурси: на пример, таков случај се среќава кога една песна си игра со можностите 

претходно загатнати од други песни или кога еден роман на преден план ја изнесува и 

истовремено ја критикува политичката реторика на своето време. Шекспировиот сонет 

Очите на мојата госпоѓа не се налик на сонце ја следи метафората претходно искористена 

во традицијата на љубовната поезија и ја негира („Но никакви рози не гледам јас на 

образите нејзини“), порекнувајќи го начинот на којшто се возвишува жената која „кога 

оди, земјата ја гмечи“. Значењето на песната е суптилно поврзано со традицијата која го 

овозможува нејзиното постоење. 

                                                           

6 „Финалност без крај“, „цел без никаква цел“ (заб. на прев.). 
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Имајќи го предвид ова, да се чита една песна како книжевност, значи истата да се доведе 

во релација со други песни, да се спореди и да се контрастира начинот на кој самата таа 

има смисла со начинот на којшто другите го постигнуваат тоа, и можно е, на тој начин, 

песните да се читаат како да се однесуваат на самата поезија. Тие се темелат на 

операциите на поетската имагинација и на поетското толкување. Тука наидуваме на едно 

друго сознание кое се покажа како значајно во современата теорија: предзнакот за 

„авторефлексивноста“ на книжевноста. Некои романи во определена мера се однесуваат 

на други романи, на проблемите и можностите за претставување и обликување кои треба 

да се искусат. Така, Мадам Бовари може да се чита како истражување на „вистинскиот 

живот“ на Ема Бовари, и на начинот на кој и романсите што таа ги чита, но и романот на 

самиот Флобер, укажуваат на некакво искуство. Некој секогаш може да праша како еден 

роман (или песна), преку имплицитното залагање за смислата, остварува врска со 

сопствениот начин на развивање на таа смисла. 

 

Книжевноста е вежба којашто авторите се обидуваат да ја унапредат или да ја обноват и 

затоа таа, имплицитно, е секогаш рефлексија на себе. Но, ќе заклучиме уште еднаш дека 

има уште нешто што може да се каже за другите форми: значењето на летоците, како и на 

песните, може да зависи од некои натписи на претходни летоци: паролата „Потопи ги 

китовите за Исус!“ нема никаква смисла доколку не се знаат претходните пароли, како 

што се „Стоп за нуклеарното оружје“, „Да се спасат китовите“ и „Исус спасува“, и некој 

сигурно би забележал дека „Удави ги китовите за Исус!“ навистина е парола извлечена од 

леток. На крајот, интертекстуалноста и авторефлексивноста на книжевноста не се 

дефинирачки особини, туку збир од претходни аспекти на јазична употреба и прашања 

врзани за претставувањето кои исто така можат да се разгледуваат и на други рамништа. 

 

 

 

Својства наспроти последици 

 

Во секој од овие поединечни пет случаи, наидуваме на структурата што ја споменав 

погоре: имаме средба со нешто што веројатно би можело да се дефинира како својство на 

книжевните дела, или карактеристики кои би ги обележале како книжевност, но сето ова 

оди заедно со нешто кое би можело да се смета за резултат на посебен вид внимание, на 

една функција со чијашто помош го приспособуваме јазикот за да функционира како 

книжевност. Се чини дека ниедна перспектива не може да ја опфати другата, за да 

прерасне во разбирлива перспектива. Квалитетите на книжевноста не можат да се 

редуцираат на објективни својства или на последици од начините на врамување на 

јазикот. Постои една клучна причина за ова, која произлезе од малите мисловни 

експерименти на почетокот од ова поглавје. Јазикот пружа отпор на рамките што му ги 
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наметнуваме. Тешко е да го преобразиме дистихот „Танцуваме околу кругот...“ или 

„Мешајте енергично“, во судбоносна порака на едно колаче на судбината или во една 

трогателна песна. Кога бараме модел и доследност во обидот да дефинираме нешто како 

книжевност, наидуваме на отпор од јазикот; мораме да работиме на него, заедно со него. 

Конечно, „литерарноста“ на книжевноста можеби лежи во притисокот на заемната врска 

меѓу јазичниот материјал и конвенционалните очекувања на читателот за тоа што е 

книжевноста. Но, го велам ова со претпазливост, бидејќи второто нешто кое го согледавме 

од нашите пет случаи, лежи во размислувањето дека секој квалитет препознаен како 

значајна особеност на книжевноста се покажува како не-дефинирачка одлика, бидејќи не 

може да се сретне во останатите ползувања на јазикот. 

 

 

Функциите на книжевноста 

 

Го почнав ова поглавје со една обична информација дека книжевната теорија во 1980те и 

1990те воопшто не се насочи кон образложување на разликата меѓу книжевните и 

некнижевните дела. Она што досега го направија теоретичарите се состои во нивната 

рефлексија за книжевноста како за историска и идеолошка категорија, за општествените и 

политичките функции што ги пропагираше самата „книжевност“. Во XIX-вековна 

Англија, книжевноста прерасна во многу важна идеја, во посебен вид на пишување 

задолжено за неколку функции. Видена како предмет на подучување во колониите на 

британската империја, книжевноста беше задолжена да ги поттикне домородците да ја 

ценат големината на Англија, ангажирајќи ги како благодарни учесници во историскиот 

потфат за нивно цивилизирање. Во домашни услови, таа наиде на себичност и 

материјализам како резултати на новата капиталистичка економија, која им понуди 

алтернативни вредности на средната класа и на аристократите, обезбедувајќи им на 

работниците влог во културата, кој, од материјален аспект, ги обврза на позиција на 

подреденост. Таа веднаш ќе проповеда безинтересно вреднување, ќе понуди чувство за 

национална величина, ќе создаде сродници и поборници меѓу класите, и, на крај, ќе почне 

да функционира како замена за религијата, којашто повеќе не се чинеше способна да го 

одржи општеството во целина. 

 

Секој збир текстови кој би успеал да го постигне тоа би бил мошне посебен, навистина. 

Дали книжевноста е таа на која ѝ се припишуваат сите овие активности? Едно важно 

нешто е посебната структура на примери која функционира во книжевноста. Едно 

книжевно дело – Хамлет, на пример – карактеристично, е приказна за еден фикционален 

лик: се претставува, на еден начин, како пример (зошто инаку би ја читале?), но во исто 

време одбива да го дефинира опсегот или доменот на таквата егземпларност. Оттука 

произлегува леснотијата со којашто читателите и критичарите се решаваат да зборуваат за 
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„универзалноста“ на книжевноста. Структурата на книжевните дела е таква што тие ни 

допуштаат полесно да пристапиме кон нив небаре ни раскажуваат општо за „состојбата на 

човекот“, отколку што ни покажуваат кои потесни категории ги опишуваат или 

расветлуваат. Дали Хамлет говори само за принцеви, или за луѓе од ренесансата, или за 

интроспективни млади мажи, или за луѓе чиишто татковци починале под чудни 

околности? Со оглед на тоа дека сите овие одговори делуваат незадоволително, на 

читателите им е полесно едноставно да не одговорат, и наместо тоа имплицитно да ја 

прифатат можноста и идејата за универзалноста. Во нивната особена насоченост, 

романите, песните и драмите, одбиваат да го истражат она за коешто служат како пример 

и во  исто време ги канат сите читатели да станат дел од специфичните дејства и мисли на 

нивните раскажувачи и ликови. 

Но, комбинацијата од нудењето универзалност и адресирањето кон сите оние  способни да 

го читаат тој јазик, има мошне силна национална функција. Бенедикт Андерсон, во 

Замислени заедници: размислувања за потеклото и ширењето на национализмот, дело од 

политичката историја кое стана исто толку влијателно како и теоријата, верува дека 

книжевните дела – романите особено – помогнале во создавањето на националните 

заедници преку нивните претпоставки за и обраќањето до широка заедница на читатели, 

но принципиелно отворена за сите оние кои можат да го разберат јазикот. „Фикцијата“, 

пишува Андерсон, „тивко и континуирано тече во стварноста, создавајќи ја онаа 

забележлива увереност на анонимната заедница, која претставува белег на современите 

нации”. Да се претстават ликовите, субјектите, заплетите и темите на англиската 

литература како потенцијално универзални, значи да се промовира отворена, а сепак 

ограничена замислена заедница во којашто жителите на британските колонии, на пример, 

ќе бидат поканети да се вклучат. Всушност, колку повеќе се потенцира универзалноста на 

книжевноста, толку повеќе таа ја развива својата национална функција: изразувањето на 

универзалноста на визијата за светот, понудена од Џејн Остин, направи од Англија 

навистина особено место, место како средиште на стандарди за исклучителен вкус и 

однесување и, што е уште поважно, од морални сценарија и општествени услови во кои се 

решаваат етичките проблеми и се создаваат личностите. 

Се верува дека книжевноста била посебен вид пишување кое можело да ги цивилизира не 

само пониските класи, туку и средните класи и аристократите. Овој поглед кон 

книжевноста како естетски објект, кој може од нас да создаде „подобри луѓе“, е врзан за 

онаа идеја за индивидуата, која теоретичарите почнаа да ја именуваат како „либерален 

субјект“, индивидуа дефинирана не од општествената состојба и интерес, која се сметала 

за суштински независна од општествените параметри, туку од индивидуалната 

субјективност (рационалноста и моралноста). Естетскиот објект, отсечен од практичните 

цели, преку поттикнување особени видови размислувања и идентификации, ни помага да 

станеме субјекти без предрасуди преку слободното и безинтересно практикување на 
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имагинативните способности кои го комбинираат знаењето со просудувањето во 

вистинска насока. Книжевноста го постигнува ова, продолжува аргументот, преку 

поттикнување на умот за обмислување на етичките прашања, овозможувајќи им на 

читателите да го осознаат однесувањето (вклучувајќи го и сопственото) како некој кој е 

надвор од околностите, но и како што би направил еден читател на романи. Тоа ја 

промовира безинтересноста, учи на чувствителност и ја казнува дискриминацијата, 

создава простор за идентификација со мажите и жените кои живеат во поинакви услови, и 

преку тоа, ја промовира идејата за блискост. Во 1860та, еден просветител изјавува дека: 

преку дијалогот со мислите и исказите на оние кои се сметаат за интелектуални водачи 

на една раса, нашето срце почнува да чука во ист ритам со целото човештво. 

Откриваме дека никакви разлики во класата, или групата, или верата, можат да ја 

уништат моќта на духот да воодушевува и да води, и дека над сиот дим, вревата и 

немирот во ограничениот живот на човекот, ограничен од грижа, работа и дебати, 

постои спокоен и осветлен простор на вистината, каде што сите можат да се сретнат и 

заедно интелектуално да талкаат. 

Неодамнешните теориски дискусии, без никакво изненадување, се покажаа критични кон 

ова сфаќање за книжевноста и се насочија пред сè кон мистификацијата којашто се 

обидува да ги одвлече работниците од мистеријата за нивната состојба, нудејќи им 

пристап до овој „возвишен простор“ – фрлајќи им неколку романи за да се одвлечкаат од 

идејата тие самите да кренат бунт, како што тоа го срочи Тери Иглтон. Но кога ги 

истражуваме тврдењата за тоа што постигнува книжевноста, на кој начин функционира 

како општествена практика, наидуваме на аргументи кои тешко би ги решиле. 

На книжевноста ѝ се доделени дијаметрално сопоставени функции. Дали книжевноста е 

идеолошки инструмент, збир од приказни кои ги заведуваат читателите, терајќи ги да го 

прифатат хиерархискиот поредок на општеството? Ако приказните се земаат „здраво за 

готово“ и ако се прифати дека жените мораат да ја најдат сопствената среќа, ако тоа е 

воопшто изводливо, во бракот, и доколку тие ги прифатат класните поделби како 

природни и поверуваат дека доблесната слугинка може да се омажи за еден лорд, тие 

тогаш работат на тоа да ги озаконат случајните историски погодби. Или, дали 

книжевноста е место каде што се открива идеологијата, видена како нешто кое може да 

биде подложно на сомневање? Книжевноста, на потенцијално силен и афективен начин, го 

претставува, на пример, ограничениот опсег од опции понудени на жените во различни 

историски периоди и со изводливоста на ова, се јавува можноста тие опции да не се земат 

здраво за готово. Двете тврдења се докрај остварливи: дека книжевноста е механизам за 

спроведување на идеологијата и дека книжевноста истовремено е инструмент за негово 

разврзување. Тука повторно наидуваме на сложени осцилации помеѓу потенцијалните 

„својства“ на книжевноста и вниманието со кое се истакнуваат овие својства. 
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Наидуваме, исто така, на спротивни тврдења за релацијата на книжевноста со делувањето. 

Теоретичарите го задржаа размислувањето дека книжевноста поттикнува на осамено 

читање и размислување, како начин читателите да се поврзат со светот и затоа се 

спротивставува на општествените и политичките активности кои можат да поттикнат 

некаква промена. Во најдобар случај, таа го охрабрува изделувањето или признавањето на 

сложеноста, а во најлош – пасивноста и прифаќањето на околностите какви што се. Но, од 

друга страна, книжевноста, историски гледано, била сметана за опасна: таа го потпомагала  

преиспитувањето на авторитетите и на општествениот поредок. Платон не им доделил 

место на поетите во неговата идеална држава бидејќи сметал дека тие само можат да 

наштетат, а на романите веќе долго време им се припишува незадоволството на луѓето од 

наследените животни околности, поткрепувајќи ги со желбата за нешто ново – дали 

станува збор за живот во големите градови, љубов или можеби некаква револуција. Преку 

поддржување на идејата за идентификација меѓу поделбите на класа, пол, раса, нација и 

возраст, книжевните дела го поттикнуваат „чувството на блискост“ коешто може да го 

обесхрабри пробивот, но исто така може да создаде идентификација и живо чувство за 

неправда кое ги прави возможни напредните пробиви. Историски, на книжевните дела им 

се припишува некаква промена: Колибата на чичко Том, дело на Хериет Бишер Стоув, 

бестселер во своето време, помогна да се постигне чувство на згрозеност од ропството 

актуелно за време на американската граѓанска војна. 

Во седмото поглавје се навраќам на проблемот на идентификацијата и нејзините ефекти: 

каква улога игра идентификацијата во случаите со книжевните ликови и наратори? 

Мораме, пред сè, и барем за момент, да ја согледаме сложеноста и разноликоста на 

книжевноста како институција и како општествена практика. Она што го имаме тука, 

всушност, е една институција заснована на можноста да се каже сè што можеме да 

замислиме. Ова е централно сознание за она што претставува книжевноста: бидејќи секоја 

ортодоксност, секое верување, секоја вредност може да биде исмеана, пародирана од 

самата книжевност, исто како што книжевноста од неа може да создаде различна, 

имагинативна и застрашувачка фикција. Од романите на Маркиз Де Сад, кои се обидоа да 

предвидат што ќе се случи со светот во којшто дејството го следи тактот на природата, 

како невоздржан апетит, до Сатанските стихови на Салман Ружди, на коишто беше 

одговорено со силен бес поради користењето на светите имиња и мотиви во сатиричен и 

пародичен контекст, книжевноста стана можност за фикционално надминување на она 

што претходно било напишано или за коешто воопшто се размислувало. Книжевноста 

можела да го претвори во бесмисла сè она што претходно имало смисла, па и да оди над 

тоа, да го трансформира на таков начин што ќе го поттикне прашањето за неговата 

легитимност и соодветност. 

Книжевноста била активност на културната елита и се сметала често пати за нешто што се 

именувало како „културен капитал“: изучувањето на книжевноста ни овозможува влог во 
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културата кој ќе се исплати на различни начини и ќе ни помогне да се вклопиме меѓу 

луѓето со повисок општествен статус. Но, книжевноста не може да биде редуцирана 

едноставно на оваа конзервативна општествена функција: таа одвај да ги создава 

„семејните вредности“, но затоа таа ги прави заводливи сите видови злосторство, од 

револтот на Сатаната во Милтоновиот Загубениот рај, до убиството на старицата од 

Раскољников, во Злосторство и казна на Достоевски. Таа го охрабрува отпорот кон 

капиталистичките вредности, на практичните аспекти на добивањето и трошењето. 

Книжевноста е шумот на културата, исто како и нејзините информации. Таа е ентропична 

сила, но и културен капитал исто така, пишување кое подразбира и бара читање, 

вклучувајќи ги читателите во проблемите на значењето. 

 

Парадоксите на книжевноста 

Книжевноста е парадоксална институција бидејќи за да се создаде книжевност, значи да се 

пишува во согласност со веќе постоечките формули – да се создаде нешто кое ќе личи на 

сонет или кое ќе ги следи конвенциите на романот – но истовремено да се поигрува со тие 

конвенции, да се оди над нив. Книжевноста е институција која се одржува преку 

откривањето и критикувањето на сопствените граници, преку тестот за она што ќе се 

случи ако нешто е напишано поинаку. Оттука, книжевноста, во исто време е име за 

вистински конвенционалното – луна се римува со јуни и со лула, девиците се красни, 

витезите храбри – но и за она што подрива, каде што читателите мораат да се потрудат да 

создадат какво било знаење, како во реченици слични на онаа од Финегановото бдеење на 

Џејмс Џојс: “Eins within a space and a wearywide space it was er wohned a Mookse”.  

Се поставува прашањето „што е книжевноста“ за кое зборував претходно, не затоа што 

луѓето се загрижени дека можеби ќе згрешат во проценката на тоа што е роман од она што 

е историски запис, или пораката од едно колаче на судбината во однос на некоја песна, 

туку затоа што теоретичарите и критичарите се надеваат дека, преку изложување на 

нивното сознание за тоа што претставува книжевноста, ќе го промовираат она што го 

сметаат за стабилен, критички метод, а со тоа ќе ги одминат методите кои не посветуваат 

доволно внимание на најосновните и дистинктивни аспекти на книжевноста. Во контекст 

на современата теорија, прашањето „што е книжевноста?“, е значајно, бидејќи теоријата ја 

потенцира литерарноста на различните видови текстови. Да се размислува за литерарноста 

значи да се имаат пред нас, како извор за анализа на овие дискурси, читателските 

практики изнудени од книжевноста: укинувањето на барањето за моментална јасност, 

размислувањето за заклучоците врзани за начините на изразување и обрнувањето 

внимание кон тоа на кој начин се создава значењето и како се поттикнува задоволството 

при читањето. 
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ТРЕТО ПОГЛАВЈЕ 

Книжевноста и културалните студии 

 

 

 

 

Француски писатели кои пишуваат дела за цигарите или за опседнатоста на Американците 

со дебелината; Шекспировци кои ја анализираат бисексуалноста; експерти за реализмот 

кои се занимаваат со случаи на сериски убијци. Што се случува? 

Она што се случува тука се „културалните студии“, една голема активност во 

општествените науки од 1990те. Некои професори по книжевност можеби се префрлиле од 

Милтон на Мадона, од Шескпир на сапунски опери, напуштајќи ги целосно книжевните 

проучувања. На кој начин се поврзува ова со книжевната теорија? 

Теоријата мошне ги збогати и ги охрабри истражувањата на книжевните дела, но како што 

забележав во првото поглавје, поимот теорија не е еквивалент на поимот теорија на 

книжевноста. Доколку треба да кажете за што е ‘теоријата’ теорија, тогаш одговорот 

ориентационо би звучел: „за означувачките практики“, за создавањето и претставувањето 

на искуството и за создавањето на човечките индивидуи – накратко, за нештата што и 

самата култура ги прави, во една поширока смисла. И, впечатливо е што полето на 

културалните студии, какво што се разви досега, е збунувачки интердисциплинарно и 

тешко да се дефинира како ‘теорија’. Некој може да забележи дека двете одат заедно: 

поимот „теорија“ е теоријата, а културалните студии се практиката. Културалните студии 

се практиката на она што кусо го именуваме како ‘теорија’. Некои изучувачи на 

културалните студии се жалат на „високо-научната теорија“, но ова укажува на нивната 

разбирлива желба да не се сметаат за одговорни за бесконечниот и застрашувачки корпус 

на теоријата. Работата во културалните студии всушност, е длабоко зависна од теориските 

дебати за значењето, идентитетот, претставувањето и ставовите што ги заземам во оваа 

книга. 

Но, каква е релацијата меѓу книжевните и културалните студии? Во нејзиното  најшироко 

сфаќање, задачата на културалните студии е да го разбере функционирањето на културата, 

особено во модерниот свет: како функционираат  културните созданија и на кој начин се 

изградени и се организирани културните идентитети, за индивидуалните субјекти и за 

групите, во свет на разнообразни и измешани заедници, на државната моќ, на 

медиумските индустрии и повеќејазичните корпорации. Културалните студии всушност, 

ги вклучуваат и им се обраќаат и на книжевните студии, истражувајќи ја и пристапувајќи 
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ѝ на книжевноста како особена културна практика. Но, за какво вклучување станува збор? 

Тука постои еден силен аргумент. Дали културалните студии се збир сеопфатни пристапи 

во чиишто рамки книжевните студии стекнуваат нова моќ и увид? Или културалните  

студии ќе ги проголтаат книжевните студии и со тоа – ќе ја уништат книжевноста? За да 

се дофати проблемот, потребен ни е увид во развојот на овој вид студии. 

 

Појавата на културалните студии 

Современите културални студии имаат двојно потекло. Тие, од една страна, произлегуваат 

од францускиот структурализам од 1960те (да се види Додатокот), кој ѝ пристапи на 

културата (вклучувајќи ја тука и книжевноста) како на серија практики чиишто правила и 

конвенции требаа да се објаснат. Митологии (1957) на Ролан Барт, едно од постарите дела 

од областа на културалните студии, се ориентираше кон куси „читања“ на ареал од 

културни активности - од професионално борење и рекламирање на коли и детергенти, до 

определени митски културни објекти, како француското вино или мозокот на Ајнштајн, на 

пример. Барт беше особено заинтересиран за демистификацијата  на она што се сметаше 

за природно во културата, преку укажување на тоа дека природното се темели на случајни, 

историски конструкции. Во анализирањето на културните практики, тој ги 

идентификуваше водечките конвенции и нивните општествени импликации. Ако го 

споредиме професионалното борење со боксот, на пример, ќе забележиме дека секое од 

нив се одвива преку склоп различни конвенции: боксерите стоички се однесуваат кога 

задаваат удар, додека борачите се превиткуваат во агонија и надмено играат стереотипни 

улоги. Во боксувањето, правилата на натпреварот се надворешни за мечот, во смисла дека 

ги определуваат границите зад кои не смее да се оди, додека во борењето правилата како 

такви се вклучени во самиот меч, како конвенции коишто го зголемуваат опсегот значења 

кој може да се создаде: правилата постојат за да бидат прекршени, мошне скандалозно, со 

цел „антагонистот“ или „никаквецот“ драматично да се открие како зол и нефер, со цел да 

ја подбуцне публиката на одмаздољубив бес. Оттука, борењето овозможува задоволство 

пред сè, заради моралната свесност на публиката, а ова е заклучок кој произлегува од 

резултатот меѓу контрастивно сопоставените категории на доброто и злото. Примерот на 

Барт го поттикна читањето на конотацијата на културалните слики и анализи на 

општественото функционирање на чудните созданија во културата, истражувајќи ги 

културните практики од високата книжевност, па сè до модата и храната. 

Другиот извор на современите културални студии лежи во марксистичката книжевна 

теорија во Велика Британија. Делата на Рејмонд Вилијамс (Културата и општеството, 

1958) и на Ричард Хогард (Употребите на писменоста, 1957), инаку основач на 

Бирмингем Центарот за Современи Културални студии, се обидоа да ја повратат и 
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истражат популарната култура на работничката класа која беше изгубена од вид во 

периодите кога културата се идентификуваше со високата книжевност. Оваа задача на 

пронаоѓање на изгубените гласови, на пристап кон историјата од долу, наиде на уште една 

теоретизација на културата – од европската марксистичка теорија – која ја анализираше 

масовната култура (како спротивна на „популарната култура“) и како жестока идеолошка 

формација, како што значењата ги позиционираат читателите или гледачите како 

консументи и ги оправдуваат дејствата на државната моќ. Интеракцијата меѓу овие два 

вида анализи на културата – културата како израз на луѓето и културата како нешто 

наметнато врз луѓето – беше од особена важност за развојот на културалните студии, прво 

во Велика Британија, а потоа и на други места. 

 

Притисоци 

Културалните студии во оваа традиција, се водени од притисоците меѓу желбата да се 

поврати популарната култура како израз на народот или да ѝ се додели глас на културата 

на маргинализираните групи, заедно со проучувањата на масовната култура како 

идеолошко наметнување, како жестока идеолошка формација. Од една страна, целта на 

изучувањето на популарната култура е да се дојде во допир со она што е важно во 

животите на обичните луѓе – нивната култура – како спротивставена на онаа на естетите и 

професорите. Од друга страна пак, постои силен поттик да се покаже како луѓето се 

обликувани и манипулирани од силите на културата. Колку далеку се обликувани луѓето 

како субјекти од страна на културните форми и практики, што ги „отповикуваат“ или им 

се обраќаат како на луѓе со посебни желби и вредности? Концептот на отповикување 

потекнува од Луј Алтисе, француски теоретичар на марксизмот. Ни се обраќаат – преку 

реклами, на пример – како особени видови субјекти (консументи кои ценат одредени 

квалитети), и преку повторливото обраќање на овој начин, ние сме принудени да заземаме 

одредена позиција. Културалните студии го поставуваат прашањето до кој степен сме 

манипулирани од културните форми и колку далеку или на кои начини сме способни да ги 

користиме истите за други цели, преку нашето дејствување како „фактор“, како што 

велиме. (Прашањето за „факторот“, ако се искористи терминологијата на денешната 

теорија, е прашање за тоа до кој степен можеме да бидеме одговорни за нашите постапки 

како субјекти и до кој степен се ограничени нашите сопствени избори од силите над 

коишто немаме моќ на контрола).  

Културалните студии, од една страна, се движат меѓу притисоците на аналитичката желба 

да се анализира културата како збир на кодови и практики кои ги одделуваат луѓето од 

нивните интереси и ги поттикнуваат желбите кои се раѓаат во нив, а од друга страна 

релевантна е и желбата на самиот аналитичар да најде автентичен израз на вредност во 
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популарната култура. Едно решение е да се покаже дека луѓето се способни да ги користат 

материјалите од културата, наметнати од капитализмот и неговите медиумски индустрии, 

со цел да создадат нивна култура. Популарната култура е создадена од масовната култура. 

Популарната култура е создадена од културните ресурси кои ѝ се спротивставени и 

оттука, таа е култура на борба, култура чијашто креативност се состои од користење на 

продуктите на масовната култура. 

Истражувањето во културалните студии беше прилагодено особено на проблематичниот 

карактер на идентитетот и на бројните начини на кои се создаваа, искусуваа и пренесуваа 

идентитетите. Оттука, посебно значајна беше студијата за нестабилните култури и 

културни идентитети кои се појавија за групите – етничките малцинства, емигрантите, 

жените – кои можеби имаат проблем да се идентификуваат со поголема култура во која се 

наоѓаат самите – не-култура којашто сама по себе претставува преместувачка идеолошка 

конструкција. 

Сега, врската меѓу културалните студии и книжевните студии наидува на сложен проблем. 

Во теоријата, културалните студии се сеопфатни: Шекспир и рап музиката, високата и 

ниската култура, културата на минатото и културата на сегашноста. Но, во практиката, со 

оглед на тоа дека значењето е втемелено врз разликите, луѓето пристапуваат кон 

културалните студии како спротивставени на нешто друго. Како спротивставени на што  

поточно? Бидејќи културалните студии произлегоа од книжевните, одговорот често гласи: 

„како спротивставени на книжевните студии, сфатени традиционално“, каде што 

примарната задача лежи во толкувањето на книжевните дела како дела на нивните автори, 

и главното оправдување за проучувањето на книжевноста беше посебната вредност на 

големите дела: нивната комплексност, нивната убавина, нивната проникливост, нивната 

универзалност и нивниот потенцијал, како придобивки за читателот. 

Но, книжевните студии по себе никогаш не биле обединети околу некое стожерно 

размислување за тоа што прават, традиционално или обратно; и откако се појави 

теоријата, книжевните студии станаа особено предизвикувачки и се идентификуваа како 

натпреварувачка дисциплина, каде што сите видови ангажмани (третирањето на книжевни 

и некнижевни дела), се натпреваруваа за внимание. 

Тогаш тоа, всушност, значи дека не мора да се јави конфликт меѓу книжевните и 

културалните студии. Книжевните студии не се обврзани на идејата за книжевниот објект 

на кој културалните студии мораат да му се спротивставуваат. Културалните студии се 

востановени како производ на примената на техниките на книжевна анализа на други 

материјали од културата. Тие ги третираат културните артефакти повеќе како „текстови“ 

за читање, отколку како објекти кои едноставно се наоѓаат „таму некаде“, како такви на 

кои може да се смета. И, обратно, книжевните студии ќе имаат придобивка кога 
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книжевноста ќе се проучува како особена културна практика и кога нејзините дела ќе се 

гледаат во релација со други дискурси. Влијанието на теоријата се насочува со цел да се 

прошири кругот на прашања на кои книжевните дела можат да одговорат и да го фокусира 

вниманието на различните начини на кои тие се спротивставуваат или ги усложнуваат 

идеите на нивното време. Всушност, културалните студии, со нивното настојување за 

проучување на книжевноста како една означувачка практика меѓу другите, и преку 

истражување на културните улоги, задача доделена на книжевноста, можат да го 

интензивираат проучувањето на книжевноста како сложен интертекстуален феномен. 

 

Размислувањата за релацијата меѓу книжевните и културалните студии можат да се 

групираат околу две пошироки теми: (1) Преку она што се именува како „книжевен 

канон“: книжевните дела вообичаено проучувани во училиштата и на универзитетите, за 

кои се верува дека го создаваат „нашето книжевно наследство“, и (2) Прифатливите 

методи за анализирање на културните објекти. 

 

 

Книжевниот канон 

 

Што ќе се случи со книжевниот канон ако, на пример, културалните студии ги проголтаат 

книжевните студии? Дали сапунските серии го заменија Шекспир, и ако е тоа така, дали за 

тоа се виновни културалните студии? Зарем културалните студии нема да ја уништат 

книжевноста доколку го поттикнат проучувањето на филмовите, телевизијата и другите 

популарни културни форми, наместо нивното внимание да се насочи кон класиците на 

светската книжевност? 

 

Слична промена беше направена против теоријата, кога таа го поттикна читањето на 

филозофски и психоаналитички текстови, паралелно со книжевните: тоа само ги одвлече 

проучувачите понастрана од класиците. Но, теоријата го обнови традиционалниот 

книжевен канон, отворајќи ја вратата кон повеќе начини на читање на „големите дела“ од 

англиската и американската книжевност. Никогаш не било толку многу пишувано за 

Шекспир; тој е проучуван од секој расположлив агол, толкуван од аспект на 

феминистичкиот, марксистичкиот, психоаналитичкиот, историскиот и 

деконструктивистичкиот терминолошки речник. Вордсворд беше претворен од поет на 

природата, во клучна фигура на модернизмот од страна на теоријата. Беа занемарени оние 

дела кои се сметаа за „минорни“, кои вообичаено се проучуваа кога книжевните студии 

беа насочени да ги „покријат“ историските периоди и жанрови. Шекспир е нашироко 

читан и интензивно толкуван повеќе од било кога, но Марлоу, Бомон и Флечер, Декер, 

Хејвуд и Бен Џонсон – елизабетинските и јакобинските драмски писатели кои го 

опкружуваа – денес малку се читаат. 
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Дали културалните студии ќе го имаат истиот ефект, нудејќи нови контексти и 

зголемувајќи го опсегот на прашања за некои книжевни дела, додека ги одземаат 

студентите од другите? Досега, подемот на културалните студии беше придружен (иако не 

предизвикан) од проширувањето на книжевниот канон. Книжевноста која нашироко се 

предава денес, вклучува дела на жени и членови на други историски маргинализирани 

групи. Без разлика дали се приклучени кон традиционалните курсеви за книжевност или 

проучувани посебно како засебни традиции („Азиско-американска книжевност“, 

„постколонијална книжевност во Англија“), овие текстови често пати се проучувани како 

главни претставници на искуството, следствено на културата на загатнатите народи (во 

Соединетите Држави, на Афро-американците, на Азиските-американци, на домородните 

Американци и Латините од Соединетите Држави, вклучувајќи ги тука и жените). Но, 

ваквите текстови поттикнуваат прашања за тоа колку далеку оди книжевноста при 

создавањето на културата што, наводно, ја изразува или ја претставува. Дали културата 

повеќе е ефект произлезен од претставите, отколку што е извор или причина? 

 

Нашироко развиеното проучување на претходно занемарени текстови, вроди со жестоки 

аргументи во медиумите: дали традиционалните книжевни стандарди беа подложени на 

компромис? Дали претходно занемарените текстови беа избрани заради нивната 

„литерарна извонредност“ или заради нивната културна репрезентативност? Дали 

„политичката коректност“, желбата да му се додели само репрезентација на секое 

малцинство, отколку специфичен книжевен критериум, го определи изборот на дела кои 

ќе бидат проучувани? 

 

Постојат три расположливи одговори на овие прашања. Првиот одговор е дека 

„литерарната извонредност“ никогаш не определувала што ќе се проучува и чита. Ниту 

еден предавач не избира кои се десетте дела најпретставителни за светската книжевност, 

туку ги селектира делата кои се претставителни заради нешто конкретно: можеби заради 

нивната книжевна форма или за периодот од книжевната историја (англискиот роман, 

елизабетинската книжевност, модерната американска поезија). Токму заради тој контекст 

на претставителност, „најдобрите“ дела се избрани; не ги заобиколувате Сидни, Спенсер и 

Шекспир од вашиот курс по елизабетинска книжевност доколку мислите дека тие се 

најдобрите поети на тој период, исто како што ги вклучувате оние дела кои ги сметате за  

„најдобри“ од азиско-американската книжевност, доколку тоа е она што го предавате. Она 

што практично е сменето, е интересот во бирањето на делата кои се погодни за 

претставување на опсегот од културни искуства, заедно со опсегот од книжевни форми. 

 

Второ, критериумот за книжевна извонредност историски беше дискредитиран од 

критериумот за некнижевни дела кој, на пример, ги земаше предвид расата и полот. 
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Искуството на едно момче од неговото растење (Хак Фин на пример) се чини 

универзално, додека она на едно девојче (Меги Туливер, од Мелницата на реката Флос7) 

се сметала за предмет на поограничен интерес. И теоријата и културалните студии 

помогнаа да се приспособат ваквите претпоставки. 

 

Најпосле, самото сознание за книжевната извонредност е подложно на расправа: дали таа 

опфаќа посебни културни интереси и цели, небаре тие се единствените прифатливи 

стандарди за оценување на книжевните дела? Расправите за тоа што се смета за 

книжевност вредна за проучување и за тоа како идеите за извонредност функционирале 

како дел од институциите, е еден многу значаен аспект на културалните студии за 

книжевните студии. 

 

 

Начини на анализа 

 

Втората поширока тема на расправа се однесува на начините на анализа на книжевните и 

културалните студии. Кога културалните студии беа отпаднички форми од книжевните 

студии, тие ја вклучуваа примената на книжевната анализа врз другите културни 

материјали. Ако културалните студии станеа доминантни и ако им беа достапни на 

нивните проучувачи не преку книжевните проучувања, зарем таа примена на книжевната 

анализа немаше да стане помалку вредна? Во воведот на влијателниот том на 

американското издание на Културални студии, стои дека: „иако не постои забрана против 

‘читањето одблизу’ (close reading)8 во културалните студии, тоа, исто така, не е 

неопходно“. Ова уверување за читањето одблизу, одвај дека е убедливо за книжевниот 

критичар. Ослободени од принципот кој долго време управуваше со книжевните студии – 

дека главниот предмет на интерес е дистинктивната комплексност на индивидуалните 

дела – културалните студии лесно можеа да прераснат во една не-квантитативна 

социологија, којашто ќе ги третира делата како делчиња или симптоми од нешто друго, 

отколку како интерес сам по себе, подложувајќи ги во меѓувреме и на други искушенија. 

 

Главна меѓу нив е мамката за „целосноста“, на сознанието дека постои општествена 

целосност преку која културните форми се гледаат како израз или симптом, па затоа, да се 

анализираат, значи истите да се поврзат со општествената целосност од која тие 

произлегуваат. Неодамнешната теорија расправа за прашањето дали постои општествена 

целосност, општествено-политичка уреденост и, доколку тоа е така, на кој начин 

културните продукти и активности се поврзуваат со неа. Но културалните студии се 

                                                           

7 The Mill on the Floss, роман на Џорџ Елиот (псевдоним на Мери Ен Еванс) од1860 г. (заб. на прев.). 
8 Или внимателно читање (заб. на прев.). 
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поттикнати од идејата за директна врска, во која културните продукти се симптом на 

истакнатата општествено-политичка уреденост. На пример, курсот „Популарна култура“ 

на Отворениот Универзитет (Open University) во Британија, кој беше следен од околу 

5.000 луѓе меѓу 1982та и 1985та, содржеше посебна единица за „Полициските серии на 

телевизијата и Закон и Ред“, која го анализираше развојот на полициските серии во 

променливите општествено-политички ситуации. 

 

„Диксон од Док Грин”9 се фокусира околу централната татковска фигура, интимно 

запознаена со работничката класа од соседството во коешто тој извидува. Со 

јакнењето на благосостојбата во државата во почетокот на 1960те, класните проблеми 

се претворија во општествена грижа: следствено на ова, новата серија „Зет коли”10 

прикажува униформирана полиција во патролни коли, за време на нивната работа како 

професионалци, но на одредена дистанца од заедницата на која ѝ служат. По 1960те, се 

јави хегемонистичката* криза во Британија и државата, неспособна лесно да придобие 

согласност, мораше да се вооружа против опозицијата на „терористите“ на Ирската 

Републичка Армија (IRA). Оваа поагресивно мобилизирана државничка хегемонија се 

рефлектираше врз примерите на полицискиот жанр, како што е случајот со „Наивни”11 

и со „Професионалци“, во коишто полицајците со обична облека се борат против 

терористичка организација, сопоставувајќи го сопственото насилство на нивното. 

 

Оваа анализа секако е интересна и можеби точна, што ја прави привлечна како начин на 

анализа, но таа вклучува еден премост од читањето („читање одблизу“) кое внимава на 

деталите од наративната структура и ги следи сложените значења, до една општествено-

политичка анализа, во која сите серијали на една ера го имаат истото значење како изрази 

на општествената уреденост. Ако книжевните студии се спојат со културалните студии, 

овој вид „симптоматско толкување“ може да прерасне во норма; специфичноста на 

културалните објекти можеби нема да се занемари, заедно со практиките на читање што ги 

иницира книжевноста (за што стана збор во второто поглавје). Отстранувањето на 

барањето за моментална јасност, желбата да се работи по границите на значењето, 

впуштањето во очекување на неочекуваното, согледбата на продуктивните ефекти од 

јазикот и имагинацијата, и интересот за тоа како се постигнуваат значењето и 

задоволството – сите овие одредби се посебно вредни, не само за читање на книжевноста, 

                                                           

9 “Dixon of Dock Green”. Позната телевизиска серија на Би-би-си, жанровски сместена во категоријата драма, 

актуелна од 1955 до 1976 г. (заб. на прев.) 
10 “Z Cars”. Британски филмски серијал од жанрот драма, актуелна од 1962 до 1978 г. на истата телевизија 

(заб. на прев.). 

* Поимот хегемонија значи распоред на доминација прифатен од страна на оние над кои се доминира. 

Владејачки групи доминираат не преку чиста сила, но преку структура на согласност и културата е дел од 

оваа структура која го легитимира моменталниот општествен распоред. (Идејата потекнува од 

италијанскиот теоретичар на марксизмот – Антонио Грамши). 

            11 “The Sweeney”. Британска полициска драма од 1970те (заб. на прев.). 
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туку и за пристапот кон другите културни феномени, иако книжевноста е онаа која ги 

прави достапни овие практики на читање. 

 
„Се извинувам господине, но Достоевски не се смета за летна лектира“ 

 

 

Цели 

 

Најпосле, се поставува прашањето за целите на книжевните и на културалните 

проучувања. Истражувачите во рамките на културалните студии често пати се надеваат 

дека работата на актуелната култура ќе придонесе за интервенирање во самата култура, 

отколку што анализата ќе остане само на дескриптивно ниво. Оттука, уредниците на 

Културални студии заклучуваат дека: „културалните студии веруваат дека нивниот 

интелектуален залог може, односно, ќе направи разлика“. Ова е чудна изјава, но мислам, 

таква која открива дека културалните студии не веруваат дека нивниот интелектуален 

залог ќе направи разлика. Тоа би звучело дрско, да не речеме наивно. Според изјавата, 

едно дело „би можело да“ направи разлика. Тоа е поентата. 

Историски, идеите од проучувањето на популарната култура и оние кои се однесуваат на 

чинот на претворање на нечија работа во политичка интервенција, се тесно поврзани. Во 

Британија во 1960те и 1970те, проучувањето на културата на работничката класа имаше 
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политичка позадина. Во Британија, каде што националниот културен идентитет се чинеше 

поврзан со спомениците на високата култура – Шекспир и традицијата на англиската 

книжевност на пример – самиот факт на проучување на популарната култура, се 

дефинираше како чин на отпор, на начин на кој тоа не се случува во Соединетите Држави, 

каде што националниот идентитет често пати се дефинираше како насочен против 

високата култура. Хаклбери Фин на Марк Твен, дело кое не постигна нешто повеќе освен 

дефинирањето на „американизмот“, завршува со тоа што Хак Фин ги потпалува 

„териториите“ затоа што Тетка Сали сака да го „сивилизира“. Неговиот идентитет зависи 

од бегството од цивилизираната култура. Традиционално, Американецот се смета за човек 

во бегство од културата. Кога културалните студии ја обременуваат книжевноста со 

атрибутот „елитистичка“, тоа е тешко да се разликува од долгата национална традиција на 

буржоаскиот филистинизам.12 Во Соединетите Држави, заобиколувањето на високата 

култура и изучувањето на популарната култура не е толку многу политичко радикален 

чин или гест на пружање отпор, како академското толкување на масовната култура. 

Културалните студии во Америка многу малку се поврзани со политичките движења кои 

ги стимулираа културалните студии во Британија, и можат да се третираат примарно како 

проникливи, интердисциплинарни, но сепак како академски студии на културните 

практики и културната репрезентација. Културалните студии „би требало да бидат“ 

радикални, но спротивставеноста меѓу активните културални студии и пасивните 

книжевни студии можеби е пуста надеж. 

 

 

Разлики 

 

Расправите за релацијата меѓу книжевноста и културалните студии се оптоварени со 

жалби против елитизмот и со обвинувања според коишто проучувањето на популарната 

култура ќе донесе смрт за книжевноста. Во целата таа збрка, тие ни овозможуваат да 

одделиме две групи прашања. Во првата група се прашањата за вредноста на изучувањето 

на еден или на друг вид културен објект. Вредноста на проучувањето на Шекспир, повеќе 

отколку сапунските серии, повеќе не може да биде земена „здраво за готово“ и мора да се 

расветли: на пример, што можат да постигнат различните видови студии, од аспект на 

интелектуалната и моралната практика? Не е лесно да се дојде до прифатливи аргументи: 

примерот со командантите на германските концентрациони логори кои биле познавачи на 

книжевноста, уметноста и музиката, ги усложни обидите да се дојде до заклучоци за 

ефектите на определени проучувања. Но, со овие проблеми ќе се соочиме малку подоцна. 

 

                                                           

12 Поимот се однесува на збир потценувачки ставови и размислувања за уметноста, убавината, знаењето. 

Филистеец (Philistine) е практикувач на филистинизмот (заб. на прев.). 
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Поинаква група прашања е онаа која се однесува на методите на проучување на сите 

видови културни објекти – на предностите и недостатоците од различните начини на 

толкување и анализа, како што е толкувањето на културните објекти како сложени 

структури или нивното читање како симптоми на една општествена целост. Иако 

задоволителното толкување се поврзува со книжевноста, а симптоматската анализа со 

културалните студии, секој начин на толкување може да се однесува на било кој вид 

културен објект. ‘Читањето одблизу’ на некнижевните текстови не претполага естетска 

вредност на самиот предмет, како што поставувањето културални прашања за книжевните 

дела не претполага дека тие се само документи на еден период. Во наредното поглавје, ќе 

се обидам подлабоко да го анализирам проблемот на толкувањето. 
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ЧЕТВРТО ПОГЛАВЈЕ 

Јазик, значење и толкување 

 

 

 

 

 

Дали книжевноста е особен вид јазик или е особен начин на користење на јазикот? Дали 

јазикот е организиран на посебен начин или му се доделени посебни привилегии? Во 

второто поглавје расправав за тоа дека нема да ни користи изборот меѓу двете опции: 

книжевноста ги содржи обете својства на јазикот и е посебен вид внимание упатено кон 

јазикот. Како што навестува оваа расправа, прашањата за природата, улогите на јазикот и 

како истиот да се анализира, се централни за теоријата. Некои од поголемите проблеми 

можат да се насочат кон прашањето за значењето. Што сè влегува во игра кога се 

размислува за значењето? 

 

 

Значењето во книжевноста 

 

Да ја земеме песната во двостих на Роберт Фрост и стиховите што претходно ги 

наведовме како дел од книжевноста:  

 

                                                  ТАЈНАТА СЕДИ 

          Танцуваме околу кругот и претпоставуваме 

          Но Тајната седи на средиштето и знае. 

 

Што е „значење“ тука? Па, постои разлика меѓу прашањето за значењето на еден текст 

(песната како целина) и значењето на еден збор. Можеме да кажеме дека глаголот 

танцуваме значи „изведување на низа непрекинати ритмички и шематски движења“, но 

што значи овој текст? Тој ја предлага, можеби ќе речете, залудноста на човечките дејства: 

се вртиме во круг; можеме само да претпоставуваме. Повеќе од тоа, со неговата рима и 

свесноста дека знае што прави, овој текст го вклучува читателот во процес на загадочност 

околу танцувањето и претпоставувањето. Тој ефект, процесот што текстот може да го 

поттикне, е дел од неговото значење. Оттука, го имаме значењето на еден збор и 

значењето или поттикнувањата на текстот; потоа, помеѓу, постои она нешто кое би 

можеле да го именуваме како значење на исказот: значењето на чинот на изговарање на 

овие зборови во определени околности. Кој чин го изведува овој исказ? Дали е 

предупредување или признавање, оплакување или фалење, на пример? На кого се однесува 

тоа претпоставуваме тука и што значи глаголот танцуваме во овој исказ? 
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Ова нè доведува до заклучокот дека не можеме да прашуваме само за „значењето“. 

Постојат најмалку три различни димензии или нивоа на значење: значењето на еден збор, 

на еден исказ и на еден текст. Можните значења на зборовите придонесуваат за значењето 

на еден исказ, кој е чин изведен од еден говорител. (И значењата на зборовите, 

следствено, доаѓаат од функциите коишто тие ги исполнуваат во рамките на самиот 

исказ). Најпосле, текстот, кој тука ни претставува еден непознат говорител кој го изговара 

овој енигматичен исказ, е нешто создадено од самиот автор и неговото значење не е изјава 

туку она што текстот го прави – а тоа е неговиот потенцијал да влијае врз читателите. 

 

Познаваме различни видови значења, но општо сознание е дека значењето е втемелено врз 

разликите. Не знаеме на кого се однесува тоа „претпоставуваме“ во овој текст, туку дека 

формата на глаголот е спротивставена на „јас“ на прво рамниште, а потоа на „тој“, „таа“, 

„тоа“, „ти“ и „тие“ на второ рамниште. „Ние“ е недефинирана множинска форма којашто 

го вклучува кој било говорител за кој сметаме дека е дел од него. Дали говорителот е 

вклучен во тоа „претпоставуваме“ или не? Дали „претпоставуваме“ се однесува на сè 

останато освен на Тајната, или упатува на некоја специфична група? Ваквите прашања, 

кои не подразбираат едноставен одговор, се појавуваат при секој обид за толкување на 

песната. Она што го имаме се контрастите и разликите. 

 

Речиси истото може да се каже и за „танцуваме“. Значењето на „танцуваме“ е зависно од 

она преку коешто контрастивно го согледуваме („танцуваме околу“ како спротивност на 

„директно продолжуваме“ или како спротивно од „стоиме мирно“), исто како што 

„претпоставуваме“ е спротивставено на „знаеме“. Размислувањата за значењата на оваа 

песна се прашања на работа со спротивставености или разлики, на кои им даваме 

содржина и од коишто изведуваме заклучоци. 

 

 

Сосировата теорија за јазикот 

 

Јазикот е систем од разлики. Така сметаше Фердинанд де Сосир, швајцарски лингвист од 

раниот XX век чија работа беше клучна за современата теорија. Она што му доделува 

идентитет на секој елемент од јазикот, лежи во контрастите меѓу него и другите елементи 

во рамките на системот на јазикот. Сосир нуди една аналогија: еден воз – тој од 8 и 30 на 

релација Лондон-Оксфорд, да речеме – има идентитет зависен од системот на возови, како 

што е опишано во возниот распоред. Па, возот од 8 и 30 на релација Лондон-Оксфорд се 

разликува од оној од 9 и 30 на релација Лондон-Кембриџ и од локалниот воз од 8 и 45 од 

Оксфорд. Она што го забележуваме, не е содржано во некои физички карактеристики на 

некој од возовите: моторот, вагоните, точната линија, персоналот, бидејќи сите овие 



59 

 

елементи можат да се разликуваат меѓусебно, како што е случајот со времињата на 

заминување и пристигнување; возот може да замине и да пристигне подоцна. Она што му 

доделува идентитет на возот е неговото место во системот возови: тоа е овој воз, како 

спротивставен на другите. Како што забележа Сосир за лингвистичкиот знак: „Неговата 

најточна карактеристика е да биде она што другите не се”. Слично, буквата б може да 

биде напишана на безброј различни начини (сетете се на различните ракописи на луѓето), 

сè додека не се меша со другите букви, како л, к и д. Она што е суштинско не е некоја 

посебна форма или содржина, туку разликите кои му овозможуваат да означува. 

 

За Сосир, јазикот е систем од знаци и клучниот факт лежи во она што тој го именува како 

произволна (арбитрарна) природа на јазичниот знак. Ова значи две нешта. Прво, знакот 

(еден збор, на пример) е комбинација од формата („ознаката“) и значењето 

(„означителот“) и релацијата меѓу формата и значењето се темели на конвенција, а не на 

природна сличност. Она на што седам се нарекува стол, но совршено добро би можело да 

се именува поинаку – столица или столче. Конвенцијата или правилото во англискиот 

јазик определува како ќе се именува предметот; во другите јазици ќе има сосема различни 

називи. Случаите на коишто мислиме како за исклучоци се „ономатопејските“ зборови, 

каде што звукот го имитира она што го претставува, како што е случајот со аф-аф или 

бззз. Но, овие се разликуваат од еден до друг јазик: во францускиот, кучињата лаат „oua-

oua“, а бззз е брмчење. 

 

Уште поважен, за Сосир и за современата теорија, е вториот аспект на произволната 

природа на знакот: и ознаката (формата) и означеното (значењето) се самите истовремено 

конвенционални поделби на планот на звукот и на планот на мислата. Јазиците го делат 

планот на звукот и планот на мислата на различен начин. Во англискиот, на план на 

звукот се разликуваат стол (chair), навива (cheer) и јагленисува (char), како одделни знаци 

со различни значења, но тоа не мора да значи – истите можат да бидат различни изговори 

на истиот знак. На планот на значењето, англискиот прави разлика меѓу “chair” и “stool” 

(стол без потпирач), но му дозволува на означеното или на идејата за „столот“ да вклучи 

седиште со или без потпирки, со тврди или со меки, луксузни седишта – две разлики кои 

совршено можат да илустрираат две сосема различни идеи. 

 

Јазикот, смета Сосир, не е „номенклатура“ која овозможува сопствени имиња за 

категориите коишто постојат надвор од јазикот. Ова е поента со клучни последници за 

современата теорија. Ние сметаме дека ги имаме зборовите куче и стол со цел да 

именуваме кучиња и столици, кои постојат надвор од кој било јазик. Но, Сосир верува 

дека ако зборовите се однесуваат на претходно постоечки идеи, тие би имале точни 

еквиваленти во значењето од еден до друг јазик, што воопшто не е случај. Секој јазик е 
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систем од идеи исто како и од форми: систем од конвенционални знаци кои го 

организираат светот. 

 

 

Јазик и мисла 

 

Прашањето за тоа на кој начин јазикот се поврзува со мислата е голем проблем за 

современата теорија. Едно екстремно гледиште е она на здравиот разум, според коешто  

јазикот само одредува имиња за мислите кои постојат независно; јазиците нудат начини за 

изразување на претходно постоечките мисли. Второто екстремно гледиште постои во 

„Сапир-Ворфовата хипотеза“, крстена според двајцата лингвисти кои тврдеа дека јазикот 

кој го зборуваме го определува она што го мислиме. Ворф, на пример, сметаше дека Хопи 

Индијанците имаат таква замисла за времето која не може да се искаже на англиски (па 

оттаму, не ни би можеле да ја објасниме тука!). Се чини дека не постои начин да се 

покаже дека постојат мисли на еден јазик коишто не можат да се помислат или изразат на 

некој друг јазик, но, ние не располагаме со големи докази дека еден јазик ги прави 

„природни“ или „нормални“ мислите кои бараат посебни усилби на друг јазик. 

 

Лингвистичкиот код е теоријата која го движи светот. Различните јазици на различен 

начин го делат светот. Говорителите на англискиот имаат збор „миленичиња“ – категорија 

која не е позната во францускиот, иако Французите поседуваат голем број кучиња и 

мачки. Англискиот нè принудува да го научиме полот на детето со цел да ја искористиме 

правилната заменка за да зборуваме за него или за неа (не можеме да го именуваме едно 

бебе со „тоа“); затоа, нашиот јазик го поттикнува сознанието дека полот е мошне важен 

(од каде што, без сомнение, произлегува популарноста на розевите или сините алишта, за 

да се сигнализира правилниот одговор на говорителите). Но, ова лингвистичко 

обележување на полот не е на никаков начин неизбежно; не сите јазици го третираат 

полот како пресудна категорија за новороденчињата. Граматичките структури, исто така, 

се конвенции на еден јазик, а не природни или неизбежни категории. Кога погледнуваме 

кон небото и гледаме движење на крилја, нашиот јазик совршено добро би нè поттикнал 

да речеме „Лета“ (како што велиме „Врне“) отколку што би рекле „Птиците летаат“. Една 

позната песна од Пол Верлен си игра со оваа структура: “Il pleure dans mon coeur/ Comme 

il pleut sur la ville” („Нешто плаче во моето срце/ како што врне во градот“). Ние велиме 

„врне во градот“; зошто да не речеме „врне во моето срце“? 

 

Јазикот не е „номенклатура“ која овозможува етикети за претходно постоечките 

категории; тој создава сопствени категории. Но, говорителите и читателите можат да се 

доведат во ситуација да видат низ и околу поставките на нивниот јазик, со цел да 

согледаат една поинаква стварност. Книжевните дела ги истражуваат поставките или 
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категориите на вообичаени начини на размислување и често пати се обидуваат да ги 

искриват или да ги реорганизираат, покажувајќи ни како да размислуваме за нешто што 

нашиот јазик претходно не го замислил, терајќи нè да обрнеме внимание на категориите 

преку кои без размислување го набљудуваме светот. Затоа, јазикот е воедно и конкретна 

манифестација на една идеологија – категориите преку коишто на говорителите им се 

овозможува да размислуваат – но и место за нивно испрашување или бришење. 

 

 

Лингвистичка анализа 

 

Сосир прави разлика меѓу системот на јазикот (le langue) од особените примери на 

говорот и пишувањето (la parole)13. Задачата на лингвистиката е да го реконструира 

истакнатиот систем (или граматика) од јазикот кој ги прави возможни говорните настани 

или живата реч. Ова подразбира понатамошно разликување меѓу синхроното 

проучување на јазикот (кое се фокусира на јазикот како систем во определено сегашно 

или минато време) и дијахроното проучување, кое е насочено кон историските промени 

на некои одредени елементи на јазикот. Да се разбере јазикот како функционален систем 

значи да се гледа синхроно на него, во обид да се изнесат на виделина правилата и 

конвенциите на системот кои ги прават можни формите и значењата на јазикот. 

Највлијателниот лингвист на нашето доба, Ноам Чомски, основачот на она што се 

нарекува „трансформативно-генеративна граматика“, отиде подалеку, сметајќи дека 

задачата на лингвистиката е да ја реконструира „лингвистичката компетенција“ при 

говорењето на мајчиниот јазик од страна на говорителот: имплицитното знаење или 

способност кое го стекнуваат говорителите и кое им овозможува да говорат и да ги 

разбираат дури и оние реченици со кои никогаш претходно не се сретнале. 

 

Оттука, лингвистиката се раѓа од сознанијата за формата и значењето што исказите го 

имаат за говорителите, обидувајќи се да водат сметка за истите. На кој начин следните две 

реченици со слична форма – John is eager to please и John is easy to please14 – имаат мошне 

различни значења за говорителите на англискиот јазик? Говорителите знаат дека во првата 

реченица Џон е тој кој сака да удоволи, а во втората реченица другите му го пружаат тоа 

задоволство на Џон. Еден лингвист не се обидува да го открие „вистинското значење“ на 

овие реченици, небаре луѓето биле постојано во грешка и во суштина речениците имале 

сосема друго значење. Задачата на лингвистиката е да ги опише структурите на англиски 

(преку подвлекувањето на нивото на граматичката структура во овој случај), за да води 

сметка за присутните разлики во значењето меѓу овие две реченици. 

                                                           

13 Схема/употреба според Хјелмслев (заб. на прев.). 
14 Џон сака да задоволува и Лесно е да се задоволи Џон (заб. на прев.). 
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Политиката против херменевтиката 

  

Тука постои една основна дистинкција, премногу често занемарувана во книжевните 

студии, меѓу двe замисли: првата го следи лингвистичкиот модел (иако има подолга 

историја) и го третира значењето како нешто за коешто мора да се води сметка и се 

обидува да открие на кој начин тоа се создава и функционира. Другата е во констраст со 

првата и почнува со формите што се обидува да ги толкува и да ни каже што тие 

навистина значат. Во книжевните студии, ова се преведува како контраст помеѓу 

поетиката и херменевтиката. Поетиката започнува со потврдените значења или ефекти, 

како и начинот на кој се доаѓа до нив. (Што е она што го прави ироничен пасусот од еден 

роман? Што е она што нè тера да сочувствуваме со еден конкретен лик? Зашто крајот на 

оваа песна е двосмислен?). Херменевтиката, од друга страна пак, почнува со текстовите и 

прашува што тие значат, барајќи да открие нови и подобри толкувања. Херменевтичките 

модели потекнуваат од полињата на законите и религијата, каде што луѓето бараат начини 

да протолкуваат авторитативни правни или свети текстови, со цел да одлучат како 

најмудро да постапат со нив во одредени околности. 

 

Лингвистичкиот модел претполага дека книжевните студии треба да се ориентираат кон 

првото сознание, она на поетиката, во обид да разберат на кој начин делата постигнуваат 

определени ефекти, но современата традиција на критиката убедливо се ориентираше кон 

второто, сметајќи дека маката на книжевните студии се исплати токму заради 

интерпретацијата на индивидуалните дела. Делата од книжевната критика, всушност, 

често ги комбинираат поетиката и херменевтиката, испрашувајќи како е постигнат 

одреден ефект или зошто еден завршеток15 се чини правилен (два аспекти на поетиката), 

но истовремено прашува што значи определен стих и што ни кажува една песна за 

состојбите на човекот (аспектот на херменевтиката). Но двете замисли во суштина се 

мошне различни, со различни цели и различен доказен материјал. Прифаќајќи ги 

значењата или ефектите како главна цел на крајот од истражувањето (поетика), е начално 

различно од обидот да се открие значењето (херменевтика). 

 

Доколку книжевните студии се послужат со лингвистиката како модел, нивна задача ќе 

биде да ја опишат „книжевната компетентност“ со која се здобиваат книжевните читатели. 

Поетиката која би ја опишувала книжевната компетенција ќе го насочи вниманието на 

конвенциите кои ги прават возможни книжевната структура и значењето: кои се кодовите 

или системот на конвенции кои им овозможуваат на читателите да ги идентификуваат 

книжевните жанрови, да ги препознаваат заплетите, да ги согледуваат темите во 

                                                           

15 На роман, песна итн. (заб. на прев.) 
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книжевните дела и да ја следат онаа симболична интерпретација која ни дозволува да ја 

оцениме значајноста на песните и приказните? 

 

Аналогијата меѓу поетиката и лингвистиката може да се чини погрешна, бидејќи не го 

знаеме значењето на едно книжевно дело, како што на пример го сфаќаме значењето на 

претходно наведената реченица John is eager to please и оттука, не можеме да го земеме 

значењето како дадено, туку мораме да го бараме. Ова секако е една причина зошто 

книжевните студии во модерното време ја издигнаа херменевтиката над поетиката 

(втората причина лежи во сознанието дека луѓето најчесто ги проучуваат книжевните дела 

не затоа што се заинтересирани за функционирањето на книжевноста, туку затоа што 

веруваат дека овие дела имаат да им кажат значајни нешта, а луѓето сакаат да ги осознаат 

тие нешта). Но поетиката не бара од нас да го знаеме значењето на едно дело; нејзината 

задача да води сметка за ефектите кои можеме да ги потврдиме – на пример, дека еден 

завршеток е поуспешен од некој друг, дека оваа комбинација на слики понудени во една 

поема повеќе има смисла отколку што има некоја друга. Уште повеќе, еден стожерен дел 

од поетиката е да се има предвид за тоа на кој начин читателите се ангажираат околу 

толкувањето на книжевните дела – кои се конвенциите во игра, коишто им овозможуваат 

да дојдат до определени заклучоци за едно дело. На пример, она што го именував како 

„хипер-заштитен принцип на соработка“ во второто поглавје е основната конвенција која 

го прави можно толкувањето на книжевноста: претпоставката дека тешкотиите, 

привидните бесмислици, дигресиите и неважните делови во текстот, играат битна 

функција на некое ниво. 

 

 

Читателите и значењето 

 

Идејата за книжевната компетенција го насочува вниманието на имплицитното знаење со 

коешто читателите (и авторите) се служат при нивната средба со различните текстови: 

каков вид методи следат читателите при реакцијата на книжевните дела, како што прават? 

Каков вид претпоставки мораат да се земат предвид за да се води сметка за нивните 

реакции и толкувања? Размислувањата околу читателите и начините на кои тие ја 

извлекуваат смислата на книжевноста, доведоа до она што се именува како критика на 

„читателското воздејство“ (reader-response criticism), според кое значењето на текстот 

лежи во искуството на читателот (искуство коешто вклучува двоумења, претпоставки и 

исправки на сопствените видувања). Ако едно книжевно дело се сфати како след на 

дејства во процесот на разбирање од страна на читателот, тогаш толкувањето на едно дело 

може да се смета за приказна на таа средба, со издигнувања и паѓања: во игра се вклучени 

различни конвенции или очекувања, се утврдуваат врските и се изневеруваат или се 
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потврдуваат очекувањата. Да се толкува едно дело значи да се раскаже приказна за 

читањето. 

 

Но приказната што може некој да ни ја каже за едно дело зависи од она што теоретичарите 

го нарекоа „хоризонт на очекувања“. Едно дело се толкува преку одговарањето на 

прашања поставени од овој хоризонт на очекувања, и еден читател од 1990те му 

пристапува поинаку на Хамлет отколку што тоа било случај со еден Шекспиров 

современик. Цел опсег фактори можат да влијаат врз читателовиот хоризонт на 

очекувања. На кој начин, прашува Илејн Шоволтер, „претпоставката на една читателка ни 

го менува сфаќањето на даден текст, освестувајќи нè за значењето на неговите сексуални 

кодови?“ Се чини дека книжевните текстови и традициите на нивното толкување на 

преден план го сместуваат читателот, терајќи ги читателките да читаат како мажи, од 

машки агол на гледање. Слично, теоретичарите на филмот расправаа дека она што тие го 

нарекуваат филмски поглед (погледот од позицијата на камерата) нужно е машки: жените 

се поставени повеќе како објекти на филмскиот поглед, отколку што се позиционирани во 

улога на набљудувач. Во книжевните студии, критичарите на феминизмот ги проучуваа 

различните стратегии преку кои делата ја поставуваат машката перспектива како водечка 

и расправаа околу тоа, како проучувањето на овие структури и ефекти може да ги смени 

начините на читање – и за мажите, но и за жените. 

 

 

Толкување 

 

Фокусот на историските и општествените разлики во начините на читање, го нагласува 

сфаќањето за толкувањето како општествена практика. Читателите неформално толкуваат 

во миговите кога зборуваат со пријателите за книги или филмови; тие толкуваат во себе, 

додека читаат нешто. Поформалното толкување кое обично се одвива во училниците има 

поинакви стандарди. За секој елемент на едно дело, можеме да прашаме каква функција 

врши, на кој начин се поврзува со другите елементи, но толкувањето на крај може да се 

сведе на играњето на играта „за што зборува?“: „па, за што всушност зборува ова дело?“ 

Ова прашање не е наметнато од нејасноста на текстот; всушност, посоодветно е да се 

постави кога се во прашање едноставните, отколку претерано сложените текстови. Во оваа 

игра, одговорот мора да се прилагоди на определени услови: тој, на пример, не смее да 

биде очигледен и мора да поттикнува на размислување. Да се каже дека „Хамлет е дело 

кое зборува за еден дански принц“ значи да се одбие учеството во играта. Но, одговорите 

како „Во Хамлет се зборува за распадот на елизабетинскиот световен поредок“ или „Во 

Хамлет се зборува за машкиот страв од женската сексуалност“ или „Хамлет е дело кое 

зборува за непостојаноста на знаците“, ќе се сметаат за прифатливи. Она што вообичаено 

се дефинира како „школа“ на книжевната критика или теориски „пристап“ кон 
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книжевноста, од гледна точка на херменевтиката се третира како тенденција за 

обезбедување на определени одговори на прашањето „за што зборува“ едно дело: за 

„класната борба“ (од аспект на марксизмот), за „можноста од едно обединувачко 

искуство“ (од аспект на Новата критика), за „Едиповиот комплекс“ (од аспект на 

психоанализата), за „заробувањето на субверзивните сили“ (според Новиот историцизам), 

за „асиметричноста на половите врски“ (според феминизмот), за „автодеструктивната 

природа на текстот“ (според деконструктивизмот), за „затворањето на империјализмот“ 

(според постколонијалната теорија), за „хетеросексуалните матрици“ (според студиите за 

хомосексуализмот). 

 

Теориските методи наведени во заградите не се водечки начини на толкување, туку се 

образложувања за она што тие го сметаат како посебно важно во културата и во 

општеството. Многу од овие методи вклучуваат водење сметка за функционирањето на 

книжевноста или дискурсот воопшто, и со тоа земаат удел во ставовите на поетиката; но,  

како верзии на херменевтиката, тие ги издигнуваат особените видови на толкување каде 

што текстовите се прикажани во рамките на еден одбран јазик. Она што е значајно во 

играта на толкувањето не е одговорот до којшто доаѓаме – определени верзии на 

одговорот, како што покажува моето искуство, можат да станат, по дефиниција, 

предвидливи. Она што е важно е начинот на кој доаѓаме до таа точка и она што го 

правиме со деталите на текстот при нивното поврзување со нашиот одговор – овие инаку 

збунувачки детали се  расветлуваат во самото наше толкување. 

 

Но, како да избереме едно меѓу различните толкувања? Колку што покажуваат моите 

сознанија, не постои потреба да одлучиме дали Хамлет на крајот на краиштата „зборува 

за“, да речеме, политиката во ренесансата, или за релациите на мажите со нивните мајки, 

или пак за непостојаноста на знаците. Актуелноста на организацијата на книжевните 

студии зависи од два меѓусебно поврзани факти, според коишто: (1) таквите тврдења 

никогаш не се решаваат, и (2) тврдењата мораат да се однесуваат на тоа како определени 

сцени или комбинации од стихови поддржуваат некоја одредена претпоставка. Не можеме 

да кажеме дека едно дело има какво било значење: самото тоа се спротивставува, и ќе 

мораме да се помачиме да ги убедиме другите за издржаноста на нашиот начин на читање. 

За текот на ваквите аргументи, клучно е прашањето што е она што го определува 

значењето. Ќе се навратиме на ова. 

 

 

Значење, намера и контекст 

 

Што е она што го определува значењето? Понекогаш велиме дека значењето на еден исказ 

лежи во она што некој сака да ни го каже преку него, небаре замислата на говорителот го 
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определува значењето. Понекогаш велиме дека значењето е сместено во самиот текст – 

можеби ќе кажеме X, но она на што всушност сме мислеле е Y – како самото значење да е 

продукт на самиот јазик. Понекогаш пак, велиме дека контекстот е оној кој го определува 

значењето: да се знае што одреден исказ значи, треба да ги земеме предвид околностите 

или историскиот контекст во кои тој се јавил. Како што споменав, некои критичари 

сметаат дека значењето на еден текст лежи во искуството на читателот. Интенција, текст, 

контекст, читател – што од овие го определува значењето? 

 

Самиот факт дека тврдењата се темелат на сите четири фактори укажува на сознанието 

дека значењето е сложено и неуловливо, дека не е нешто што е определено еднаш-

засекогаш од некој од овие фактори. Едно долготрајно тврдење во книжевната теорија се 

ориентира околу обидот да се определи книжевното значење. Во еден познат напис 

наречен Намерна заблуда (The Intentional Fallacy) се тврди дека размислувањата околу 

толкувањето на книжевните дела не се решаваат преку советување со пророчиштето (т.е. 

авторот). Значењето на делото не е она што авторот го имал на ум во еден миг од 

создавањето на делото, или она што авторот сметал дека делото ќе значи по неговото 

довршување, туку всушност она што тој или таа успеале да го отелотворат во самото дело. 

Ако во еден обичен разговор често пати го прифаќаме значењето на еден исказ во сооднос 

со намерата на говорителот, тоа е така затоа што повеќе сме заинтересирани за она за кое 

говорителот размислува во моментот, отколку што посебно се занимаваме со неговите или 

со нејзините зборови. Но, книжевните дела се ценети заради специфичните зборовни 

структури што ги актуализираат. Ограничувањето на значењето на она што авторот имал 

намера да го каже, останува можна, но критична стратегија, иако овие денови таквото 

значење обично се врзува не за некоја внатрешна намера, туку за анализата на личните 

авторски или историски околности: каков чин извел овој автор во дадените околности? 

Оваа стратегија ги омаловажува подоцнежните пристапи кон делото, предлагајќи го 

фактот дека делото одговара на предметот на интерес во моментот на неговото создавање, 

а само случајно одговара на интересот на идните читатели.  

 

Критичарите кои стојат на страната на сознанието според коешто намерата го определува 

значењето, се чини дека се плашат дека доколку ние го побиеме ова размислување, ќе ги 

сместиме читателите над авторите и ќе заклучиме дека „сè е дозволено“ во рамките на 

едно толкување. Но ако дојдеме до некое толкување, мораме да ги убедиме останатите во 

неговата легитимност или истото ќе биде исфрлено од игра. Никој не вели дека „сè е 

дозволено“. Што се однесува до авторите, зарем не е подобро да им се одаде признание 

поради моќта на нивните созданија да овозможат бескрајни размислувања и да поттикнат 

на мноштво читања, отколку за она што го сметаме како оригинално значење на делото? 

Со ова не сакаме да кажеме дека забелешките на авторите по однос на едно дело се 

безначајни: за многу критички согледби тие се од особена важност, како изјаснувања кои 
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постојат истовремено со текстот на делото. Можно е истите да се покажат како 

суштествени, на пример, при анализата на размислувањата на еден автор или за 

дискусијата околу начините на коишто едно дело можеби усложнило или срушило некој 

општопознат став или намера.  

 

Значењето на еден текст не е она што авторот го имал на ум во некој момент, ниту 

едноставно е сопственост на текстот или на искуството на читателот. Значењето е едно 

неизбежно сознание, затоа што не е нешто што е едноставно, ниту пак е едноставно 

определено. Тоа истовремено е и дел од искуството на читателот, но и сопственост на 

еден текст. Се обидуваме да ги сфатиме и двете, исто како што се обидуваме да го 

сфатиме истото во рамките на самиот текст. Сите тврдења за значењето се веројатни, и 

затоа значењето е неопределено и секогаш треба да се определи како главен предмет на 

одлуките кои никогаш не се конечни. Ако пак мораме да усвоиме некој сумирачки 

принцип или формула, можеме да се согласиме дека значењето е определено од 

контекстот, бидејќи во самиот контекст постојат и правилата на јазикот, и ситуациите во 

кои се наоѓаат авторот и читателот, како и сè останато кое би се сметало за значајно. Но 

доколку кажеме дека значењето е врзано за контекстот, тогаш веднаш ќе забележиме дека 

контекстот е безграничен: не постои некакво однапред определено тврдење кое би можеле 

да го сметаме за значајно, ниту би можеле да кажеме како би влијаело проширувањето на 

контекстот врз она што го сметаме за значење на еден текст. Значењето е врзано за 

контекстот, а контекстот е безграничен. 

 

Големите префрлувања во толкувањето на книжевноста развиени од теориските дискурси, 

всушност можат да се сметаат за резултат на проширувањето или на опишувањето на 

контекстот одново. Тони Морисон, на пример, верува дека американската книжевност е 

длабоко обележана од често пати непризнаената историска актуелност на ропството, и 

дека ова занимавање на книжевноста со прашањето на слободата – слободата на 

границата, на отворениот пат, на неограничената имагинација – треба да се чита во 

контекст на ропството, во чиишто рамки се означени сите овие форми. Едвард Саид пак,  

сугерираше дека романите на Џејн Остин треба да се толкуваат во судир со една позадина 

која е исклучена од нив: со онаа на експлоатацијата на колониите на Империјата која 

овозможи средства за развој на убавиот живот во Британија. Значењето е врзано за 

контекстот, но контекстот е безграничен, секогаш отворен за мутации под притисокот на 

теориските размисли. 

 

Во промислувањата на херменевтиката често се прави разлика меѓу херменевтиката на 

повторното враќање, која се обидува да го реконструира оргиналниот контекст на 

создавањето (околностите и намерите на авторот и на значењата на текстот, кои можеби 

им биле достапни на првичните читатели), од херменевтиката на сомневањето, која се 
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обидува да ги изложи неистражените претпоставки врз коишто текстовите можеби се 

потпираат (политички, сексуални, филозофски, лингвистички). Првата може да го слави 

текстот и неговиот автор додека се обидува да создаде една оригинална порака достапна 

за читателите денес, додека за втората често се вели дека го негира авторитетот на 

текстот. Но овие асоцијации не се фиксирани и секако можат да бидат обратни: 

херменевтиката на повторното враќање, во процесот на ограничување на текстовите на 

нешто што се чини како оригинално значење недостапно за нас, може да ја ограничи и 

неговата моќ, додека херменевтиката на сомневањето може да го вреднува текстот за 

начинот на кој, без знаењето на неговиот автор, нè поттикнал и ни помогнал одново да ги 

промислиме спорните прашања на денешницата (можеби поткопувајќи ги претпоставките 

на неговиот автор во процесот). Уште поважна од оваа би била разликата помеѓу: (1) 

интерпретацијата која смета дека текстот, онака како што тој функционира, има да 

пренесе нешто значајно (ова би се подвело или под реконструктивна или под 

херменевтика на сомневањето) и (2) „симптоматичното“ толкување кое ги третира 

текстовите како симптом на нешто со не-текстовен карактер, нешто навидум „подлабоко“, 

во кое лежи вистинскиот извор на интерес, без разлика дали е тоа духовниот живот на 

авторот или општествените притисоци на времето или пак хомофобијата на буржоаското 

општество. Симптоматичното толкување ја занемарува специфичноста на предметот – таа 

е знак за нешто друго – и оттука, тоа не е задоволително како начин на толкување, но кога 

се насочува кон културните практики од коишто текстот е составен, познавањето на оваа  

практика може да биде корисно. Толкувањето на една песна, на пример, како симптом или 

како дел од особеностите на лириката, може да вроди со една недоволна херменевтика, но 

затоа пак може да придонесе за поетиката. Токму на ова би се осврнал сега. 
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ПЕТТО ПОГЛАВЈЕ 

Реторика, поетика и поезија 

 

 

 

 

 

Поетиката ја дефинирав како обид за водење сметка за ефектите на книжевноста преку 

опишување на конвенциите и операциите на читање што ги овозможуваат истите. Блиску 

е поврзана со реториката, која уште од антиката се третирала како проучување на 

аспектите на убедливост и експресивност на јазикот: јазичните и мисловните техники 

можат да се искористат при создавањето делотворни дискурси. Аристотел ја оддели 

реториката од поетиката, пристапувајќи ѝ на реториката како на уметност на убедување, 

наспроти поетиката, како уметност на подражавање или на претставување (мимезис). 

Средновековната и ренесансната традиција пак, ги вклопија двете сфаќања заедно: 

реториката стана уметност на јасното изразување, а поезијата стана супериорна инстанца 

на оваа уметност (со оглед на тоа дека бара да поучува, да воодушевува и да придвижува). 

Во XIX век, реториката се сметаше за вештина произведена од природните мисловни 

активности или од поетската имагинација и затоа наиде на неодобрување. Во доцниот XX 

век, реториката беше оживеана како проучување на структурирачката моќ на дискурсот. 

 

Поезијата е поврзана со реториката: таа е јазик кој во изобилство ги користи фигурите на 

говорот и јазик кој се стреми да биде силно убедлив. И откако Платон ги исклучи поетите 

од неговата идеална држава, кога поезијата беше нападната или омаловажена, таа исто 

толку активно продолжи да биде залажувачка или бесполезна реторика која си поигрува 

со луѓето и измамува расипнички желби. Аристотел тврдеше дека вредноста на поезијата 

лежи во нејзината миметичност, а не во нејзината реторичност. Тој сметаше дека поезијата 

овозможува безбеден излез за ослободувањето на силните чувства. И тој тврдеше дека 

поетските модели се скапоцено искуство за преминот од незнаење кон знаење. (Оттука, во 

клучниот миг на „препознавање“ во трагедијата, јунакот ја увидува сопствената грешка и 

публиката сфаќа дека „за милоста на Боговите настапувам јас“). Поетиката, како свест за 

изворите и стратегиите на книжевноста, не може да се сведе на свест за реторичките 

фигури, но таа може да се гледа како дел од една проширена реторика која ги проучува 

изворите на сите видови говорни чинови. 
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Реторички фигури 

 

Книжевната теорија се занимаваше со реториката, што ги натера теоретичарите да 

расправаат за природата и за функцијата на реторичките фигури. Една реторичка фигура, 

општо, може да се дефинира како промена на или скршнување од „вообичаеното“ 

користење на јазикот; на пример, Мојата љубов е роза го користи зборот роза за да упати 

не на цвеќето, туку на нешто убаво и скапоцено (ова е метафора). Или Тајната седи прави 

од тајната субјект способен да седи (ова е персонификација). Реторичарите одамна,  

направија обид за разликување меѓу специфичните „тропи“ кои прават „обрт“ или го 

менуваат значењето на некој збор (како метафората) од групата разновидни „фигури“ кои 

ги поредуваат зборовите на посебен начин, со цел да постигнат специјални ефекти. Некои 

такви фигури се: алитерацијата (повторување на согласки); апострофот (обраќање кон 

нешто кое не е обичен слушател, како во „Биди мирно, срце мое!“) и асонанцата 

(повторување на самогласки). 

 

Современата теорија ретко кога прави разлика меѓу фигурите и тропите и дури се 

посомнева во сознанието за „обичното“ или „буквално“ значење што фигурите и тропите 

го заобиколуваат. На пример, дали поимот метафора самиот по себе е буквален или 

фигуративен? Жак Дерида во Бела митологија ни покажува на кој начин теориските 

сознанија за метафората, беспоговорно се потпираат врз метафорите. Некои теоретичари 

го усвоија парадоксалниот заклучок дека јазикот во основа е фигуративен и дека она што 

го нарекуваме буквален јазик е склоп од фигури чија фигуративна природа била 

заборавена. Кога, на пример, зборуваме за „дофаќање“ на еден „тежок проблем“, овие два 

изрази стануваат буквални преку чинот на заборавање на нивната можна фигуративност. 

 

Од овој агол, не станува збор за тоа дека не може да се направи разлика меѓу буквалното и 

фигуративното, туку дека тропите и фигурите се темелни структури на јазикот, а не 

исклучоци или негови искривоколчувања. За најважна фигура, традиционално се сметала 

метафората. Метафората третира едно нешто како нешто друго (нарекувајќи го Џорџ 

магаре или мојата љубов црвена, црвена роза). Метафората затоа претставува една верзија 

на вообичаениот начин на осознавање: осознаваме нешто, гледајќи го како нешто друго. 

Теоретичарите зборуваат за основни метафорички шеми, за „метафорите со коишто  

живееме“, како на пример „животот е како патување“. Ваквите шеми ги структурираат 

начините на кои размислуваме за светот: се обидуваме да „стигнеме некаде“ во животот, 

да „си го најдеме патот“, „да знаеме каде одиме“, „наидувајќи на пречки“, и така натаму. 

 

На метафората ѝ се пристапува како на основна фигура на јазикот и на имагинацијата, 

затоа што спознајно е прифатлива, а не површна или украсна по природа. Но, нејзината 

книжевна моќ зависи од нејзината недоследност. Вордсфордовата фраза „детето е татко на 
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човекот“ ве запира, ве тера да се замислите, и потоа ви дозволува да ја видите врската 

меѓу генерациите во ново светло: релацијата на детето со човекот во којшто подоцна 

самото тоа израснува е споредена со релацијата меѓу таткото и неговото дете. Бидејќи 

метафората може да изнесе една јасна изјава, дури и една теорија, таа се смета за  

најоправдана реторичка фигура. 

 

Но, теоретичарите ја нагласија важноста и на другите фигури. За Роман Јакобсон, 

метафората и метонимијата се двете основни структури на јазикот: ако метафората се 

јавува при односи на сличност, метонимијата се јавува при односи на допир. 

Метонимијата се префрлува од едно кон друго нешто кое граничи со првото, како во 

примерите кога  наместо „Кралицата“ велиме „Круната“. Метонимијата прави распоред со 

тоа што ги поврзува нештата во временско-просторни низови, поместувајќи се од едно кон 

друго нешто на едно дадено поле, отколку што поврзува едно поле со некое друго, како 

што е случајот со метафората. Некои теоретичари ги додаваат синегдохата и иронијата за 

да го заокружат списокот на „четирите главни тропи“. Синегдохата е замена на делот со  

целината (pars pro toto): „десет раце“ за „десет работници“. Таа заклучува за квалитетите 

на целината од оние на делот и им овозможува на деловите да претстават една целина. 

Иронијата ги сопоставува појавноста и стварноста; она што се случува е обратно од она 

што се очекува (што ако заврне на пикникот на еден метеоролог?). Овие четири главни 

тропи – метафората, метонимијата, синегдохата и иронијата, беа искористени во 

проучувањата на историчарот Хејден Вајт, при анализата на историските објаснувања или 

она што тој го нарекува „emplotment“16: тоа се основните реторички структури преку 

коишто го осознаваме светот. Базичната идеја на реториката како дисциплина, која беше 

добро претставена преку четирите примери, е дека постојат одредени основни, стожерни 

структури на јазикот, кои ги потенцираат и ги прават возможни значењата создадени во 

широкото мноштво дискурси. 

 

 

Жанрови 

 

Книжевноста е зависна од реторичките фигури, но и од некои други поголеми структури, 

особено од книжевните видови. Што претставуваат жанровите и која е нивната улога? 

Дали определбите како епика или роман се едноставно погодни начини за класифицирање 

на делата на основа на некои прости сличности, или тие имаат некакви функции кои ги 

тангираат читателите и авторите? 

 

                                                           

16 Зборот буквално би се превел како „заплетување“, а се однесува на идејата историјата да биде предадена, 

соопштена и осознаена преку наративна форма, како приказна со заплет (заб. на прев.). 
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За читателите, жанровите се збир од конвенции и очекувања: имајќи сознание дека читаме 

детективска приказна или романса, лирска песна или трагедија, ние сме во потрага по 

различни нешта и имаме претпоставки околу тоа што може да се покаже како значајно во 

тие дела. При читањето на една детективска приказна, ние бараме некакви показатели кои 

инаку не ги бараме при читањето на една трагедија. Она што може да биде ударно во една 

лирска песна - „Тајната седи на средиштето и знае“ – може да биде сосема безначајно во 

една приказна за духови или во дело со научно-фантастична содржина, каде што тајните 

можеби веќе стекнале сопствено тело. 

 

Историски, многу теоретичари на жанрот ги поделија делата во рамките на три пошироки 

класи, во согласност со тоа кој зборува во делото: поезија или лирика, каде што нараторот 

зборува во прво лице, епика или раскажување (наратив), каде што нараторот зборува 

преку сопствениот глас, но им дозволува и на јунаците да зборуваат преку нивниот личен 

глас, и драма, каде што ликовите се оние кои го изведуваат зборувањето. Друг начин за 

поставување на оваа дистинкција е преку сосредоточување на релацијата меѓу 

говорителот и публиката. Во епиката постои усно рецитирање: поетот директно е соочен 

со публиката која слуша. Во драмата авторот е скриен од публиката и ликовите се оние 

кои зборуваат на сцената. Во лириката – најкомплицираниот случај – поетот, преку 

активноста на опевањето, ѝ го врти грбот на публиката, да се изразиме така, и „се 

преправа дека си зборува сам со себе или со некој друг: со духот на Природата, со Музата, 

со некој личен пријател, со љубената, со некој бог, со некоја персонифицирана 

апстракција или со некој објект од природата”. На овие три основни жанрови го додаваме 

модерниот жанр на романот, кој му се обраќа на читателот преку книгата – тема на која 

подетално ќе ѝ пристапиме во шестото поглавје. 

 

Епиката и трагедијата во антиката и во ренсесансата се сметаа за врвни достигнувања на 

книжевноста и за највисоки достигнувања на кој било амбициозен поет. Изумот на 

романот доведе нов натпреварувач на книжевната сцена, но во периодот меѓу доцниот 

XVIII и средината на XX век, лириката, преку кратката не-наративна песна, почна да се 

идентификува како најосновен елемент на книжевноста. Претходно третирана како начин 

на возвишено изразување, како елегантна формулација на културните вредности и 

однесувања, на лирската поезија подоцна почна да ѝ се пристапува како на експресија на 

едно моќно чувство коешто се соочува истовремено и со секојдневието и со 

трансценденталните вредности, давајќи им конкретен, јасен израз на најдлабоките чувства 

на индивидуата. Оваа идеја е сè уште актуелна. Но, современите теоретичари почнаа да ја 

гледаат поезијата помалку како израз на поетовите чувства, а повеќе како асоцијативно и 

имагинативно играње со јазикот – едно експериментирање со лингвистичките поврзаности 

и формулации кои ја прават поезијата да биде нарушување на културата, отколку главен 

склад на нејзините вредности. 
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Поезијата како збор и како чин 

 

Книжевната теорија која е насочена кон дебати околу поезијата, меѓу другите нешта, 

пристапува кон релативната важност на различните начини на размислување за песните: 

песната едновремено е и структура создадена од зборови (текст), но и настан (еден чин на 

самиот поет, едно искуство на читателот и еден настан во книжевната историја). За 

песната која се сфаќа како вербална конструкција, се наметнува големото прашање за 

врската меѓу значењето и несемантичките аспекти на јазикот, како што се звукот и 

ритамот. На кој начин функционираат несемантичките аспекти на јазикот? Какви сè 

ефекти, свесни или несвесни, имаат тие? Каков вид на интеракција може да се очекува 

меѓу семантичките и несемантичките аспекти? 

 

Клучното прашање за песната, сфатена како чин, лежи во релацијата меѓу чинот на 

авторот кој ја создава песната и чинот на „субјектот кој зборува“ или „гласот“ што 

читателите го следат. Ова е сложено прашање. Во современата епоха, она со кое се 

среќаваат читателите се зборовите запишани на хартија (поетите обично читаат текст 

запишан на хартија дури и на поетските читања; тие не се преправаат дека директно ѝ се 

обраќаат на публиката). Авторот не ја кажува песната; за да ја запише, тој мора да замисли 

глас кој ја соопштува, надевајќи се дека на тој начин ќе создаде глас кој ќе ги води 

читателите. Да се чита една песна - Тајната седи, на пример – значи да се земат зборовите 

„Танцуваме околу кругот и претпоставуваме... “ и барем да ги замислиме како тие се 

изговараат. Фактот дека звучниот ефект е битен за песните, читани „во себе“, ни укажува 

на тоа дека е важна претставата за вокализацијата. Песната може да ни се чини како израз, 

и ако е така, тоа е израз на еден глас со неопределен статус. Да се читаат неговите 

зборови, значи да се ставиме себеси во позиција на некој кој ги изговара тие зборови или 

пак да замислиме друг глас кој ги изговара – гласот, често велиме, на нараторот или на 

субјектот кој говори создаден од самиот автор. На овој начин, од една страна имаме 

историска индивидуа, Роберт Фрост, а од друга страна го имаме она што го нарекуваме 

глас на некој специфичен исказ. Посредството меѓу овие две фигури се остварува преку 

трета фигура: претставата за поетскиот глас кој се појавува при проучувањето на широка 

група песни од еден поет (во случајот со Фрост, можеби станува збор за таков кој е 

нерасположен, приземен, но истовремено и набљудувач кој размислува за селскиот 

живот). Важноста на овие различни фигури е променлива од еден до друг поет и создава 

еден вид критички пристап од еден до друг. Но, во размислувањата за лириката, битно е 

да се почне со разликувањето меѓу гласот што го слушаме како говори и поетот кој ја 

создал песната, создавајќи ја на тој начин оваа фигура со глас. 
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Лирската поезија, ако се сетиме на добро познатата изрека на Џон Стујарт Мил, е 

наслушнат исказ. Во мигот кога ќе слушнеме исказ кој ќе ни го заскокотка вниманието, 

она што практично го правиме е реконструирање на еден субјект кој зборува и на еден 

контекст: преку идентификувањето на гласот, ние си го претставуваме (замислуваме) 

ставот, ситуацијата, грижите и однесувањата на субјектот кој зборува (кои понекогаш 

коинцидираат со она што го знаеме за авторот, но не често). Ова е доминантниот пристап 

кон лириката во XXот век. Една сосема јасна теориска поткрепеност ни е предадена преку  

размислувањето дека книжевните дела се фикционални подражавања на искази и стихови 

од „светот на стварноста“, и оттаму, фикционални подражавања на лични искази. На овој 

начин, се чини дека секоја песна почнува со невидливи зборови. Да замислиме дека јас 

или некој друг вели дека: „Мојата љубов е како црвена, црвена роза,“ или jас или некој 

друг може да каже дека: „Танцуваме околу кругот и претпоставуваме...“ Оттука, 

толкувањето на една песна станува прашање на излегување на крај со индикациите на 

текстот и од нашето општо познавање на видовите говорни субјекти и вообичаени 

ситуации, како и природата на однесувањето на тие субјекти. Ова ќе вроди со прашањето 

што е она што поттикнува некој нешто да зборува? Водечкиот начин на пристапување кон 

поезијата во училиштата и на универзитетите се фокусираше на сложеноста на карактерот 

на субјектот кој зборува, на песната како драматизација на мислите и чувствата на 

субјектот кои некој друг ги реконструира. 

 

Ова е еден делотворен пристап кон лириката, затоа што многу песни ни претставуваат 

некаков говорител (субјект кој говори), кој изведува препознатливи говорни чинови: таков 

кој, на пример, го промислува значењето на едно искуство, кој ја воспева саканата или 

пријателот, кој изразува восхит или преданост. Но, ако се навратиме на почетоците на 

некои од најпознатите песни, како што е онаа на Шели, Ода на западниот ветер, или 

Блејковиот Тигар, ќе наидеме на некои потешкотии: „О див западен ветру, ти здиву на 

есенската душа“ или „Тигар, тигар, гориш моќно/ во шумите на ноќта“17. Тешко е да се 

замисли какви состојби можат да послужат како поттик да се говори на овој начин или 

како можат тие да бидат изведени преку еден непоетски чин. Одговорот на кој веројатно 

ќе наидеме е дека овие говорни субјекти стануваат занесени и дека настапуваат преку 

поетски, прекумерен став на изразување. Ако се обидеме да ги сфатиме овие песни како 

фикционални подражавања на обичните говорни чинови, ќе заклучиме дека во тој случај 

чинот ја имитира самата поезија. 

 

 

 

                                                           

17 “O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being” и “Tiger, Tiger, burning bright/ In the forests of the night” 

(заб. на прев.). 
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Прекумерноста на изразувањето во лириката 

 

Овие примери служат за да укажат на прекумерноста (екстравагантноста) на лириката. Не 

само што лирските песни делуваат како подготвени да се обратат на речиси сè што е 

приоритетно во однос со вистинската публика (ветерот, тигарот, мојата душа), туку тие го 

изведуваат тоа со хиперболичен акцент. Претерувањето е името на играта во случајов:  

тигарот не е само портокалов, туку и „гори“; ветрот е самиот „здив на есенската душа“ и, 

подолу во песната, спасител и уништувач. Дури и циничните песни се темелат на 

хиперболични згуснувања, како кога Фрост ја редуцира човечката активност на танцување 

околу еден круг и ги третира многубројните форми на знаење како „претпоставливи“. 

 

Со ова допираме едно големо теориско прашање, парадокс кој се чини дека почива во 

сржта на лирската поезија. Прекумерноста на поезијата го вклучува нејзиниот копнеж по  

она што теоретичарите уште од антиката го дефинираа како „возвишено“. Сознанието  за 

она што ги надминува човековите можности на разбирање, за она кое влева стравопочит 

или страсен интензитет, е она што го освестува читателот за присуството на натчовечкото 

во лириката. Но, овој трансцендентален копнеж е поврзан со реторичките фигури како 

што е апострофот, тропа преку којашто се обраќаме на нешто кое не е вистински 

слушател, персонификацијата, преку којашто му се припишуваат човечки квалитети на 

она кое нема човечка природа и прозопопоеиата, или доделувањето способност за говор 

на предмети од нежива природа. На кој начин највозвишените копнежи на стихот можат 

да се поврзат со ваквите реторички механизми? 

 

Кога песните застрануваат или играат според ритамот на комуникацијата, обраќајќи му се 

на нешто кое не е вистински слушател – ветерот, тигарот или срцето – се вели дека тогаш 

тие означуваат силно чувство кое го тера говорителот да бризне/експлодира во говор. Но, 

емотивниот интензитет, специјално придодаден кон чинот на обраќање или повикување, 

често одлучува со една состојба на работите, обидувајќи се да ги оживее предметите со 

тоа што ќе ги прилагоди на желбите на говорителот. Субјектот кој говори во песната на 

Шели вели: „О, подигни ме како бран, како лист, како облак“. Хиперболичното сознание 

дека космосот може да нè слушне и да дејствува во согласност со тоа, е еден потег преку 

кој субјектите кои говорат се утврдуваат самите како вдаховени поети или како 

визионери: како некој кој може да ѝ се обрати на Природата и од којашто може да добие 

повратен одговор. Она „О“ како знак на повикување е особена поетска фигура, акција 

преку која гласот кој зборува докажува дека не е обичен говорител на стихови, туку 

отелотворување на поетската традиција и на духот на поезијата. Повикувањето на 

ветровите да надојдат или обраќањето кон нероденото дете за да го слушне нашиот плач е 

чин на поетски ритуал. Атрибутот на ритуалноста доаѓа оттаму што ветровите не 

надоаѓаат, исто како што нероденото дете не е способно да слушне. Гласот повикува за да 
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повикува. Повикува, со цел да го драматизира гласот: да поттикне (инспирира) слики со 

својата моќ, за да го оствари сопствениот идентитет како поетски и пророчки глас. 

Невозможните, хиперболични аспекти на заповедтта во апострофите, поттикнува на 

поетски настани, на нешта кои ќе се остварат, ако воопшто се остварливи, во песната како 

чин. 

 

Песните со наративна позадина раскажуваат некаков настан; стиховите, би кажале, се 

стремат да станат настан. Но нема никаква гаранција дека изведувањето на песната ќе 

биде успешно, и апострофата – како што покажаа референците погоре – е она што е 

најбучно, најзасрамувачки „поетско“, најмистификаторско и најранливо од забелешката 

дека е хиперболична бесмислица. „Подигни ме како бран, како лист, како облак!“. Секако. 

Повлечете го другиот. Да се биде поет значи да се тежнее кон изведување на нешто вакво, 

ако сметаме дека кажаното нема да биде отфрлено како целосна бесмислица. 

 

Големиот проблем за теоријата на поезијата, како што кажав, е сместен во релацијата 

помеѓу песната како структура составена од зборови и песната видена како еден настан. 

Апострофите се обидуваат да изведат нешто и да го изложат изведеното како втемелено 

на вербални механизми – како што е празното „О“ во обраќањето: „О, див западен ветру!“ 

 

Да се нагласат обраќањето, персонификацијата, прозопопоиејата и хиберболата, значи да 

се здружат теоретичарите кои низ вековите истакнаа дека она што ја разликува лириката 

од останатите говорни чинови, е она што го искористува севкупниот потенцијал на 

литерарноста на формите. Лириката, пишува Нортроп Фрај, „е жанрот кој најјасно 

укажува на претпоставливото јадро на книжевноста, на раскажувањето и значењето во 

нивните буквални аспекти, како што се поредувањата на зборови и зборовните шеми“. Тоа 

значи дека лириката ни прикажува едно значење или приказна кои никнуваат од 

зборовните шеми. Повторувајте зборови кои оддекнуваат во една ритмичка структура и 

проверете дали од сето тоа нема да произлезе некаква приказна или смисла. 

 

 

Ритмички зборови 

 

Фрај, чијашто Анатомија на критиката се смета за бесценет инвентар на размислувања 

за лириката и за другите жанрови, се осврнува кон основните составни делови на 

зборовите брбори и буни, чиишто корени се волшебството и загатката. Песните 

„брборат“ и со тоа ги истакнуваат несемантичките карактеристики на јазикот на преден 

план – звукот, ритамот, повторувањето на гласови – за да се создаде волшебство или 

инкантација: 
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              This darksome burn, horseback brown, 

                                                       His rollrock highroad roaring down... 

 

Песните нè бунат или ни нудат загатки, преку нивната своеволна индиректност, нивните 

збунувачки формулации: што значи тоа „rollrock highroad“? И што е со она „Тајната седи 

во средиштето и знае“? 

 

Ваквите одлики се мошне забележливи во негувателските рими и балади, каде што 

задоволството најчесто лежи во ритамот, инкантацијата и необичноста на претставата: 

 

Pease porridge hot, 

 Pease porridge cold, 

         Pease porridge in the pot, 

                                                              Nine days old.18 

 

Ритмичката шема и моделот на римување ја истакнуваат организацијата на оваа јазична 

одломка и двете можат да нè поттикнат на посебно толкувачко внимание (како што римата 

го повлекува прашањето за заемната релација меѓу римуваните зборови) и да го одложат 

сомневањето: поезијата оперира на посебен начин кој овозможува задоволство, па затоа 

нема потреба посебно да се интересираме за значењето; ритмичката организација му 

дозволува на јазикот да биде заштитен од страна на интелигенцијата и да се насели во 

механичкото сеќавање. Го памтиме стихот “Pease porridge hot“, без да се оптоваруваме од 

потребата да дознаеме што тој значи, и поверојатно е дека попрво ќе го заборавиме 

значењето на стиховите, отколку самите стихови. 

 

Основата на поезијата лежи во изнесувањето на нешто на преден план и во изведувањето 

необични конструкции од јазикот преку метричката организација, како и во  

повторувањето на стиховите. Теориите за поезијата ги загатнуваат релациите меѓу 

различните видови јазични организации – метрички, фонолошки, семантички, тематски – 

или, поопшто кажано, меѓу семантичките и несемантичките димензии на јазикот, меѓу она 

што песната ни го кажува и начинот на кој тоа е кажано. Песната е структура од 

означувачи кои ги апсорбираат и одново ги поредуваат означените, во онаа смисла во која 

формалните шеми имаат ефекти на нивните семантички структури и ги обединуваат 

значењата кои зборовите ги развиваат во други контексти. Таа ги подвргнува зборовите на 

нова организација, менувајќи го нагласокот и фокусот, заменувајќи буквални со 

фигуративни значења, поредувајќи термини на заедничка основа, во согласност со шемите 

                                                           

18 Буквалниот превод би гласел: „Каша од грашок врела,/ каша од грашок студена,/ каша од грашок во 

казан,/ три дена стара“ (заб. на прев.). 
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на паралелното постоење. Тоа е скандалот во поезијата во којашто “местата на 

припадност“ на звукот и ритамот систематски се отсликуваат и влијаат врз мислата.  

 

 

Толкување песни 

 

На ова рамниште, лириката се темели врз конвенцијата на единство и автономија, како да 

постои некое правило: да не ѝ се пристапува на песната како да е дел од некаков разговор, 

фрагмент кој бара поширок контекст за да биде објаснет, туку да се оди кон 

претпоставката дека таа поседува некаква сопствена структура. Да се обидеме да ја читаме 

како да е естетска целост. Традицијата на поетиката ни овозможува различни теориски 

методи. Еден од постулатите на руските формалисти во раниот XX век претполага дека 

едно ниво на структурата од една песна треба да го отслика нејзиното друго ниво; 

теоретичарите на романтизмот, како и на англиската и американската Нова критика, 

повлекоа аналогија меѓу песните и природните организми: сите делови на песната треба 

да се вклопуваат заемно во хармонија. Постструктуралистичките пристапи постулираат 

неизбежен притисок меѓу она што песните го прават и она што го кажуваат, и ја нотираат 

неможноста една песна, или можеби некоја друга форма на јазикот, да го практикува она 

што го проповеда. 

 

Неодамнешните размислувања за песните како интертекстуални конструкти го истакнаа 

сознанието дека песните се стимулирани од ехото на претходни песни – ехо што тие не 

можат целосно да го совладаат. Единството станува не толку сопственост на песните, 

колку нешто по коешто трагаат толкувачите, без разлика дали трагаат по хармонично 

слевање (фузија) или по нерешена тензија. За да се изведе ова, читателите ги препознаваат 

и идентификуваат спротивставеностите во самата песна (како што е примерот со она 

„претпоставуваме“ и Тајната, или релацијата меѓу „претпоставката“ и „знаењето“) и 

согледуваат на кој начин другите елементи на песната, особено фигуративните изрази, се 

устројуваат во согласност со овие спротивставености. 

 

Да го земеме за пример познатиот двостих на Езра Паунд, На станицата од метрото: 

 

 Призракот на овие лица во толпата; 

                                                 Ливчиња на влажна, црна гранка. 

 

За да се толкуваат овие стихови, значи да се согледа контрастот меѓу толпите на станицата 

и природниот пејзаж. Спојувањето на двата стиха ја засилува паралелата меѓу лицата во 

темнината и ливчињата на црната гранка на некое дрво. Но што тогаш? Толкувањето на 

песните зависи не само од конвенцијата на единството, туку и од конвенцијата на 

значењето: песните, по правило, без разлика колку и да ни се чинат навидум едноставни, 
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обично се однесуваат на нешто битно и оттаму, треба да се смета дека јасните детали 

подразбираат една општа значајност. Тие треба да се читаат како знаци или како 

„објективни корелативи“, да се послужиме со терминот на Т. С. Елиот, за битните чувства 

или алузиите на значајност. 

 

За да ја увидат значајноста меѓу контрастите во двостихот на Паунд, читателите мораат да 

размислат на кој начин би можела да функционира паралелата. Дали песната прави 

контраст помеѓу урбаната толпа во метрото, со смирената, природна сцена на ливчињата 

на влажната гранка од дрвото или ги изедначува, не претендирајќи на никаква сличност? 

И двете опции се можни, но се чини дека првата ни овозможува побогато читање преку 

откривањето на една длабоко врежана постапка од традицијата на поетските толкувања. 

Согледувањето на сличноста меѓу лицата во толпата и ливчињата на гранката – 

посматрањето на лицата во толпата како ливчиња на гранка – е составен дел од поетската 

имагинација, „одново да го посматра светот“, дофаќајќи неочекувани врски и наоѓајќи 

длабочина во формалниот изглед, и, можеби, ценејќи го она што за другите набљудувачи 

би било тривијално или мачно. Оваа мала песна може да прерасне во размислување за 

моќта на поетската имагинација да ги постигне ефектите кои ги постигнува и самата 

песна. Еден ваков пример ја илустрира основната конвенција на секое поетско толкување: 

да увидиме што оваа песна, заедно со нејзините методи, говори за поезијата и за 

создавањето на значењето. Песните, во нивното користење со реторичките операции, 

можат да се читаат како истражувања на поетиката, исто како и романите, за коишто ќе 

стане збор во наредното поглавје, кои на одредено ниво претставуваат размислувања за 

потребата што појасно да се претстави нашето искуство за времето – и оттука – тие 

потсетуваат на истражувањата во областа на раскажувачката (наративната) теорија.  
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ШЕСТО ПОГЛАВЈЕ 

 

Наратив 

 

 

 

 

 

 

Во дамнешни времиња, книжевноста значеше над целата поезија. Романот беше 

скорешна модерна форма, премногу близок до биографијата или историскиот запис за да 

биде конкретно книжевна популарна форма, неспособна да одговори на високите 

остварувања на лирската и епската поезија. Но во XX век, романот ја надмина поезијата 

како форма кон којашто прибегнуваат авторите, но и оние кои ја читаат, и од 1960те 

прозните творби успеаа да достигнат степен на доминација во книжевното образование. 

Луѓето сè уште ја проучуваат поезијата – често пати тоа се очекува од нив – но романите и 

расказите станаа јадро на наставните програми. 

 

Ова не е само резултат од привилегиите на масовната читателска публика, која порадо би 

прибегнала кон читање приказни отколку кон читање поезија. Книжевната и културалната 

теорија се заложија за централното место на наративите во културата. Приказните, 

продолжува тврдењето, се главен начин преку којшто стекнуваме свесност и разбирање за 

нештата, без оглед на тоа дали размислуваме за нашите сопствени животи како 

напредувања кои водат некаде или се запознаваме со она што се случува во светот. 

Научните објаснувања ја допираат суштината на нештата преку нивното ограничување со 

закони – секогаш кога a и b ќе постигнат нешто, се јавува c – но, општо земено, животот 

не се одвива на тој начин. Тој не следи некоја научна логика составена од причини и 

последици, туку ја следи логиката на приказната, според којашто да се разбере, значи да 

се осознае процесот во којшто едно нешто води кон некое друго нешто, или на кој начин 

се јавува некое нешто: како Меги успеа да продава софтвер во Сингапур, како татко му на 

Џорџ му подарил кола на својот син, итн. 

 

Ги разбираме нештата преку низа веројатни приказни; философите на историјата, како 

што споменав во второто поглавје, отсекогаш расправаа дека историските објаснувања не 

ја следат логиката на научната причинско-последична релација, туку логиката на 

приказната: за да се разбере Француската револуција, значи да се дофати еден наратив кој 

покажува на кој начин еден настан довел до некој друг. Нартолошките структури се 
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продорни: Франк Кермод забележува дека, кога велиме дека часовникот кој отчукува 

прави „тик-так“, ние ѝ доделуваме звук на една фикционална структура, разликувајќи два 

физички идентични звуци, означувајќи го почетокот со тик, а крајот со так. „Тик-так 

отчукувањето го сметам за модел на она што го нарекуваме заплет, за организација која го 

очовечува времето преку тоа што му доделува форма“. 

 

Теоријата за наративот („наратологија“) е активна гранка на книжевната теорија, и 

книжевните проучувања се потпираат врз теориите на наратолошките структури: на 

сознанијата за заплетот, на различните типови наратор и на наратолошките 

(раскажувачки) техники. Поетиката на наративот, како што би ја именувале, се обидува да 

ги објасни и да ги разбере составните компоненти на наративот, па и да анализира на кој 

начин еден даден наратив ги постигнува своите ефекти. 

 

Но, наративот не е само академски предмет на проучување и интерес. Постои основна 

двигателна човечка потреба за слушање и за раскажување на приказни. Децата многу рано 

го развиваат она што би се нарекло основна раскажувачка компетенција: усложнувајќи ги 

приказните, тие знаат кога некој се обидува да измами со тоа што застанува со 

раскажувањето токму пред крајот. Оттука, првото прашање за теоријата на наративот би 

било: што имплицитно знаеме за основната форма на приказните која ни овозможува да 

направиме разлика меѓу една приказна која „правилно“ завршува и онаа која не го прави 

тоа, каде што нештата остануваат да „висат во просторот“? Врз оваа основа, теоријата на 

наративот може да се сфати како обид да се истакне, да се направи експлицитна оваа 

раскажувачка компетенција, исто како што лингвистиката е обид експлицитно да се 

претстави лингвистичката компетенција: она што јазичните говорители несвесно го знаат 

во познавањето на еден јазик. Тука теоријата може да се смета за едно пристапување кон 

интуитивното културно знаење или разбирање. 

 

 

Заплет 

 

Кои се основните потребни елементи за една приказна? Аристотел смета дека заплетот е 

најосновната особеност на наративот, дека добрите приказни мораат да имаат  почеток, 

средина и крај, и дека тие овозможуваат задоволство поради ритамот на нивната 

организација. Но што го создава впечатокот дека збир серии од настани ја имаат оваа 

форма? Теоретичарите предложија неколку размислувања. Суштински, еден заплет 

подразбира трансформација. Мора да постои некаква почетна ситуација, промена која би 

вклучила некакво навраќање назад и одлучност која би ја обележала таквата промена како 

значајна. Некои теории ги истакнуваат видовите паралелизми кои создаваат 

задоволителни заплети, како што е преминот од еден однос меѓу ликовите кон неговата  
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спротивност, или преминот од страв или претскажување, до неговата реализација или 

неговата инверзија. Истото може да се изведе преку загатнувањето на еден проблем до 

моментот на негово решавање, или од лажно обвинување и погрешно толкување до негова 

корекција. Увидуваме, во секој случај, дека поврзаноста во развојот на нивоата на 

собитијата, подразбира трансформации и на ниво на темата. Последователниот склоп на  

неколку собитија не создава приказна. Мора да постои завршеток кој е во заемна 

поврзаност и зависност со почетокот – според некои теоретичари, завршеток кој ќе покаже 

што се случило со желбата која довела до собитијата опишани во приказната.  

 

Ако наративната теорија е извештај за раскажувачката способност, тогаш таа мора да 

обрне внимание и на способноста на читателите да ги препознаваат заплетите. Читателите 

можат да забележат ако два текста претставуваат две различни верзии на истата приказна; 

тие можат да ги сумираат заплетите и да дискутираат околу адекватноста на тоа 

сумирање. Тие нема секогаш да се сложуваат, но несогласувањата можат да создадат 

поволен темел за некое идно согласување. Теоријата на наративот го постулира 

постоењето на едно ниво од структурата – што, генерално, го нарекуваме „заплет“ – 

независно од било кој вид особен јазик или претставувачки медиум. За разлика од 

поезијата, која се губи во преводот, заплетот може да се пренесе и во превод од еден на 

друг јазик или од еден во друг медиум: на пример, еден нем филм или стрип можат да 

имаат ист заплет со оној на еден расказ. 

 

Сепак, откриваме дека постојат два начини на размислување за еден заплет. Од една 

страна, заплетот е начин на обликување на настаните за тие да се прилагодат во една јасна 

приказна: авторите и читателите ги обликуваат и ги поредуваат настаните во заплет, во 

обид да им доделат смисла. Од друга страна, заплетот е она што е обликувано од 

раскажувањето, бидејќи тој ја претставува истата „приказна“ на различни начини. Затоа, 

една серија од дејства изведени од три лика, може да се вообличи во основен заплет за 

една хетеросексуална љубов, од страна на авторите и читателите, каде што еден млад 

човек сака да се ожени за некоја млада жена, но остварувањето на нивната желба е 

оневозможено од татковото спротивставување. По некаков сплет на околности, саканите 

завршуваат заедно. Овој заплет со три лика може да се претстави како наратив, од аспект 

на хероината која страда, или од аспект на разгневениот татко, или од аспект на младиот 

јунак, или од некој надворешен, збунет посматрач на овие настани, или пак од т.н. 

„сèзнаечки наратор“ кој може да ги опише најинтимните чувства на ликовите или од таков 

кој ќе заземе извесна дистанца од случувањата. Од овој агол, заплетот или приказната е 

дадена, и дискурсот се јавува како алатка за нивно различно претставување. 
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Трите нивоа за коишто зборував – собитијата, дејството (или приказната) и дискурсот – 

функционираат како две спротивставености: меѓу настаните и дејството и меѓу приказната 

и дискурсот. 

 

настани/дејство 

                                  приказна/дискурс 

 

Дејството или приказната е претставениот материјал, воден од определен агол на гледање 

на дискурсот19 (различни верзии на „истата приказна“). Но, самиот заплет веќе 

претставува некакво обликување на настаните. Еден заплет може да овозможи венчавката 

да биде среќниот крај на приказната или нејзиниот почеток – или може да изведе пресврт 

во средината на настаните. Она на што наидуваат читателите, всушност, е дискурсот на 

текстот: заплетот е нешто што читателите го заклучуваат од текстот, и идејата за 

најосновните настани, надвор од коишто овој заплет е формиран, е изведена од 

заклучоците или конструкциите на самиот читател. Да зборуваме за настани кои биле 

обликувани во форма на заплет, значи да ја потенцираме значајноста и организацијата на 

заплетот. 

 

 

Претстава 

 

Оттука, основната разлика во теоријата на прозата се јавува меѓу приказната и дискурсот. 

(Терминологијата е менлива во зависност од теоретичарот). Соочен со текст (поим кој ги 

подразбира филмовите и другите видови перформанси), читателот ја извлекува смислата 

преку препознавање на приказната и потоа, му пристапува на текстот како една особена 

претстава на таа приказна; преку дознавање на она „што се случува“, способни сме да 

размислуваме за останатиот дел од зборовниот материјал како начин на претставување на 

она што се случува. Потоа можеме да прашаме за тоа каков вид на претставување бил 

избран и каква разлика прави истиот. Постојат многу можности и тие се клучни за 

наратолошките ефекти. Многу теории на прозата ги истражуваат различните начини на 

воочување на овие можности. Еве неколку клучни прашања кои овозможуваат 

препознавање на значајните можности. 

 

Кој е тој што зборува? За секој прозен текст, конвенционално, се вели дека има наратор, 

кој може да се наоѓа надвор од приказната или да биде лик во самата приказна. 

Теоретичарите разликуваат „раскажување во прво лице“, кога што раскажувачот 

(нараторот) вели „јас“, од она што збунувачки се нарекува „раскажување во трето лице“ 

                                                           

19 Агол или „точка на гледање“, „перспектива на гледање“ или едноставно „гледиште“ (заб. на прев.). 
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каде што не постои „јас“ – раскажувачот не е препознаен меѓу ликовите во приказната и за 

сите ликови се зборува во трето лице, преку нивно ословување или со користење на 

заменките „тој“ и „таа“. Раскажувачите во прво лице можат да бидат главните 

протагонисти на приказната што ја раскажуваат; можат да бидат учесници, споредни или 

помалку важни ликови во приказната, или можат да бидат набљудувачи на приказната, 

чијашто улога не е да дејствуваат, туку да ни ги опишуваат нештата. Раскажувачите во 

прво лице можат да бидат целосно развиени како индивидуи, со име, историја и карактер, 

или може воопшто да не бидат развиени и брзо да исчезнат од видикот, како што се 

развива  раскажувањето, држејќи се настрана по воведот во приказната. 

 

Кој кому му се обраќа? Авторот создава текст што го читаат читателите. Тие се обидуваат 

да определат раскажувач, глас кој раскажува во самиот текст. Раскажувачот им се обраќа 

на слушателите кои понекогаш се подразбираат или се создаваат, или се експлицитно 

препознатливи (особено во „приказните во приказни“, каде што еден лик станува 

раскажувач и им ја раскажува внатрешната приказна на другите ликови). Замислениот 

читател кому раскажувачот му се обраќа, обично се именува како имплицитен читател.20 

Без разлика дали идентитетот на имплицитниот читател е јасно прикажан или не, 

наративот имплицитно поттикнува на создавање публика, со што раскажувањето и она 

што се објаснува, се зема „здраво за готово“. Едно дело од друго време и друго место 

обично подразбира публика која препознава одредени упатувања (референци) и располага 

со определени претпоставки кои можеби нема да му бидат познати на денешниот  

современ читател. Феминистичката критика беше особено заинтересирана за начинот на 

којшто европските и американските наративи претпочитаат машки читател: авторот 

имплицитно му се обраќа на читателот како на некој кој поседува машки поглед на светот. 

 

Кој кога зборува? Раскажувањето може да биде сместено во времето во коешто се 

случуваат настаните (како во Љубомора на Алан Роб-Грије, каде што раскажувањето ја 

презема формата „сега се случува x, сега се случува y, сега се случува z“). Раскажувањето 

веднаш можат да го следат некои настани, како во епистоларниот роман (романи во 

писма), како што е Памела на Семјуел Ричардсон, каде што секое писмо образложува што 

сè се случило до тој момент. Или, што е повообичаено, раскажувањето може да почне 

                                                           

20 Narratee во оригиналот. „Постојат две категории во согласност со тоа дали критичарот се интересира за 

историјата на воздејствата на читателите или за потенцијалното дејствување на книжевниот текст. Во 

првиот случај го имаме ‘реалниот’ читател, кој ни е познат низ неговите документирани реакции; во вториот 

случај, ‘хипотетичниот’ читател, врз когошто можат да бидат проектирани сите можни актуализации на 

текстот. Последнава категорија понатаму често се дели на идеален читател и на современ читател. За првиот 

од двата не може да се каже дека објективно постои, додека вториот, иако несомнено постоечки тешко може 

да се стави во еден генерализирачки калап“. В. Изер. 2003. Почетоците на естетиката на воздејството во 

Херменевтика и поетика, ур. Катица Ќулавкова, Скопје: Култура, стр. 120 (заб. на прев.). 
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веднаш по завршните случувања во приказната, кога нараторот се навраќа назад на целата 

секвенца. 

 

Кој каков јазик употребува? Раскажувачките гласови можат да познаваат свој сопствен, 

својствен јазик преку кој раскажуваат сè во приказната или можат да го присвојат и да го 

прераскажат јазикот на другите. Еден наратив кој ги посматра нештата преку свеста на 

едно дете, може да користи или јазик на возрасен, за да ја пренесе детската перспектива на 

гледање, или самиот да се слее во детскиот јазик. Рускиот теоретичар Михаил Бахтин го 

гледа романот како полифоничен (повеќегласен) и повеќе дијалошки, отколку монолошки 

(едногласен): суштината на романот е да ги изложи различните гласови или дискурси и 

оттаму, да го изложи и судирот на општествените перспективи и агли на гледање. 

 

Кој со каков авторитет зборува? Да се раскаже приказна значи да се претендира извесен 

авторитет, што го овозможуваат читателите. Кога раскажувачот во Ема, на Џејн Остин, 

почнува: „Ема Вудхаус, привлечна, мудра и богата, со пристоен дом и во добра состојба,... 

“, ние не се прашуваме скептично дали таа навистина била привлечна и мудра. Го 

прифаќаме ова тврдење додека не ни е понудена причина да веруваме поинаку. 

Раскажувачите често пати се дефинирани како недоверливи кога се обидуваат да обезбедат 

доволно информации за ситуациите и доказ за нивната сопствена пристрасност, правејќи 

на тој начин да се сомневаме во нивното толкување на настаните, или кога наоѓаме 

причини да веруваме дека раскажувачот ги споделува истите вредности со авторот. 

Теоретичарите зборуваат за т.н. самосвесно раскажување, кога раскажувачот расправа 

околу тоа дали кажува приказна, дали се двоуми околу тоа како да ја раскаже или кога 

истакнува дека не знае како ќе се развива приказната. Самосвесното раскажување го 

потенцира проблемот на раскажувачкиот авторитет. 

 

 

Фокализација 

 

Кој е оној кој гледа? Расправите околу наративите често се навраќаат на „аголот на 

гледање од којшто е раскажана приказната“, но ова користење со поимот агол на гледање 

усложнува две засебни прашања: кој зборува, и чија визија е претставена. Романот Она 

што Мејси го знаеше (What Maisie Knew) на Хенри Џејмс користи наратор кој не е дете, 

но кој ја претставува приказната преку свеста на девојчето Мејси. Мејси не е 

раскажувачот; таа е опишана во трето лице како „таа“, но романот претставува многу од 

околностите низ нејзината перспектива. Мејси, на пример, не ја разбира целосно 

сексуалната димензија на односите меѓу возрасните околу неа. Приказната е, да се 

послужиме со еден термин развиен од теоретичарите на наративот - Мике Бал и Жерар 

Женет - фокализирана преку неа. Нејзина е свеста или позицијата преку којашто 
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настаните се доведуваат во фокусот. Оттука, прашањето „кој зборува?“ е засебно од она 

„кој гледа?“ Чија перспектива е одговорна за донесување на настаните во фокусот каде 

што се претставуваат? Фокализаторот може, но и не мора да биде идентичен со 

раскажувачот. Постојат неколку можности тука. 

 

1. Временски 

 Раскажувањето може да фокализира настани од времето во коешто се случиле, 

од времето после тоа, или многу подоцна од тоа. Може да се насочи на она што 

таа (Мејси, заб. на прев.) го знаела или мислела во времето на случувањето или 

како подоцна гледала на нештата преку придобивката на ретроспективата. Во 

раскажувањето на нешто што ѝ се случило како дете, нараторот може да го 

фокализира настанот преку свеста на детето кое таа некогаш била, 

ограничувајќи го сознанието на она што таа мислела или чувствувала тоа време, 

или пак таа може да ги фокализира настаните преку нејзиното знаење и 

разбирање за време на раскажувањето. Или, секако, таа може да ги комбинира 

овие перспективи, движејќи се помеѓу она што го знаела или чувствувала и она 

што таа сега го препознава. Кога раскажувањето во трето лице фокализира 

настани преку определен лик, може да вклучи слични варијанти, раскажувајќи 

на кој начин ликот порано гледал кон нештата или како подоцна им 

пристапувал. Изборот на временската фокализација прави огромна разлика во 

ефектите на раскажаното (наративот). Детективските приказни, на пример, го 

раскажуваат она што само фокализаторот го знаел во секој миг од истрагата, 

чувајќи ги сознанијата за времето на кулминација на настаните. 

2.   Дистанца и брзина 

 Приказната може да биде фокализирана преку микроскоп, или преку телескоп, 

сеедно дали бавно продолжува со големи детали, или пак набрзина ни раскажува 

што се случило: „Благодарниот владетел му ја даде раката на својата  ќерка на 

принцот, и кога кралот умре, принцот го наследи тронот и среќно владееше 

многу години”. Поврзани со брзината се варијантите во фреквенцијата: може да 

ни биде кажано што се случило во некој конкретен случај или што се случувало 

секој четврток. Најзабележително е она што Жерар Женет го именува како 

„псевдо-итеративно“, каде што нешто кое не можело да се случува одново и 

одново, е претставено како да се случувало вообичаено. 
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3.  Ограниченост на знаењето 

 Едно раскажување, на есктремно ниво, може да ја фокализира приказната преку 

една мошне ограничена перспектива – преку „објективот на камерата“ или преку 

перспективата на некоја „мува на ѕидот“ – раскажувајќи ни ги дејствата, без да 

ни обезбеди увид во мислите на ликовите. И тука можат да се случат големи 

варијации, зависно од степенот на разбирање на она што го вклучуваат 

„објективните“ или „внатрешните“ описи. Оттука, исказот „старецот запали 

цигара“ се чини како да е фокализиран преку набљудувач запознаен со 

човечките активности, отколку што е случајот со исказот „човечкото суштество 

со белкаста коса на врвот на главата, држеше запаллив предмет близу себе и од 

белата туба прикачена за неговото тело, почна да се издигнува чад“, кој се чини 

како да е фокализиран од некој вонземјанин од вселената или од некоја личност 

која како да е „изгубена во просторот“. На второто екстремно ниво се наоѓа она 

што се именува како „сèзнаечка нарација“, која генерално се однесува на 

структурите во коишто фокализаторот може да ги раскаже најдлабоките 

размислувања и скриените мотиви на ликовите. На пример: „Кралот беше среќен 

над секоја можна мера, но сепак, неговата алчност за злато сè уште не беше 

задоволена“. Ваквото раскажување, каде што се чини дека принципиелно не 

постојат граници за она што може да се каже, е вообичаена не само за 

традиционалните бајки во модерните романи, каде што е клучен изборот на она 

што ќе се каже.  

Приказните фокализирани главно преку свеста на еден лик се одвиваат и во „јас“ 

раскажувачка форма, каде што раскажувачот образложува што тој или таа мислел или 

видел (набљудувал), и во раскажувачката форма во трето лице, која често пати се среќава 

и како „ограничен агол на набљудување“, како што е случајот со Она што Мејси го 

знаеше. Недоверливото раскажување може да резултира со ограничувања на аголот на 

гледање – кога добиваме чувство дека свеста низ којашто се одвива фокализацијата е 

немоќна или неспособна да ги разбере случувањата, како што ги разбираат компетентните 

читатели на приказната. 

Овие и некои други варијанти на раскажувањето и фокализацијата играат голема улога во 

определувањето на севкупниот резултат од ефектите на романите. Една приказна која ги 

опишува чувствата и скриените мотиви на протагонистите и покажува знаење за тоа до 

што ќе доведат настаните на крајот, остава впечаток за сфатливоста на светот. Тоа може 

да го истакне, на пример, констрастот помеѓу она што луѓето го планираат и она што 

неминовно се случува („Тој воопшто не знаеше дека два часа подоцна ќе биде прегазен од 

кочија и сите негови планови ќе бидат попусти“). Приказната раскажана од ограничен агол 

на гледање на еден протагонист, може да ја истакне целосната непредвидливост на она 
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што се случува: со оглед на тоа дека не знаеме за што размислуваат останатите ликови или 

што друго се случува, сè што ќе му се случи на тој лик може да дојде како изненадување. 

Усложнувањата на наративот уште повеќе се зајакнуваат со вклучувањето на приказните 

во приказни, со што чинот на раскажувањето на приказната станува еден настан во самата 

приказна – настан чиишто последици и важност  можат да бидат од главен интерес. 

Приказни во приказни во приказни. 

 

Која е функцијата на приказните 

Теоретичарите исто така зборуваат и за функцијата на приказните. Споменав во второто 

поглавје дека „приказните раскажуваат текстови“, класа која ги вклучува и книжевните 

наративи и приказните кои луѓето меѓусебно си ги кажуваат, и овие почнуваат да кружат, 

бидејќи приказните можат да се раскажат и бидејќи луѓето ги сметаат „вредни“ за тоа. 

Раскажувачите на приказни секогаш се заштитуваат со нивното „Па што?“ Но, што прави 

една приказна за да биде вредна за раскажување? Која е нејзината функција? 

Прво, приказните овозможуваат задоволство – задоволство, ни вели Аристотел, преку 

подражавањето на животот и неговиот ритам. Раскажувачката шема која создава пресврт, 

како кога оној кој каса самиот бидува каснат или кога доаѓа до обрт во статусот на 

ликовите, самата по себе создава задоволство, и многу приказни се темелат токму на оваа 

функција: да ги забавуваат слушателите преку создавање пресврти на познати ситуации. 

Задоволството од раскажаното е поврзано со желбата. Заплетите укажуваат на желбата и 

на она што се случува со неа, но движењето на самиот наратив е поттикнато од желбата во 

форма на „епистемофилија“, желбата да се знае: сакаме да ги откриеме тајните, да го 

дознаеме крајот, да ја откриеме крајната вистина. Ако она кое го придвижува наративот е 

„машката“ потреба за совршено познавање или желбата да се открие вистината („голата 

вистина“), тогаш што станува со знаењето што го нуди наративот за задоволување на таа 

желба? Дали самото знаење е еден ефект на желбата? Теоретичарите поставуваат такви 

прашања за поврзаноста меѓу желбата, приказната и знаењето. 

Бидејќи приказните, исто така, имаат и функција, како што имаат истакнато 

теоретичарите, за да нè подучуваат за светот, да ни покажат како тој дејствува и да ни 

овозможат – преку механизмите на фокализација – да ги согледаме нештата преку други 

гледишта и да ги разбереме туѓите мотиви кои, генерално, ни се неразбирливи. 

Романописецот Е. М. Форстер смета дека во нудењето можности за совршено спознавање 

на другите, романите го компензираат нашето непознавање на другите луѓе во 

„стварниот“ живот. Ликовите во романите 
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се луѓе чиишто тајни животи се видливи или можат да бидат видливи: ние сме луѓето 

чиишто тајни животи се невидливи. И затоа романите, дури и кога се однесуваат на 

пакосни луѓе, можат да нè утешат; тие предлагаат поразбирлива и, следствено, 

поприфатлива визија за човечката раса, создавајќи ни илузија за остроумноста и за 

моќта. 

Преку знаењето што го нудат, приказните контролираат. Романите во западната традиција 

покажуваат на кој начин се скротуваат желбите и се приспособуваат страстите за 

општествената стварност. Многу романи се приказни за рушењето на илузиите на 

младоста. Ни зборуваат за желби, предизвикуваат желби, ни пружаат сценарија за 

хетеросексуалните желби и, уште од XVIIIот век, се обидуваат да покажат дека го 

остваруваме нашиот вистински идентитет, ако воопшто доаѓа до тоа, во љубовта, во 

личните врски со другите, повеќе одошто е случај со нашите јавни постапки. Но како што 

нè наведуваат да веруваме дека постои нешто како што е „заљубеноста“, тие исто така ја 

демистифицираат оваа идеја. 

Досега, како што станавме она што сме, преку серии на идентификации (да се види осмото 

поглавје), романите претставуваа моќен инструмент за усвојување на општествените 

норми. Но, приказните исто така овозможуваат и модел на општествена критика. Тие ја 

изложуваат празнотијата на светскиот успех, на светската расипаност, на невозможноста 

да им се излезе пресрет на нашите најблагородни стремежи. Тие ги изложуваат несреќите 

на угнетените во приказните, кои ги поттикнуваат читателите, преку препознавањето, да 

ја увидат нетолерантноста на одредени ситуации. 

Поради важноста на наративните структури на нашиот пат до знаењето, некои 

теоретичари во последните години ја поврзаа теоријата на наративот со науката за 

сознанието, обидувајќи се да го објаснат обработувањето на приказната, споредено со  

мозочните операции. Дали нашата способност да ги разбираме приказните е пример за 

генералните, спознајни способности? Ова може да се покаже како продуктивна насока за 

теоријата на наративот, но досега главниот ефект беше претставувањето на нов речник, од 

„рамки“, „ракописи“ и „празнини“, наместо од категории посебно развиени за книжевна 

анализа, кои се чини дека сè уште даваат подобар увид внатре во самите приказни. 

Најпосле, основното прашање за теоријата во доменот на наративите е следното: дали 

наративот е суштинска форма на знаење (на обезбедување на сознание за светот преку 

неговата способност да го создава знаењето) или е реторичка структура која извртува исто 

толку колку што и открива? Дали приказните се извор на знаење или на заблуда? Дали 

знаењето што го промовираат е знаење како ефект на желбата? Теоретичарот Пол де Ман 

смета дека никој со здрав разум не би се обидел да одгледува грозје со светлината на 

зборот ден и затоа, се чини тешко устројувањето на нашите животи во рамките на 
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фикционалните наративи. Дали ова нè доведува до сознанието дека разјаснувачките 

ефекти и ефектите на утеха на наративот се лажливи? 

За да одговориме на овие прашања, ќе ни биде потребно сознанието за светот кое е 

независно од наративите, заедно со некаква основа за тврдењето дека ова знаење е 

поавторитативно од знаењето што го нуди наративот. Но, токму во претпоставката за 

постоење на такво авторитативно знаење одделено од наративот, лежи ризичноста во 

прашањето за тоа дали наративот е извор на спознавање или на заблуда. Врз овие 

сознанија, се чини дека не можеме да дадеме одговор на ова прашање, ако воопшто 

постои некаков одговор. Наместо тоа, мораме да се движиме напред-назад меѓу свесноста 

за наративот како реторичка структура, којашто ја создава илузијата за гледиштата и за  

наративот како основен, достапен механизам за создавање смисла. Најпосле, дури и 

изложувањето на наративот како реторички, има структура на наратив: тој е приказна во 

којашто нашата основна заблуда се спротивставува на грубата светлина на вистината и 

ние стануваме потажни - но помудри, измамени - но прочистени. Престануваме да 

танцуваме наоколу и да размислуваме за тајната. На тој начин продолжува приказната. 
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СЕДМО ПОГЛАВЈЕ 

Перформативен јазик 

 

 

 

 

 

 

Во ова поглавје следам еден дел од ‘теоријата’, водејќи се од еден концепт кој процвета во 

книжевната и културалната теорија, чијашто судбина го илустрираше начинот на кој се 

менуваат идеите кога ќе бидат вовлечени во доменот на ‘теоријата’. Проблемот на 

„перформативниот“ јазик се фокусира на важни прашања кои се однесуваат на значењето 

и ефектите на јазикот и води до прашањата за идентитетот и за природата на субјектот. 

 

 

Теоријата на Остин за перформативите  

 

Концептот на перфомативните искази го разви британскиот философ Џ. Л. Остин во 

1950те. Тој предложи разликување меѓу два вида исказа: констативни искази, како што е  

„Џорџ вети дека ќе дојде“, кои известуваат за нешто, кои опишуваат конкретна состојба на 

нештата, и се сметаат за вистинити или за лажни; перформативните искази или 

перформативите, кои не се ниту точни ниту лажни, ја вршат, всушност, акцијата за 

којашто известуваат. Ако кажеме „Ветувам дека ќе ти платам“, не значи дека опишуваме 

некаква состојба на нештата, туку го изведуваме чинот на ветување; исказот самиот по 

себе е чин. Остин пишува дека на церемонијата на венчавање, кога свештеникот или 

назначеното лице прашува: „Дали ја земаш оваа жена да биде твоја законски венчана 

сопруга?“, јас одговарам со „Да“ – во овој случај, јас не опишувам ништо, туку го правам 

тоа што сум го рекол; „Не известувам за венчавката: јас се станувам дел од неа“. Кога 

велам „Да“, овој перформативен исказ не е ниту точен, ниту лажен. Може да биде погоден 

или непогоден, во зависност од околностите; може да биде „умесен“ или „неумесен“21 

според Остиновата терминологија. Ако кажам „Да“, можеби нема да успеам да се венчам 

– доколку, на пример, веќе сум во брак или доколку личноста што ја врши церемонијата, 

не е авторизирана за изведување на венчавки во таа заедница. Исказот нема да „запали“, 

вели Остин. Исказот ќе биде неумесен - несреќно избран – а со тоа, без сомнение, и 

самиот младоженец или невестата, или можеби и двајцата. 

                                                           

21 „Среќно избран“ или „несреќно избран“ (заб. на прев). 
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Перформативните искази не опишуваат, туку го вршат дејството што го заговараат. Преку 

чинот на изговарање на овие зборови, јас ветувам, наредувам или стапувам во брак. Еден 

едноставен тест за перформативите е можноста за додавање на „со ова“22 во англискиот 

јазик пред глаголот, каде што со ова значи „со изговарање на овие зборови“: „Со ова, 

ветувам дека“, „Со ова ја прогласуваме нашата независност“, „Со ова, ти наредувам...“, но 

не и „Со ова (со кажаното, заб. на прев.), јас ќе одам во град“. Не можам да го извршам 

чинот на одење преку изговарање на одредени зборови. 

 

Дистинкцијата меѓу перформативите и констативите ја илустрира значајната разлика меѓу 

видовите искази, а еден од нејзините добри аспекти е што може да нè предупреди за 

крајниот опсег до којшто јазикот извршува чинови, а не само да нè известува за нив. Но, 

како што Остин оди понатаму во своето сфаќање за перофмативот, тој наидува на извесни 

потешкотии. Можеме да пополниме цела една листа на „перформативни глаголи“ 

(ветувам, наредувам, прогласувам) кои во прво лице сегашно време го вршат чинот за кој 

известуваат. Но не можеме да го дефинираме перформативот преку разгледување на 

глаголите кои се однесуваат на овој начин, бидејќи во вистинските околности, можеме да 

му заповедаме на некого да запре, со извикот „Стој!“, подобро одошто би го постигнале 

тоа со „Со ова, јас ти наредувам да застанеш”. Очигледната констативна изјава „Утре ќе 

ти платам“, која се чини небаре може да се покаже како вистинита или лажна, во 

зависност од тоа што ќе се случи утре, може, под вистинските околности, да се третира 

како ветување дека ќе ги добиеме парите, отколку што е опис или прогнозирање како 

„тој ќе ни плати утре“. Но, кога еднаш сме го прифатиле присуството на ваквите 

„имплицитни перформативи“, во коишто не постои перформативен глагол, мораме да 

признаеме дека секој исказ може да се смета за имплицитен перформатив. Реченицата 

„мачката е на тепихот“ е перформативен исказ кој го постигнува чинот на потврдување на 

она на кое се однесува. Констативните искази исто така вршат акции – акции на 

изложување, потврдување, опишување и.т.н. Тие се, како што излегува, вид на 

перформативи. Ова ќе  стане позначајно малку подолу. 

 

 

Перформативите и книжевноста 

 

Книжевните критичари му излегоа во пресрет на сознанието за перформативите како за 

видови искази кои овозможуваат да се карактеризира книжевниот дискурс. Теоретичарите 

долго време потенцираа дека мораме да се држиме не само до она што го прави 

книжевниот јазик, туку и до она што тој го кажува, со што идејата за перформативот 

                                                           

22 “Hereby” во оригиналот. На ова место, како соодветен превод би можеле да се вклучат и „заради тоа“ или 

„со тоа“ (заб. на прев.). 
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овозможува лингвистичко и философско оправдување за оваа идеја: постои класа на 

искази кои прават нешто, пред сè. Како и перформативот, така и книжевните искази не се 

повикуваат на претходните состојби на нештата и не се квалификуваат како вистинити 

или лажни. Книжевниот исказ исто така создава состојба на нештата кон којашто подоцна 

упатува од различни аспекти. Прво и наједноставно, тој,  на пример, ги оживува ликовите 

и нивните дејства. Почетокот на Џојсовиот Улис, „Елегантно потполнетиот Бак Малиган 

се симна од врвот на скалите, носејќи сад со сапуница врз којшто лежеа вкрстени брич и 

огледало“, не се однесува на некоја претходна состојба на нештата, туку го создава токму 

овој лик и оваа ситуација. Второ, книжевните дела ги оживуваат идеите и размислувањата 

коишто ги развиваат. Ларошфуко тврди дека никој не би помислил на заљубување 

доколку истото не било прочитано од некоја книга, и сознанието за романтичната љубов 

(и нејзината важност во животите на луѓето) веројатно е едно огромно книжевно создание. 

Секако дека самите романи, од Дон Кихот до Мадам Бовари, ги обвинуваат другите дела 

за овие романтични идеи. 

 

Перформативите, всушност,  ја поставуваат во центарот онаа употреба на јазикот којашто 

претходно се сметала за маргинална – за она активно, демиуршко користење со јазикот, 

кое потсетува на книжевниот јазик – и ни помага да ја сфатиме книжевноста како чин или 

како случување (настан). Сознанието за книжевноста како перформатив придонесува за 

нејзината одбрана: книжевноста е збир од псевдо-заклучоци кои не се површни и го 

зазема своето место во категоријата на говорни чинови кои го преобразуваат светот, 

вдахнувајќи им живот на нештата што ги именуваат. 

 

Перформативот е поврзан со книжевноста на второстепено ниво. Во принцип, 

перформативите ја поништуваат врската помеѓу значењето и интенцијата на говорителот, 

затоа што актот што го извршувам со помош на зборовите, не е толку многу определен од 

мојата интенција, колку од општествените и лингвистичките конвенции. Исказот, 

инсистира Остин, не треба да се смета за надворешен знак за некоја внатрешна активност 

којашто е претставена како вистинита или како лажна. Доколку кажам „Ветувам“ во 

вистинските околности, сум дал ветување, сум го извршил чинот на ветување, без оглед 

на намерата што сум ја имал во тоа време. Бидејќи книжевните искази се, исто така, 

настани, каде што се смета дека интенцијата на авторот не е пресудна за определување на 

значењето, моделот на перформативот се чини дека е релевантен во голема мера. 

 

Но, ако книжевниот јазик е перформативен и ако перформативниот исказ не е ниту 

вистинит ниту лажен, туку умесен или неумесен, тогаш што значи еден книжевен исказ да 

биде умесен или неумесен? Се чини дека ова излегува како тешко прашање. Од една 

страна, определбата умесно може да биде само друго име за она за што критичарите се 

генерално заинтересирани. Соочени со почетокот на Шекспировиот сонет: „Очите на 
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мојата госпоѓа воопшто не се како сонцето“, не се прашуваме дали овој исказ е вистинит 

или лажен, туку што тој прави и на кој начин се вклопува со останатиот дел на песната и 

дали е усогласен со другите стихови. Ова може да биде една идеја за „среќно избран 

исказ“. Но, моделот на перформативот исто така го насочува нашето внимание на 

конвенциите кои му овозможуваат на еден исказ да биде ветување или песна – 

конвенциите на еден сонет, да речеме. Оттука, среќното избирање на еден книжевен исказ 

може да ја вклучи неговата релација со конвенциите на еден жанр. Дали исказот се 

усогласува со конвенциите на сонетот и дали врз таа основа може да се смета за сонет, или 

за промашен во тој контекст? Но повеќе од тоа, би заклучил некој, една книжевна 

композиција е среќно изведена само кога целосно станува книжевност преку чинот на 

нејзино објавување, читање, и прифаќање како книжевно дело, исто како што еден облог 

станува облог само доколку е прифатен. Накратко, сознанието за книжевноста како 

перформативна, ни наложува да размислуваме за сложениот проблем за тоа што е 

потребно за да дејствува една книжевна секвенца. 

 

 

Перформативот според Дерида 

 

Следниот, клучен момент во судбината на перформативот се случи кога Жак Дерида појде 

од позицијата на Остин. Остин направи дистинкција меѓу сериозните перформативи кои 

исполнуваат нешто, како давањето ветување или стапувањето во брак, и „не-сериозните“ 

искази. Неговата анализа, забележува Остин, се однесува на сериозно изговорени зборови: 

„Не смеам да се шегувам, на пример, или да пишувам песна. Нашите перформативни 

искази, умесни или не, треба да се сфатат како применливи во одредени, вообичаени 

околности”. Дерида пак, тврди дека она што Остин го одделува во атрактивноста на 

„вообичаените околности“, се многубројните начини на кои некои делови од јазикот 

можат да се повторуваат - „не-сериозно“, но и сериозно исто така, како на пример една 

илустрација или некој цитат, да речеме. Оваа можност нешто да се повторува во нови 

околности, е стожерна за природата на јазикот; сè што не може да се претстави на „не-

сериозен начин“ нема да биде јазик, туку некоја ознака неодделливо врзана за некоја 

физичка ситуација. Можноста за повторување е основна за јазикот, и перформативите 

општо, можат да функционираат само ако се препознаени како верзии или цитати на 

некои вообичаени формули, како „Да“ (“I do”) или „Ветувам”. (Доколку младоженецот 

каже „ОК“ наместо „Да, ја земам за сопруга..”, тој можеби нема да успее да се венча). 

„Дали еден перформативен исказ би бил успешен,“ прашува Дерида, „ако неговото 

формулирање не повторува извесна ‘кодифицирана’ или ‘повторлива’ форма, или, со 

други зборови, ако формулата што ја изговарам за да започнам некој состанок, да крстам 

некој брод, или да стапам во брак, не биде препознаена како повторлива во некој модел на 

повторување, и ако не е идентификувана како вид цитат?“ Остин ги трга настрана како 



95 

 

аномални, не-сериозни или вонредни оние случаи кои Дерида ги именува како „генерално 

повторување“, кои треба да се сметаат за закон во јазикот. „Генерални“ и темелни, бидејќи 

за нешто да биде знак, истото мора да може да се цитира и да се повторува во сите видови 

околности, вклучувајќи ги тука и оние „не-сериозните“. Јазикот е перформатив во онаа 

смисла во која тој не пренесува само информации, туку изведува чинови преку 

повторувањето на веќе востановените дискурзивни практики или начини на изведба на 

нештата. Ова ќе биде значајно за подоцнежниот успех на перформативите. 

 

Дерида, исто така, го поврзува перформативот со генералниот проблем на чиновите кои 

отпочнуваат или воведуваат нешто, чинови кои создаваат нешто ново во политичката, 

како и во книжевната сфера. Каква е врската меѓу еден политички чин, како што е 

Декларацијата за независност, која создава нова ситуација, и книжевните искази, кои се 

обидуваат да создадат нешто ново, во чиновите кои не се констативни тврдења туку се 

перформативни, како на пример верувањата? И политичките и книжевните чинови се 

зависни од сложената, парадоксална комбинација од перформативи и констативи, каде 

што со цел да биде успешен, еден говорен чин мора да биде убедлив преку упатување на 

некоја состојба на нештата, но каде што успехот се состои од оживување на условот на кој 

тој упатува. Книжевните дела тврдат дека ни го откриваат светот, но нивниот успех во таа 

задача зависи од оживувањето на ликовите и случувањата што тие ги доведуваат во 

заемна релација. Нешто слично се случува и со воведувачките чинови во политичката 

сфера. Во Декларацијата за независност на Соединетите Држави, на пример, клучната 

реченица гласи: „Оттука ние... свечено објавуваме и прогласуваме дека овие Обединети 

колонии се и со право треба да бидат сметани за слободни и независни држави”. 

Прогласувањето на овие земји како независни е перформатив, кој треба да создаде една 

нова стварност кон којашто реферира, но поддржувањето на ова тврдење е здружено со 

констативниот нагласок дека тие треба да бидат сметани за независни држави. 

 

 

Перформативно-констативни релации 

 

Притисокот меѓу перформативите и констативите се појавува и во книжевноста исто така 

и Остин наидува на потешкотија во нивното одделување. Тој чин на нивно одделување 

може да се смета за клучна карактеристика за функционирањето на јазикот. Ако секој 

исказ се смета и за перформативен и за констативен, вклучувајќи тука најмалку едно 

имплицитно согледување на некоја состојба на нештата и еден лингвистички чин, 

релацијата меѓу она што го кажува и она што не го кажува еден исказ, не е неопходно 

хармонична или соработувачка. За да видиме што точно се случува во книжевната сфера, 

ајде да се вратиме на песната на Роберт Фрост, Тајната седи: 
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          Танцуваме околу кругот и претпоставуваме 

          Но Тајната седи на средиштето и знае. 

 

Оваа песна зависи од контрастот помеѓу претпоставката и знаењето. Со цел да се истражи 

ставот што песната го зазема кон оваа спротивставеност и кои вредности ги додава на 

спротивставените поими, можеме да се прашаме дали оваа песна самата е во состојба на 

претпоставување или на знаење. Дали песната претпоставува, како ние, кои танцуваме 

околу, или знае како Тајната? Можеме да претпоставиме дека, како производ на 

човековата имагинација, песната може да биде пример за една претпоставка, како случај 

на танцување околу, но нејзиниот карактер на афоризам, на поговорка и нејзината 

самоуверена изјава дека Тајната „знае“, ја прави мошне упатена, како таа навистина да 

знае. Затоа, не можеме да бидеме сигурни. Но, што ни открива оваа песна за знаењето? Па, 

Тајната, која е нешто што некој го знае или не го знае – и со тоа е предмет на знаење – по 

пат на метонимија или допир, станува субјект кој знае, кој знае повеќе од она што се знае 

или не се знае. Преку пишување на Тајната со голема буква, персонифицирајќи ја како 

ентитет, песната изведува реторичка операција кој го издигнува предметот на знаење на 

позицијата на субјект. Таа, оттука, ни покажува дека едно реторичко претпоставување 

може да го создаде оној што знае, да ја претвори тајната во субјект, а со тоа и еден лик во 

оваа мала драма. Тајната која знае е создадена од чинот на претпоставување, кој ја 

придвижува од местото на предметот (Некој знае некаква тајна) до местото на субјект 

(Тајната знае). Како резултат на ова, песната ни покажува дека нејзиното констативно 

тврдење, дека тајната знае, зависи од перформативното претпоставување: 

претпоставување кое ја претвора тајната во субјект за кој се претпоставува дека знае. 

Реченицата тврди дека Тајната знае, но покажува дека ова е претпоставка. 

 

На ова рамниште во историјата на перформативот, контрастот меѓу констативот и 

перформативот е одново дефиниран: констативот е јазик кој тврди дека ги претставува 

нештата такви какви што се, дека ги именува нештата кои веќе постојат, а перформативот 

е збир од реторички операции, од чиновите на јазикот, кои го разнишуваат ова тврдење 

преку наметнувањето на лингвистички категории. Тој ги оживува нештата, го организира 

светот повеќе одошто едноставно го претставува она што постои. Тука можеме да го 

препознаеме она што се нарекува „апорија“, меѓу перформативниот и констативниот 

јазик. „Апоријата“ е „безизлез“ при една нерешлива осцилација, како во случајот кога 

кокошката зависи од јајцето, но и јајцето зависи од кокошката. Единствениот начин да 

тврдиме дека јазикот функционира перформативно, со цел да го обликува светот, е преку 

констативните искази, како што е „Јазикот го обликува светот“. Но, обратно, не постои 

начин да се увиди констативната отвореност на јазикот освен преку некој перформативен  

чин. Предлозите коишто го изведуваат чинот на изнесување на нешто, неопходно тврдат 

дека не чинат ништо повеќе од едноставното претставување на нештата такви какви што 

се; па сепак, ако сакаме да го дознаеме спротивното – дека тврдењата кои ги 
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претставуваат нештата какви што се, всушност му ги наметнуваат на светот своите 

категории – не ни е даден друг начин освен преку тврдењата за она што е или што не спаѓа 

во случајот. Аргументот дека чинот на изложување или опишување, всушност, е 

перформативен, мора да ја усвои формата на еден констативен заклучок. 

 

 

Перформативот според Батлер 

 

Следниот миг во оваа мала историја на перформативот се јавува со избликот на 

„перформативната теорија на родот и сексуалноста“ во феминистичката теорија и во 

студиите посветени на проучување на хомосексуалноста. Клучната фигура тука е 

американската философка Џудит Батлер, чиишто дела Родов проблем: феминизмот и 

субверзијата на идентитетот (1990), Тела кои се важни (1993) и Возбудлив говор: 

политика на говорниот чин (1997), извршија огромно влијание на полето на книжевните и 

културалните студии, особено во рамките на феминистичката теорија и во студиите за 

хомосексуалноста. Името „queer studies“23 беше усвоено од авангардата на студиите за 

хомосексуалноста, чијашто дејност – во културалните студии – беше поврзана со 

политичките движења за либералност на хомосексуалците. Овие студии го присвоија  

името и му ја фрлија в лице на општеството најчестата навреда на која наидуваат 

хомосексуалците, епитетот „Queer!“24 Спекулативно е дека преку постојаното 

истакнување на овој атрибут, ќе се смени неговото значење и дека од него ќе се направи 

значка на честа, со што самиот атрибут ќе престане да се смета за навредлив. Тука се 

поддржува еден теориски проект со тактиките на најпознатата активистичка организација, 

вклучена во борбата против СИДА-та – групата ACT-UP која во нивните демонстрации 

користеше слогани како што се: “We’re here, we’re queer, get used to it!”25 

 

Делото Родовиот проблем на Батлер се ориентира околу ова сознание, заедничко за 

американското феминистичко писмо, дека феминистичката политика бара знаење за 

женскиот идентитет, за клучните карактеристики кои жените ги делат како жени и кои ги 

определуваат нивните заеднички интереси и цели. За Батлер, токму спротивно, основните 

категории на идентитетот се културни и општествени творби, кои повеќе се резултат од 

политичката соработка, отколку негов услов за веројатност. Тие го создаваат ефектот на 

                                                           

23 Queer” буквално може да значи: чуден, необичен, настран, неприроден, а некаде и апсурден. Во 

употребениот контекст, се однесува конкретно на оној вид студии кои се занимаваат со проучување на 

хомосексуализмот и хомосексуалците. Во текстот ќе биде оставен оригиналниот назив на овој вид 

проучувања (заб. на прев.). 
24 Во овој случај, зборот има потценувачки, дискриминирачки и навредлив тон. Кај нас, буквално, би се 

превел како „настран“, но во колоквијалниот говор многу почесто како „геј“, со негативна конотација (заб. 

на прев.). 
25 „Тука сме, геј сме, помирете се со тоа!“ (заб. на прев.). 
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„Оној од левата страна е симпатичен“ 

 

 

природното (се сеќавате на стихот на Арета Френклин, “You make me feel like a natural 

woman”) и преку наметнувањето норми (дефиниции за тоа што значи да се биде жена), тие 

се закануваат дека ќе ги исклучат оние кои не се потчинуваат на тие категории. Во 

Родовиот проблем, Батлер предлага дека ние го сфаќаме родот како перформатив, во онаа 

смисла во која една индивидуа не е она што е, туку е она што го прави. Маж, на пример, 

би бил оној што се однесува како таков, а не е некој што едноставно е тоа, како еден услов 

на кој еден маж мора да се потчини. Нашиот род е создаден од нашите дејства, на истиот 

начин на кој едно ветување се создава преку чинот на искажување на тоа ветување. Се 

определуваме како мажи или како жени преку склопот повторливи дејства, преку 

вообичаените начини на дејствување во културата. Онака како што постојат закономерни, 

општествено втемелени начини на ветување, обложување, издавање наредби и стапување 

во брак, така постојат општествено втемелени начини да се биде маж или жена. 

 

Ова не значи дека родот е избор, една улога која ја играме, како што на пример е изборот 

на алиштата што ги избираме наутро. Ова претполага дека постои субјект без род 

(ungendered) кој му претходи на родот и кој го избира, додека всушност да се биде субјект 

значи да се припаѓа на некој од двата рода: не можеме, во овој режим на родот, да бидеме 

личности, без да се декларираме како маж или како жена. „Изложени на родот, но 

трансформирани во субјекти од страна на истиот“, пишува Батлер во Тела кои се важни,  

„тоа ‘јас’ ниту има предност, ниту го следи процесот на ова доделување на родот 

(gendering), туку никнува само внатре, како и матрицата на самите родови релации“. 
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Перформативноста на родот не треба да се смета за единечен чин, нешто што се 

постигнува преку едно единствено дејство, туку тој е „одново повторлива практика и 

практика на цитирање“, на обврзно повторување на родовите норми што го определуваат 

и што го ограничуваат родово-определениот субјект, но кои истовремено се и извори на 

создавање на отпор, на субверзии и дислоцирања. 

 

Од оваа перспектива, исказот „Добивте девојче!“ или „Добивте момче!“ преку кои, 

традиционално, му се посакува добредојде на овој свет на едно новороденче, е помалку 

констативен исказ (вистинит или лажен, во согласност со ситуацијата), отколку прв во 

долгата серија перформативи кои го создаваат субјектот кој самите го објавуваат. 

(Трансродовите студии се издигнаа на полето на истражување на некои посебни начини 

преку кои родовите и сексуалните задачи можат да потфрлат). Именувањето на едно 

девојче го поттикнува процесот на континуирачки процес на „задевојчување“ (girling), на 

создавањето на едно девојче, преку едно „задолжително повторување“ на родовите норми, 

на „наметнатата цитатност на една норма“. Да се биде воопшто субјект, значи некому да 

му биде доделена задачата на повторување, но – и ова е она што е важно за Батлер – тоа е 

вид доделување (или задача) која никогаш не ја извршуваме во согласност со 

очекувањата, и оттаму, никогаш не остануваме докрај верни на родовите норми или на 

идеалите кои сме обврзани да ги постигнеме. Во таа бездна, и во доменот на различните 

начини на извршување на родовите задачи, лежат можностите за пружање отпор и за 

промена. 

 

Акцентот тука паѓа на начинот на кој перформативната моќ на јазикот се раѓа од 

повторувањето на нормите и чиновите сместени на преден план. Затоа, силата на 

навредата “Queer!“ доаѓа не од интенцијата или авторитетот на говорителот, кој веројатно 

е некоја будала која жртвата воопшто и не ја познава, туку од фактот дека извикувањето 

на “Queer!“ повикува на повторување навреди од минатото, на отповикувања или чинови 

на обраќање што го создаваат хомосексуалниот субјект, преку негово повторено 

посрамотување или исклучување (abjection) (исклучувањето значи да се третира нешто 

како надвор од границите на прифатливоста: „сè, само не тоа!“). Батлер пишува: 

 

Зборот “Queer” ја црпи силата токму преку она што се повторува... тоа е повикување 

(инвокација), преку којашто се формира општествената врска меѓу хомофобичните 

заедници со текот на времето. Отповикувањето одекнува минати отповикувања, и ги 

врзува говорителите, како истите да зборуваат унисоно преку времето. Во оваа смисла, 

тоа “queer!” е секогаш демнето од некој имагинарен хор во позадината. 

 

Она што на навредата ѝ ја доделува нејзината перформативна моќ не лежи во самото 

повторување, туку во фактот дека таа се препознава како согласна за еден модел, за една 

норма и е поврзана со една цела историја на исклучувања. Ив Седвик предлага дека 
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изразот „Срам да ти е!“ може да послужи како подобар пример за перформативен исказ 

отколку Остиновиот пример за венчалниот завет преку она „Да, ја земам за жена... “ 

Децата (како и возрасните) стануваат она што се преку ваквите говорни чинови кои ги 

сместуваат во релација со општествените норми, исто колку и преку нивните лични 

одлуки. „Срам да ти е!“, како и “Queer!”, открива дека говорителот е претставник на она 

што се смета за „нормално“ и дејствува со цел да го определи оној кому му се обраќа како 

девијантен, како исклучен од прифатливото. Она што им дава посебна сила и пакосност 

на инаку баналните навреди, како што се „црнец“ (nigger) или “kike”26, доаѓа од  

повторливоста, од цитирањето на формулата што е поврзана со нормите содржани во една 

историја на обесправувањето. Овие изрази ја акумулираат силата на авторитетот преку 

повторувањето или цитирањето на претходен, авторитативен збир од практики, и преку 

чинот на нивно изговарање, се добива впечаток дека оној што ја изрекол навредата, 

зборува во името на сите оние со ист став од минатото.  

 

Но поврзаноста на перформативот со минатото ја подразбира можноста за одбивање или 

пренасочување на тежината на минатото, преку обидот да се дофатат и пренасочат 

поимите кои содржат потценувачка означеност, како што е присвојувањето на поимот 

„Queer“ од самите хомосексуалци. Тоа не значи дека стануваме автономни преку личното 

избирање на име што ќе нè обележи самите нас: имињата секогаш носат историска тежина 

и се подложни на варијантите што другите ќе ги изведат од нив во иднина. Не можеме да 

ги контролираме поимите кои сме ги избрале за да се именуваме самите себе. Но 

историскиот карактер на перформативниот процес ја создава можноста за политичка 

борба. 

 

 

Ризици и импликации 

Тука станува јасно дека растојанието меѓу почетокот и (привремениот) крај на оваа 

приказна, е мошне големо. Според Остин, идејата за перформативот ни помага да 

размислуваме за определени аспекти на јазикот, инаку занемарени од претходните 

философи; за Батлер, тој е модел на размислување за клучните општествени процеси каде 

што се изложени на ризик одреден број прашања: (1) природата на идентитетот и начинот 

на негово создавање; (2) функционирањето на општествените норми; (3) темелниот 

проблем на она што денес се нарекува „agency“ во англискиот јазик: колку далеку и под 

кои услови можам да се сметам за одговорен субјект кој ги бира своите сопствени чинови; 

и (4) врската помеѓу индивидуалните и општествените промени.  

                                                           

26 Израз во рамките на американскиот и канадскиот сленг како погрден атрибут за Евреите (заб. на прев.). 
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Од ова произлегува дека постои голема разлика меѓу она што е изложено на ризик за 

Остин и за Батлер. Се чини дека двајцата се ориентирани кон различни форми на чинови. 

Остин е заинтересиран за тоа на кој начин повторливоста на една формула на еден настан 

поттикнува извесно дејство (сме ветиле нешто). За Батлер, ова е посебен случај на 

огромната и задолжителната повторливост која создава историски и општествени 

актуелности (стануваш жена). 

Оваа разлика всушност нè враќа на проблемот за природата на книжевниот настан, каде 

што исто така се јавија два начини на размислување, како што е и овој случај со 

перформативот. Можеме да кажеме дека книжевните дела постигнуваат специфичен, 

единечен чин. Создаваат еден вид стварност која е самото дело, и неговите реченици 

постигнуваат нешто одредено во тоа дело. Некој може да определи што постигнува еден 

текст, заедно со неговите составни делови, исто како што некој може јасно да каже на што 

точно се однесувало едно ветување. Некој може да каже дека ова е Остиновата верзија на 

книжевниот настан (случување). 

Но, од друга страна, можеме да кажеме дека едно дело успева, станува настан, преку една 

огромна повторливост која следи норми, и можеби, ги менува нештата. Ако настане еден 

роман, тоа е така затоа што во неговата единечност, тој инспирира страст која им вдахнува 

живот на овие форми, преку чинот на читање или сеќавање. Тој ја повторува  промената 

на конвенциите на романот и, можеби, ефектуира со промена на нормите или на формите 

преку кои читателите продолжуваат да се соочуваат со светот. Една песна многу веројатно 

може да исчезне без трага, но таа може да се најде во нечии сеќавања и со тоа да ги 

поттикне чиновите на повторливост. Нејзината перформативност не е единечен чин 

постигнат еднаш засекогаш, туку повторување кое им дава живот на формите што ги 

повторува. 

Идејата за перформативот, во историјата што ја изложив тука, поврзува една цела  серија 

на прашања кои се клучни за „теоријата“. Дозволете ми само да ги наведам. 

Прво, на кој начин да размислуваме за обликотворната функција на јазикот: дали се 

обидуваме да ја ограничиме на определени, специфични чинови, кога веруваме дека 

можеме со доверба да кажеме што тие вршат, или се обидуваме да ги измериме 

пошироките ефекти на јазикот, со оглед на тоа што јазикот ги организира нашите средби 

со светот? 

Второ, на кој начин ја сфаќаме релацијата помеѓу општествените конвенции и 

индивидуалните чинови? Искушувачки е, иако премногу едноставно, да замислиме дека 

општествените конвенции се како сцена или позадина во однос на која определуваме како 

ќе дејствуваме. Теориите за перформативот нудат поцврст увид во испреплетеноста на 
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нормите и дејствата, без разлика дали ги претставуваат конвенциите како услов за 

веројатност на настаните, како што е случајот со Остин, или постигнуваат нешто друго, 

како кај Батлер, сфаќајќи го дејството како обврзувачка (задолжителна) повторливост, 

којашто секако може да отстапува од нормите. Книжевноста, за која се претпоставува дека 

може да „создаде нов“ простор за конвенции, се повикува на перформативните сознанија 

за нормите и настаните. 

Трето, на кој начин треба некој да ја сфати релацијата помеѓу она што јазикот го прави и 

она што го кажува? Ова е основниот проблем на перформативот: дали може да постои 

хармонично сплотување на дејството и кажувањето или тука постои еден неизбежен 

притисок кој управува и ги усложнува сите текстовни активности? 

Најпосле, на кој начин, во оваа постмодерна епоха, треба да размислуваме за настанот? Во 

Соединетите Држави стана вообичаено, во ова време на масовни медиуми, да се рече дека 

она што се случува на телевизија се „случува навистина“, дека е вистински настан. Без 

оглед на тоа дали сликата соодветствува на стварноста или не, медиумскиот настан е јасен 

настан за кој треба да се води сметка. Моделот на перформативот нуди пософистициран 

извештај за проблемите кои често се вулгарно изложени како резултат на замаглувањето  

на границите меѓу фактот и фикцијата. И, проблемот со книжевниот настан, со 

книжевноста како чин, може да понуди модел за генерално размислување околу 

прашањата за општествените и културалните прашања. 
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ОСМО ПОГЛАВЈЕ 

Идентитет, идентификација и субјект 

 

 

 

 

 

Поимот субјект 

 

Многу дебати во книжевните и културалните теории се ориентираат околу идентитетот и 

функциите на субјектот или себството. Што претставува ова „јас“ кое сум – личност, 

посредник или актер, себство – и што го прави да биде она што е? Модерното 

промислување на оваа тема го обележуваат две основни прашања: прво, дали себството е 

нешто што ни е дадено или нешто што е создадено, и, второ, треба ли да се смета за 

индивидуално или е дел од општествените околности? Овие две сопоставувања создаваат 

четири основни текови на модерната мисла. Првиот, насочен кон зададеното и 

индивидуалното, го третира себството, она „јас“, како нешто внатрешно и уникатно, како 

нешто што им претходи на чиновите што ги врши, едно внатрешно јадро кое е изразено 

(или не е изразено) на различни начини, преку зборови и преку дела. Вториот го 

комбинира даденото со општественото и истакнува дека себството е определено од 

неговото потекло и од општествените атрибути: означени сте како мажи или како жени, 

како белци или како црнци, како Британци или како Американци, и така натаму. Ова се 

примарните факти, дадености на субјектот или себството. Третиот го комбинира 

индивидуалното и создаденото, со што  ја потенцира менливата природа на себството, 

којашто станува таква каква што е преку определен склоп од дејства. Најпосле, 

комбинацијата од општественото и создаденото го илустрира размислувањето дека јас 

станувам она што сум преку различните субјективни позиции што ги заземам - како шеф 

или како работник, како богат или како сиромашен. 

 

Водечката модерна традиција во проучувањата на книжевноста ја третира 

индивидуалноста на индивидуата како нешто дадено, како јадро кое е изразено преку 

зборови и дела и кое, оттаму, може да се искористи со цел да се образложи дејствувањето: 

го сторив она што го сторив бидејќи тоа сум јас, и за да објаснам што сум сторил или што 

сум рекол, треба да се навратам на она „јас“ (свесно или несвесно, без разлика) кое е 

изразено преку моите зборови и дела. „Теоријата“ го издвои не само овој модел на 

изразување, каде што дејствата или зборовите функционираат преку изразувањето на 

субјектот кој им претходи, туку и претходењето на самиот субјект како таков. Мишел 

Фуко пишува: „Истражувањата на психоаналитичарите, на лингвистите, на антрополозите, 
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го ‘децентрираа’ субјектот во релација со законите на неговите желби, со формите на 

неговиот јазик, со правилата на неговите дејства, или со драмата на неговиот митски и 

имагинативен дискурс”. Доколку можностите за размислување и за дејствување се 

определени од серија на системи кои не се контролирани ниту разбрани од страна на 

субјектот, тогаш субјектот е „децентриран“ во онаа смисла во која тој самиот не е изворот 

или центарот кон кој се реферира со цел да се објаснат случувањата. Тој е нешто 

создадено од овие сили. Психоаналитичарите токму затоа го третираат субјектот не како 

уникатна есенцијалност, туку како продукт на пресекот меѓу психичките, сексуалните и 

лингвистичките механизми. Марксистичката теорија му пристапува на субјектот како 

определен од класната припадност: тој или има добивка од трудот на другите или работи 

со цел да им овозможи добивка на другите. Феминистичката теорија го акцентира 

влијанието на општествено конструираните улоги на определување на субјектот - што тој 

или таа е. Студиите за хомосексуалноста расправаат дека хетеросексуалниот субјект е 

конструиран преку притисокот на можноста за хомосексуално определување на 

субјектите. 

 

Прашањето на субјектот е „Што сум јас?“ Дали сум создаден ваков каков што сум од 

околностите? Која е врската помеѓу индивидуалноста на индивидуата и мојот идентитет 

како член на некоја група? И до која мера она „јас“ коешто сум, е „субјект“ и посредник 

кој прави избори повеќе отколку што тие избори му се наметнати? Англискиот збор 

субјект веќе го илустрира овој клучен теориски проблем: субјектот е актер или 

посредник, слободна субјективност којашто дејствува, како примерот со „субјектот во 

реченицата“. Но, еден субјект исто така е и подложен на нешто, и е детерминиран:  

„Лојалниот субјект на Нејзиното Височество, Кралицата“ или „субјект на некој 

експеримент“. Теоријата се насочи кон расправата дека да се биде субјект, значи да се 

биде подложен (subjected) на различни режими (општествено-психолошки, сексуални, 

лингвистички). 

 

 

Книжевноста и идентитетот 

 

Книжевноста отсекогаш била заинтересирана за прашањата врзани за идентитетот. 

Книжевните дела, имплицитно или експлицитно, предлагаат одговори на овие прашања. 

Наративната (раскажувачка) книжевност посебно ги следи судбините на ликовите додека 

тие се дефинираат себеси и се дефинирани од различни комбинации од нивното минато, 

од изборите што ги прават и од општествените сили кои дејствуваат врз нив. Дали 

ликовите ја создаваат својата судбина или патат од неа? Приказните ни нудат различни 

и сложени одговори. Во Одисеја, Одисеј е обележан како „полиформен“ (polytropos), но се 

дефинира себеси преку борбата да се спаси себеси и своите бродски придружници за да се 
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врати во Итака. Во Флоберовата Мадам Бовари, Ема тежнее кон дефинирање на себеси 

(или таа се обидува да „се најде себеси“) во сооднос со нејзиното читање на романи и 

баналното опкружување околу неа. 

 

Книжевните дела нудат еден богат спектар на имплицитни модели за тоа на кој начин е 

формиран идентитетот. Постојат текстови каде што идентитетот е однапред определен од 

раѓање: синот на кралот израснат од овчари, сè уште е кралски наследник и со право 

станува крал по откривањето на сопствениот идентитет. Треба да се има предвид 

прашањето околу тоа дали идентитетот на субјектот е нешто дадено или нешто 

конструирано. Не само што и двете опции се повеќе од доволно претставени во 

книжевноста, туку и компликациите или усложнувањата често се изложени пред нас, како 

што е случај со вообичаениот заплет каде што ликовите, „откриваат“, како што велиме, 

кои се - не преку дознавање на нешто за нивното минато (за нивното раѓање, да речеме) 

туку преку дејствување на таков начин на кој самите стануваат нешто што подоцна ќе 

излезе на виделина, како дел од нивната вистинска „природа“. 

 

Оваа структура каде што ликовите стануваат нешто што по претпоставка се (како што 

Арета Френклин почнува да се чувствува како природна жена), поттикна еден парадокс 

или апорија во современата теорија, бидејќи постојано беше активна во наративите. 

Романите од Западот го засилуваат сознанието за есенцијалното себство преку сугестијата 

дека себството коешто се јавува од средбите со светот, на еден начин отсекогаш било 

присутно, како основа за дејствата кои, од перспектива на гледачите, го отелотворуваат и 

оживуваат. Стожерниот идентитет на ликовите произлегува како резултат на 

дејствувањата, на судирите со светот, но во тој случај овој идентитет е позициониран како 

основа, па дури и како причина за тие дејства. 

 

Добар дел од современата теорија може да се гледа како обид да се решат парадоксите кои 

често нè информираат околу третманот на идентитетот во книжевноста. Книжевните дела 

на карактеристичен начин ни претставуваат индивидуи, па оттаму, борбата за идентитет е 

борба во самата индивидуа и борба меѓу индивидуата и некоја група: ликовите им се 

спротивставуваат или ги прифаќаат општествените норми и очекувања. Но, во теориските 

текстови, тврдењата околу општествениот идентитет пројавуваат тенденција да се 

насочуваат кон група на идентитети: што значи да се биде жена? Да се биде црнец? Токму 

врз оваа основа се јавуваат притисоците меѓу книжевните истражувања и критичките или 

теориските тврдења. Моќта на книжевните претставувања зависи, како што предложив во 

второто поглавје, од нивната посебна комбинација на исклучителност и егземпларност: 

читателите наидуваат на конкретни претстави на Принцот Хамлет или на Џејн Ер или на 

Хаклбери Фин, а заедно со нив следи и претпоставката дека проблемите на овие ликови се 

егземпларни. Но егземпларни во однос на што? Романите не ни го кажуваат тоа. Таа 
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работа останува на критичарите или на теоретичарите, кои треба да го разгледаат 

прашањето за егземпларноста и да ни кажат на која група или класа на луѓе припаѓа 

ликот: дали Хамлетовата ситуација е „универзална“? Дали тешкотиите на кои наидува 

Џејн Ер се применливи за жените генерално? 

 

 

 
„Не сакаме да вршиме притисок врз децата. Кога ќе дојде вистинското време, тие самите ќе си го 

изберат соодветниот пол“ 

 

 

Теорискиот третман на идентитетот може да се чини редуктивен во споредба со 

деликатните истражувања на романите, кои ја имаат моќта да го совладаат проблемот на 

генералните тврдења, преку претставување на исклучителни случаи додека се потпираат 

на една имплицитна генерализирачка сила – можеби сите ние сме Едиповци, или 

Хамлетовци, или сме Мадам Бовари или Џени Старкс. Кога романите се фокусираат околу 

групни идентитети – што значи да се биде жена или дете на буржоазијата – тие често 

истражуваат на кој начин барањата на еден групен идентитет ги ограничуваат 

индивидуалните можности. Оттука, теоретичарите расправаа дека романите, преку 

нивното фокусирање кон создавањето на индивидуалноста на индивидуата, создаваат 

идеологија за индивидуалниот идентитет чиешто заобиколување од страна на поголемите 

општествени прашања, треба да се испраша токму од страна на теоретичарите. Можеме да 

сметаме дека проблемот на Ема Бовари не потекнува од нејзината лудост или од нејзината 

занесеност со романи, туку дека е производ на генералната ситуација на жените во 

општеството во коешто таа живее. 
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Книжевноста не само што направи тема од идентитетот, туку таа одигра значајна улога во 

создавањето и на идентитетот на читателите. Долго време вредноста на книжевноста се 

поврзуваше со стекнатите искуства кои таа им ги нудеше на читателите, овозможувајќи 

им да осознаат што значи да се биде во специфична ситуација, што пак им даде увид во 

одредени дејства и расположби на тие ситуации. Книжевните дела ја охрабруваат 

идентификацијата со ликовите преку претставување на нештата од нивната точка на 

гледање. 

 

Песните и романите се обраќаат на тој начин што бараат идентификација, а 

идентификацијата функционира така што создава идентитет: стануваме она што сме преку 

идентификување со ликовите за кои читаме. Книжевноста долго време беше обвинувана 

за поттикнување на младите да се гледаат себеси како ликови од романите и да бараат 

задоволство на аналогни начини: со бегање од дома, со цел да го искусат животот на 

големите градови, со прифаќање на вредностите на јунаците и јунакињите преку  

бунтување против постарите и со чувствување одвратност кон светот уште пред 

навистина да го искусат, или со потрагата по љубов во своите животи, со цел да останат 

доследни на сценаријата на романите и на љубовните стихови. Се вели дека книжевноста 

расипува преку механизмите на идентификација. Но сепак, врвните познавачи на 

книжевното образование се надеваа дека книжевноста ќе направи од нас подобри луѓе 

преку нудењето увид во стекнатите искуства и преку овие механизми на идентификација. 

 

 

Претставување или создавање? 

 

Дали дискурсот ги претставува или ги создава идентитетите кои веќе постојат? Ова е 

големо теориско прашање. Фуко, како што видовме во првото поглавје, го третира 

„хомосексуалецот“ како идентитет измислен од дискурзивните практики на XIXот век. 

Американската критичарка Ненси Армстронг смета дека романите на XVIIIот век и бон- 

тон книгите27 - книги за тоа како некој треба правилно да се однесува – ја создадоа 

„модерната индивидуа“, која беше од женски пол пред сè. Во таа смисла, модерната 

индивидуа е личност чиј идентитет и вредност, е резултат повеќе на чувствата и личните 

квалитети, отколку на неговото или нејзиното место во општествената хиерархија. Ова е 

идентитет кој се стекнува преку љубовта и насочувањето во домашната сфера, повеќе 

отколку во општествениот живот. Ваквото сознание се здоби со поширок статус на 

прифаќање – вистинското јас е она кое го наоѓаме преку љубовта и преку нашите релации 

                                                           

27 Conduct books. Тоа се книги актуелни во XIXот век, кои се однесуваат на општествено пропишаните норми 

за добро однесување и на пожелните манири. Тие промовираат и поттикнуваат подражавање на одредени 

одобини, како што се чесноста, верноста и сл. (заб. на прев.). 
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со семејството и пријателите. Размислувањето се зароди во XVIIIот и XIXот век како идеја 

за идентитетот на жените, а дури подоцна стана актуелно и за мажите. Армстронг смета 

дека оваа идеја е развиена и проширена преку романите и другите видови дискурси кои 

владеат со чувствата и личните доблести. Оваа идеја за идентитетот денес, се промовира 

преку филмовите, телевизијата, и преку широкиот спектар на дискурси, чии сценарија ни 

откриваат што значи да се биде личност, да се биде маж или жена. 

 

 

Психоаналитички аспект 

 

Современата теорија всушност, го истакна она што често пати се јавуваше како 

имплицитно во дискусиите околу книжевноста, насочени кон третманот на идентитетот 

како создаден преку процесот на идентификација. Идентификацијата за Фројд е 

психолошки процес во кој субјектот ги асимилира аспектите на другите, со што самиот – 

делумно или целосно - се трансформира, во согласност со моделот понуден од другите. 

Идентитетот на себството е создаден од серија на идентификации. Земајќи го ова предвид, 

основата на сексуалниот идентитет се раѓа по пат на идентификација со родителот: детето 

го посакува она што го посакува и родителот, небаре ја имитира родителската желба и 

станува негов ривал за саканиот објект. Едиповиот комплекс подразбира идентификација 

на детето со таткото и следствено, посакување на мајката. 

 

Подоцнежните психоаналитички теории за формирањето на идентитетот расправаа за 

најдобриот начин на размислување околу механизмите на идентификацијата. Жак Лакан, 

во своите размислувања за она што тој го именуваше како „огледална фаза“, ги лоцираше 

почетоците на идентитетот во мигот кога детето се идентификува со неговата или 

нејзината слика во огледалото, гледајќи се себеси како целост, како нешто што тој или таа 

сака да биде. Себството е составено од она што се рефлектира: преку огледалото, преку 

мајката и преку другите во меѓусебните социјални релации генерално. Идентитетот е 

продукт на серија од делумни идентификации, никогаш дефинитивно заокружени. 

Најпосле, психоаналитичарите одново ја потврдија лекцијата која еден човек може да ја 

извлече од најсериозните и најпознатите романи: дека идентитетот е неуспех, дека не 

стануваме мажи или жени по сопствена волја, дека усвојувањето на општествените норми 

(за кои социолозите теоретски зборуваат како за нешто што се случува рамномерно и 

незаобиколно) секогаш наидува на отпор, и најпосле, едноставно не функционира: ние не 

стануваме она што сме требале да бидеме. 
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Теоретичарите од современата епоха направија дополнителен пресврт на основната улога 

на идентификацијата. Микел Борч-Јакобсен смета дека 

 

желбата (посакуваниот субјект) не се јавува прва, за да биде следена од 

идентификација којашто би го овозможила исполнувањето на таа желба. Она што 

доаѓа прво е тенденцијата кон идентификација, онаа исконска тенденција која ја 

поттикнува желбата... ; идентификацијата го отелотворува посакуваниот субјект во 

битие, а не обратно. 

 

Во раните модели, желбата е основа. Идентификацијата во овој случај следи по желбата, а 

идентификацијата со некој друг вклучува имитирање или ривалство каде што треба да се 

бара изворот на желбата. Ова е во согласност со сценаријата на романите, како што сметаа 

Рене Жирар и Ив Седвик, каде што желбата е стимулирана од идентификацијата и 

ривалството: желбата на хетеросексуалниот маж се раѓа преку идентификацијата на 

херојот со некој ривал и преку имитирање на неговите желби. 

 

 

Групни идентитети 

 

Идентификацијата, исто така, игра улога во создавањето на групните идентитети. За 

членовите на историски обесправените и маргинализираните групи, приказните 

овозможуваат идентификација со некоја потенцијална група или дело, со цел групата да 

стане група со тоа што ќе покаже кои се или какви можат да бидат нејзините членови. 

Теориските дебати на ова поле најинтензивно се фокусираа на посакувањето и на 

политичката корисност од различните идеи за идентитетот: дали мора да постои нешто 

клучно кое го делат членовите на една група, со цел да функционираат како група? Дали 

тврдењата за тоа што значи да се биде жена, да се биде црнец или хомосексуалец, вршат 

притисок, дали ограничуваат и дали се подложни на приговори? Дебатите често се сфаќаа  

како расправа за „суштественоста“: помеѓу сознанието за идентитетот како нешто дадено, 

како потекло, и на сознанието за идентитетот како нешто кое постојано е вклучено во 

процеси и кое се јавува преку цврсти обединувања и опозиции (обесправените луѓе 

стекнуваат идентитет со обесправување на обесправувачот). 

 

Можеби главното прашање треба да гласи: која е релацијата помеѓу критиката на 

есенцијалистичките идеи за идентитетот (на една личност или група) и на физичките и 

политичките барања за идентитет? На кој начин заложбите на еманципаторската политика 

којашто, на пример, налага цврст идентитет за жените, или за црнците, или за Ирците, 

влегува во конфликт со психоаналитичарските сознанија за несвесното и за поимот на 

поделениот субјект? Ова станува големо теориско, но и практично прашање, бидејќи 

среќаваните примери се чинат слични, без разлика дали групите за коишто станува збор се 
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дефинирани преку националноста, расата, полот, сексуалната ориентација, јазикот, 

класата или религијата. За историски маргинализираните групи, постојат два актуелни 

процеси: критичките истражувања, од една страна, ја покажуваат нелегитимноста на 

заземањето определени позиции, како што се сексуалната ориентација, полот или 

видливите морфолошки карактеристики, како клучни во дефинирањето на сите членови на 

една група, обединети преку полот, класата, расата, религијата, сексуалноста или 

националноста. Групите, од друга страна, можат да ги претворат наметнатите идентитети 

во средства на таа група. Фуко, во Историја на сексуалноста, забележа дека појавувањето 

на медицинските и психијатриските дискурси во XIXот век, кои ги дефинираа 

хомосексуалците како девијантна класа, овозможи општествена контрола, но исто така го 

поттикна и 

 

формирање на еден „обратен“ дискурс: хомосексуалноста почна да зборува во свое име, 

почна да бара да се осознае нејзината легитимност или „природност“, често со истиот 

речник, користејќи ги истите категории со кои беше медицински дисквалификувана. 

 

 

Сеприсутни структури 

 

Она што го прави битен и неодминлив проблемот на идентитетот, се притисоците и 

конфликтите кои тој ги потенцира (на овој начин, се потсетуваме на природата на 

„значењето“). Залагањата во теоријата кои произлегоа од различни насоки – марксизмот, 

психоанализата, културалните студии, феминизмот, студиите за хомосексуалноста, 

постколонијалните теории – наидоа на потешкотии при средбата со идентитетите кои се 

чинеа само навидум структурално слични. Постојат неколку теориски сфаќања за поимот 

субјект. Луј Алтисе смета дека доколку некој е „културно отповикан“ или му се обраќаме 

како на субјект, тој ќе биде сметан за субјект со самиот факт што му се обраќаме како на 

сопственик на определена позиција или улога. Лакан пак, ја истакна улогата на 

„огледалната фаза“ во која субјектот стекнува идентитет преку погрешното препознавање 

во некоја слика. Стујард Хол ги дефинираше идентитетите преку „имињата кои им ги 

доделуваме на различните начини на кои сме позиционирани, преку кои заземаме 

одредена позиција во наративите на минатото“. Колонијалните и постколонијалните 

студии се занимаваа со поделениот субјект како конструкт на судирот на противречните 

дискурси или барања. Џудит Батлер од своја страна, зборуваше за хетеросексуалниот 

идентитет како втемелен на спречувањето на можноста за хомоеротска желба. Процесот 

на формирање на идентитетот не само што истакнува на преден план некои разлики, а ги 

запоставува другите, туку ја истакнува и потребата од една внатрешна разлика или 

поделба, со цел таа да се проектира како разлика помеѓу видовите индивидуи или групи. 

Да „се биде маж“, како што обично велиме, значи да се негира било каква 

„феминизираност“ или слабост и истата да се проектира како разлика помеѓу мажите и 
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жените. Разликата внатре се негира, и се проектира како разлика помеѓу. Се чини дека 

ангажманот на различните полиња се обединува во истражувањето на начините на кои 

субјектите се создаваат преку неоправдани, ако не и неизбежни назначувања, на 

заедништво и идентитет, коишто можат да бидат и стратешки засилени. Но тие, 

истовремено, создаваат празнини помеѓу идентитетот или улогата доделена на 

индивидуите и на различните позиционирања во нивните животи. 

 

Нашиот извор на збрка лежи во претпоставката која често пати ги структурира расправите 

на ова поле, дека внатрешната поделба на субјектот некако ја исклучува можноста на 

некои фактори (agency), на одговорни дејства од страна на субјектот. Едноставниот 

одговор може да гласи дека оние кои бараат поголемо истакнување на факторите, сакаат 

теориите да кажат дека ненамерните дејства ќе го сменат светот и се фрустрирани од 

фактот дека ова можеби и не е вистинито. Нели живееме во свет каде што делата најчесто 

имаат ненамерни, отколку намерни последици? Но постојат уште други два, посложени 

одговори. Прво, како што објаснува Џудит Батлер: „реконцептуализацијата на 

идентитетот како ефект, да речеме, како продуциран или како создаден, ги отвара 

можностите за одредени „фактори“, кои се нестранично исклучени од позициите кои ги 

сметаат како основни и фиксирани категориите на идентитетот“. Зборувајќи за полот како 

за обврзна изведба, Батлер го лоцира факторот во варијантите на дејствата, во можностите 

за варијантите на повторување кои имаат значење и создаваат идентитет. Второ, 

традиционалните сфаќања за субјектот, всушност одат во таа насока да ги ограничат 

одговорноста и факторите. Доколку ние сме „свесни субјекти“, тогаш можеме да се 

залагаме за невиност, да ја негираме одговорноста, во случај несвесно да сме избрале или 

интенционално да сме сметале на последиците на некој наш извршен чин. Доколку нашата 

идеја за субјектот го вклучува несвесното и позициите кои ги заземаме од тој аспект, 

тогаш одговорноста може да биде проширена. Нагласокот на структурите на несвесното 

или на позициите на субјектот кои не ги избираме, не повикуваат на одговорност за 

настаните и структурите во нашиот живот – за расизам и за сексизам, на пример – кои не 

сме ги планирале однапред.  Проширеното сознание за субјектот се судира со забраната на 

факторот и одговорноста која произлегува од традиционалните идеи на ова поле. 

 

Дали „јас“ слободно избира или е определено од неговите избори? Философот Ентони 

Апија (Anthony Appiah) забележува дека оваа дебата за факторите и позициите на субјектот 

вклучуваат две различни теориски нивоа кои не се во натпреварувачки однос. Расправата 

за факторите и за изборите се раѓа од нашата насоченост да живееме јасни животи меѓу 

другите луѓе, од кои преземаме верувања и намери. Расправата за позициите на субјектот 

кои определуваат едно дејство, произлегува од нашиот интерес за разбирање на 

општествените и историските процеси, во кои индивидуите се вклучени како општествено 

предодредени. Некои од најострите конфликти во современата теорија се јавија кога 
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тврдењата за индивидуите како фактори и тврдењата за моќта на општествените и 

дискурзивните структури, почнаа да се сфаќаат како натпреварувачки и причинско-

последични објаснувања. Во проучувањата на идентитетот во колонијалните и 

постколонијалните општества, на пример, се јави жестока дебата за факторот на 

староседелецот (native) или „субалтерниот“ (термин кој означува некој кој е подреден или 

инфериорен). Некои мислители, заинтересирани за позицијата на гледање и за факторот на 

субалтерните, ги истакнаа чиновите на отпор или на согласност со колонијализмот, за што 

потоа беа обвинети за игнорирање на најпредавничкиот ефект на колонијализмот: начинот 

на кој тој ги дефинираше ситуацијата и можностите за дејствување, сметајќи ги граѓаните 

за „староседелци“. Други теоретичари кои ја опишаа сеприсутната моќ на „колонијалниот 

дискурс“, на дискурсот на колонијалните сили кој го создава светот во кој живеат и 

дејствуваат колонизираните субјекти, беа обвинети за негирање на факторите битни за 

субјектите староседелци. 

 

Според аргументот на Апија, овие различни видови на сознанија не се доведени во 

конфликт: староседелците сè уште се фактори во извесна смисла, и јазикот на факторот сè 

уште е соодветен, без разлика колку и да се предодредени можностите за дејства од 

колонијалистичкиот дискурс. Двете сознанија припаѓаат на различни архиви, исто како и 

сознанието за одлуките кои го навеле Џон да купи нова мазда, од една страна, и описот на 

функционирањето на глобалниот капитализам и на маркетингот на јапонски коли во 

Америка, од друга страна. Апија верува дека има многу што да се добие од одделувањето 

на идеите за позициите на субјектот и поимот на факторот и тој ги препознава овие како 

припадни на различни видови на наративи. Наредното поглавје истражува неколку од 

начините на кои теориските расправи ги пренасочија сознанијата за поимот на факторот. 
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ДЕВЕТТО ПОГЛАВЈЕ 

Етика и естетика 
 

 

 

 

Етика 

Постои долга традиција на читање на книжевноста заради мудрост. Во античка Грција, 

поезијата и другите книжевни форми беа сметани за извори на етички упатства кои нудат 

согледби на светот и примери за пофални чинови (или будалести и трагични тенденции). 

Платон ја осудува поезијата затоа што верува дека овие фикционални примери можат да 

наведат на погрешни дејства, но во неговите дијалози е земена „здраво за готово“ 

способноста на граѓаните да расправаат дали една дадена согледба на поетите е мудра или 

праведна. Од тогаш до денес, најголемата улога на книжевноста беше да поучува за 

животот, преку нудење на широк спектар стекнати искуства и преку поттикнување на 

моралната имагинација. Ова не се должи толку на фактот дека книжевноста нè учи како да 

дејствуваме, колку на помошта што им ја нуди на читателите да ги откријат нивните 

сопствени проценки и да ја почитуваат сложеноста на етичкиот одговор. Па оттука, еден 

читател на романот Нештата се распаѓаат (Things Fall Apart) на Чинуа Ачиби, роман од 

колонијална Африка, има големи шанси да го доживее распадот на вредностите: 

интервенцијата на колонизирачките моќи во традиционалната Ибо култура е претставена 

истовремено и како немилосрден чин на агресија, и како одговор на екстремните неправди 

во практиките на Ибо културата, како што е оставањето на близнаците да умрат или 

убиството на посвоеното дете, доколку пророчиштето го наложува тоа. Читателите ќе 

откријат на кој начин нивните реакции на тие практики тежат против нивните приговори 

за колонијалнатата обесправеност. Се чини дека колку повеќе се нијансирани и целосно 

истражени ситуациите кои честопати предлагаат конфликтни морални принципи, толку 

повеќе читателите и критичарите ќе го ценат книжевното дело во коешто се расправа за 

нив. 

Книжевноста е делумно спроведување на етичките размислувања, со оглед на тоа дека 

секогаш се судира со злото и честопати го прифаќа, опишувајќи ги неговата заводливост 

или одбивност. Како фикција, книжевноста многу често беше обвинувана за водење кон 

погрешниот пат, за залажување или за стимулирање на желбите. Секако, таа 

карактеристично ја изложува ригорозноста на „моралноста“ - и песните, и приказните ги 

наведуваат читателите да се отворат спрема тешкотиите и перспективите на другите, и 
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оттука, да ја воочат неопределеноста на етиката: како што ја следиме Ема Бовари или Џеј 

Гејтсби, ние повеќе не можеме да судиме единствено според моралните принципи, иако 

тие се неизбежни при доаѓањето до конечен заклучок. Книжевноста покажува дека 

етичките пресметки и одлуки заземаат место во околностите кои, на крајот на краиштата, 

се непресметливи, каде што не станува збор за едноставна примена на еден морален 

принцип. 

Неодамнешните дебати во просторот на книжевната теорија, ја истакнаа дистинкцијата 

помеѓу моралот и етиката. Моралните принципи достигнуваат универзалност, но често 

пати се покажуваат како резултати на класниот интерес, на историските околности, на 

културната традиција, па дури и на сопствениот интерес. Етиката подразбира отвореност 

кон другите можности и потенцијална слобода во моралните принципи и едно неетичко 

обезбедување на простор во којшто ќе се случат етичките одлуки. Во Хаклбери Фин, Хак 

Фин расправа за тоа дали да го пријави Џим како избеган роб и, во тој момент, сите 

негови морални принципи, а посебно неговата „совест“, го тераат да напише писмо во 

коешто ќе го разоткрие скривалиштето на Џим, чин кој ќе го натера да се  почувствува 

како „исчистен од гревот“. Етичката интуиција која го води да го промени 

размислувањето и да дејствува против совеста, ќе го натера да го искине напишаното 

писмо („Добро тогаш, ќе одам во пеколот“), и иако тоа не е опишано, навестено е дека тој 

се наоѓа во етичкиот простор на одлуките: „Можам да одлучам, засекогаш, меѓу две 

нешта“. 

Еден можен модел на етиката е преку читање на самата себе. Да се чита правилно еден 

текст, како што се тврди, значи да се бара тој да се разбере, а не да му се наметнат нашите 

сопствени позиции на гледање, односно, тоа значи да останеме отворени за можностите, а 

не однапред да ги исклучиме, што нè прави да бидеме посебно отворени за неочекуваното: 

необични изрази, метафори, фантастични замисли. Живото читање на книжевноста, 

најпосле, преку нејзините можности, вклучува повеќе значења отколку што ги исклучува, 

иако читањето нужно подразбира одлуки за значењето, па оттаму, отвореноста повеќе е 

точка на заминување, одошто некаква цел. 

Дел од критиката на сознанието за доследниот, за себе свесен индивидуален субјект (да се 

види осмото поглавје), обрнува внимание на зависноста на субјектот од она што теоријата 

го нарече „Друг“ (што и да е или кој и да е оној што го сметаме за странец или за некој 

„надворешен“). Ако една од најстарите етички заповеди гласи - „Прави им го на другите 

она што сакаш тебе да ти го прават“ - една модерна верзија на оваа заповед, во она што е 

познато како „етика на алтеритетот“, подразбира почитување на Другоста (различноста, 

инаквоста, заб. на прев.) на Другиот. Тоа значи дека не треба да сметаме дека другиот е 

како нас, уште на почетокот, и врз таа основа да заземеме став за универзалност, небаре 

нашите погледи и чувства имаат универзални вредности. Во делата на францускиот 
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философ Емануел Левинас, етиката, претставена во својата најекстремна форма, 

пропишува следење на заповедите на Другиот. Колку и да е логична самата заповед, 

отвореноста создава еден етички простор, но истата не служи и како морална вредност: 

дали, на пример, некој мора да остане отворен и да не се одлучи против тврдењата на 

некој друг кој го одрекува Холокаустот? За философот Ален Бадју (Alain Badiou), етиката 

е прашање на отвореност кон она што тој го нарекува „настан“. Настанот е случување кое 

настанува во една ситуација и ја открива вистината за неа, правејќи ги нештата да 

изгледаат различно; етиката вклучува верност кон настанот, гледање на нештата од 

променетата перспектива создадена од настанот. За италијанскиот философ Џорџо 

Агамбен, настанот во концентрациониот логор, на пример, бара од нас да се соочиме со 

она што тој го именува како „гол живот“ – со сликата за лица доведени до состојба на 

индивидуи без никакви права, субјекти испразнети од сè, освен од соголениот човечки 

идентитет. 

Критичката етика настојува да ги развие потенцијалите за етичките дејства кои се 

иманентно сместени внатре во записничките мрежи на моќта, знаењето и угнетувањето. 

Книжевните дела овозможуваат средства за повторно обмислување на моралноста и за 

истражување на перспективите спрема Другиот. Една дополнителна можност на 

критиката лежи во она што Ив Седвик го именуваше како „репаративно читање“  (во 

контраст со критичките модели на сомневање и демистификација, кои во секој текст 

трагаат по идеолошка сложеност, по неизреченото, по потиснатото). Верзијата на Седвик 

за репаративното читање ја напушта фикцијата на неутрално воопштениот читател, 

сместен пред текстот, и ја заговара почетната точка на депресија: „Соочени со 

депресивното сфаќање дека луѓето се кревки, а светот непријателски настроен“, пишува 

Елис Хенсон, „едно репаративно читање се фокусира не само врз изложување на 

политичката нечуеност за којашто веќе знаеме, туку и врз реконструктивните процеси на 

одржување на животот во нејзиното јаве“. За еден отуѓен младич, на пример, еден роман 

може да покаже дека животот може да биде поинаков: репаративното читање му 

овозможува на едно дело да зборува во даден миг и да живее понатаму. 

 

Човечко/Не-човечко 

Она што понекогаш се нарекува „враќање кон етиката“ (the turn to ethics) може да се 

посматра како продолжување на генералното движење преку коешто теоријата изложи 

опозиции кои сместија настрана некои групи – жените, црнците, хомосексуалците – со цел 

да се создадат одредени норми (машко, белец, хетеросексуалец). Разврзувањето на 

исклучоците втемелени врз полот и расата, доведоа до проширување на книжевниот 

канон. Прифаќањето на исклучоците втемелени врз сексуалната ориентација, доведоа до 
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засновање на студиите за хомосексуалноста и “queer” теоријата. Оваа логика на 

проширување на теориското поле, со фокусирање кон она што било одбиено со цел да се 

создаде една норма, води кон преиспитување на понатамошните опозиции, како што е 

разликата помеѓу човекот и животното. Карактеризацијата на животното како Другиот – 

Аристотел и Декарт го негираа постоењето на разумот кај животните – долго време беше 

од помош при дефинирањето на човекот. Уште една дополнителна дистинкција која може 

да се разгледа е онаа меѓу човекот и природата. На кој начин оваа дистинкција помогна за 

да се создаде хуманизам во којшто природата е експлоатирана материја? Критиката за 

двојствата човек/животно и човек/природа понекогаш припаѓаат, експлицитно или 

имплицитно, на едно заокружено еколошко движење кое го испрашува 

антропоцентризмот на човекот (се сметаме себеси за центар на сите нешта) и промовира 

почитување на животната средина и на сите други не-човечки форми на суштествување. 

Но, што станува, на пример, со разликата помеѓу лугето и не-луѓето, помеѓу човекот и 

машината? Придонесовме во дефинирањето на себеси како различни од машините, но 

зарем не сме исто толку животни, колку што сме и машини? Врз оваа основа, критиката за 

автономниот човечки субјект логично води, не до „либерализација на машините“, туку до 

преиспитување на оваа опозиција човек/машина во истражувањата на она што 

теоретичарите го нарекоа „пост-човечко“. (Набргу ќе се навратам на ова). 

Каква е природата и влијанието на разликата меѓу човекот и животните? На кој начин е 

извршена оваа дистинкција, и со какви вредности? „Студиите за животните“ (“Animal 

studies”) прераснаа во развиено интердисциплинарно подрачје, и тие секако станаа повеќе 

од обично поле на проучување: за многумина, тие се сфаќаат како политичко движење 

водено од чувството за неправда. По либерализацијата на жените и хомосексуалците, 

либерализацијата на животните се чини како нареден чекор – или, ако не либерализација, 

тогаш барем признание дека тешко може да се одбрани човечкиот третман на животните. 

Некои критики на опозицијата човек/животно, укажуваат на нивните заедничките 

карактеристики и продолжуваат понатаму. Влијателниот залог на Вики Хеарн, тренер на 

животни и философ, ја истражува комуникацијата помеѓу луѓето и животните. Некои 

други теоретичари го поддржуваат ставот за „соживот“ со животните. Една моќна нишка 

на неодамнешните теориски дела, од друга страна, се фокусира врз дисконтинуитетот, врз 

радикалната Другост и непристапноста на животните, за коишто можеме да 

претпоставиме дека не резонираат (особено кога одиме подалеку од кучињата и коњите). 

Овој пристап бара почитување на Другоста на животните и ги обвинува застапниците на 

првиот пристап за антропоморфизирање, за третирање на животните во согласност со 

човечките модели, бидејќи, најпосле, животните имаат удел во дефинирањето на тоа што е 

човекот. 
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Во статијата Животното кое сум, значи, јас28, Жак Дерида ја образложи „желбата за 

бегство од алтернативите на проектирањето кои ограничуваат, и од оној прекин кој 

исклучува“. Тој,  воедно, го стави акцентот врз тешкотијата да се разбере животинскиот 

агол на гледање и насилството центрирано-кон-човекот на сеопшто групирање, од мравки 

до зебри, како примери за „животинското“. Што ќе се случи ако, на пример, се насочиме 

над размислувањето за симпатичните цицачи со средна големина, и ако ги земеме предвид 

инсектите или птиците? Секој обид да се даде еден единствен одговор, имајќи ја предвид 

идејната врска на човекот со животните, се чини гротескно центриран кон човекот. 

Ефектот на неодамнешната теорија се насочи кон истражувањето на тешкотиите за 

зачувување на цврстата разграниченост помеѓу човекот и другите видови суштества, и кон 

она што Барбара Хернштајн Смит го дефинираше како „несводливо многукратни и 

променливо сложено-валентни, бесконечни и одново составувачки релации со другите 

животни, вклучувајќи ги и едните и другите“. 

Книжевноста можеби е привилегирано место кое води сметка за конструкцијата на 

животното и неговото влијание врз луѓето, како и за признавањето на вредностите кои 

можат на поинаков начин да послужат во третманот на животните. Во книжевноста 

постојат претстави на животните, како што расправа Лора Браун, кои заобиколуваат некои 

парадокси експлоатирани од страна на теоријата, затоа што суштествата во книжевноста 

се симулирано антропоморфизирани и тука се „сплотени човечките соединувачки и 

човечките раздвојувачки импулси, антропоморфизмот и алтеритетот, на оној начин преку 

којшто се покренува прашањето за односите меѓу луѓето и животните, дадени во една 

различна насока“ од теориската поделеност: поразнообразни и спекулативно фантастични, 

и токму оттука, поексплоатирачки од вистинската Другост. Животните можат да се 

искористат за да се вклучат апстракции во светот на секојдневното искуство и да понудат  

необични перспективи на хиерархизирачките ефекти на разноликостите и на разликите. 

Песните во коишто се среќаваат животни можат да се гледаат како особени творечки 

обиди да се размислува со сожалување за посебноста на животните, додека на преден план 

се истакнува неможноста за наоѓање зборови кои ќе ги одделат животните од човечките 

цели. 

 

 

 

                                                           

28 На француски - L’Animal que donc je suis (à suivre), а во превод на англиски - The Animal That Therefore I 

Am, реферат поднесен на конференцијата на тема „Автобиографското животно“ (1997).  
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Еко-критика 

И двата теориски пристапи кон проблемот за животните загатнати тука – разврзувањето 

на опозицијата човек/животно, со цел да се обрне внимание на фактот дека и ние сме како 

и другите животни, и нагласувањето на Другоста на животните, кое бара внимание – може 

да се смета дека е поврзано со појавата на „еко-критиката“. Ова е еден приземен пристап 

кон книжевните студии, бидејќи ја вклучува книжевноста и книжевниот сензибилитет во 

размислувањата за животната средина и човековото влијание врз неа, со што нè 

поттикнува секогаш да го имаме ова предвид. Еко-критиката не располага со посебен 

метод на читање на некои доминантни прашања, на промени на скалата, на фокусот на 

разноликите модели на насилство поттикнати од човековиот антропоморфизам. Таа може 

да ги истражува текстовите кои се однесуваат за природата, за тоа на кој начин различните 

групи, на различен начин ја третираат природата или го истакнуваат нејзиното славење, со 

цел да ја промовираат еколошката свест. Овој метод може и подиректно да се ориентира 

кон човековите ползувања на природните ресурси. Патриша Јегер, во Морскиот отпадок, 

темните базени и трагедијата на народот го поттикнува, на пример, промовирањето на 

свеста за океаните во книжевните студии и таа смета дека сме се покажале како 

кратковиди во поглед на улогата на океаните во создавањето на културите. Океаните 

повеќе не можат да се сметаат за неограничен извор на средства или за краен хоризонт, и 

тие станаа споделена животна околина деградирана премногу лесно. Читајќи ги 

книжевните претстави за морето наспроти актуелноста на проблемот со океаните, Јегер ја 

предложи „еко-критиката“ за да ја означи централната улога на парите во поглед на тоа 

што се случува со океаните. За еко-критиката, благосостојбата на комплетниот спектар од 

живи форми - човечки и нечовечки - и на животната средина, е крајот на којшто треба да 

одговорат други цели. (For ecocriticism, the wellbeing of the full range of life forms, human 

and nonhuman, and of the environment is an end to which other purposes should answer.) 

 

Пост-хумано 

Но, славењето на природата или на природното не е став со којшто би се задоволила 

теоријата. Човекот/природата, човекот/животното, човекот/машината: во секој случај, 

вториот термин се користи како опозиција преку којашто се дефинира човечкото, а истата 

логика која функционира за да се поништат првите две опозиции, се однесува и на 

третата. Критиката на опозицијата човек/машина е еден од логичните развојни процеси на 

современата теорија, која го порекна традиционалниот модел за човечкиот субјект како 

автономен, рационален, самосвесен и таков кој располага со слободна волја. (Марксизмот 

и психоанализата нудат два силни ставови за субјектите како продукти на широкиот круг 

на сили, општествени и духовни, кои самите не се во состојба да ги контролираат). 
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Факторот на свесноста, би рекле, е само приказна што свесноста си ја кажува себеси со 

цел да објасни што се случило како резултат на интеракцијата меѓу големиот број 

фактори. 

Примарната функција на сознанието за пост-хуманото е да го означи издигнувањето  над 

традиционалното сфаќање за човечкиот субјект. Иако студиите за пост-хуманото 

честопати се повикуваат на научната фантастика, на кибернетиката, на теоријата за 

системите, аргументот не е дека само компјутерите и другите машини го променија 

светот, создавајќи ситуација каде што ние сме дел од сложените системи или струјни кола 

што не можеме да ги контролираме. Основното тврдење е дека ние отсекогаш сме биле 

пост-хумани, секогаш поинакви од сликата за човекот предложена од хуманизмот. 

Компјутерите и другите направи само го направија очигледно она што беше присутно 

цело време: душевната енергија со нејзините придвижувачки механизми, на пример, 

никогаш не била направа која може да се контролира. Денес многу повеќе чувствуваме 

како да сме контролирани од нашите машини, исто колку што и ние ги контролираме нив: 

додека го пишувам ова, мојата машина постојано бара од мене да читам пораки, од 

коишто повеќето се реклами или објави создадени од други машини. Таква е, всушност, 

структурата на оној кој контролира и на оној/она кој/кое е контролирано, сместено во 

фокусот на пост-хуманите релации. 

Кибернетскиот манифест на Дона Херавеј од 1985 година, првпат ја начна идејата за она 

што денес го нарекуваме пост-хумано: „Сите ние сме химери, теоретизирани и скроени 

хибриди од машини и организми; накратко, сите ние сме киборзи“. Киборгот, хибридно 

суштество од доменот на научната фантастика, делумно човек, а делумно робот, „е 

суштество од пост-половиот свет“ (ова е дел од феминистичко-социјалистичкиот 

манифест) и „нуди излез од лавиринтот на дуализмите во коишто веќе сме си ги објасниле 

себеси нашите тела и алатки“. Кога еднаш ќе ја подвргнеме на преиспитување идејата за 

себството или за умот кој ги контролира телата и нивните инструменти, и ако се сложиме 

дека вештините кои ни овозможуваат да функционираме се впишани - и во нашите 

сопствени тела, и во оние додатоци (екстензии) на нашите тела во животната околина, од 

едноставните алатки до развиените компјутерски системи - ќе видиме дека, како дел од 

светот, ние сме истовремено и дел од системите на „пренесените сознанија“, од коишто 

некои се  вклучени како дел од нашиот ум, а некои како дел од интелигентните околини 

што сме ги создале ние и нашите машини. Делото на Кетрин Хејл, Како станавме 

постхумани, го бележи ова префрлување во сфаќањето што таа, исто така, се обидува да 

го продлабочи: од автономни субјекти до јазлите на вклучувања (впишувања) во изразено 

сложените системи со циклуси на повратни информации. Системите од коишто создаваме 

делови, сега се способни да управуваат со авиони, да доаѓаат до информации и да 

управуваат побрзо и поефективно со други нешта, со коишто нашиот ум одвај некогаш 

можел. Но, за многу задачи, ние сè уште се навраќаме кон традиционалните сознанија за 



120 

 

индивидуите, за слободната волја и факторите, сфатени како корисни фикции кои се 

обидуваат да му дадат смисла на светот во којшто шемите се јавуваат на полето од 

случајности, преку рекурзивните операции. Она што го нарекуваме човечко, на пример, е 

избор од карактеристиките на машинските системи и процеси. 

Тврдењето дека сме пост-хумани, секако, е еден агресивен теориски потег, па лесно е да се 

стане нетрпелив со тврдењата дека сме пост-позиционирани кон ова или кон она: ние сме 

постмодерни, пост-структуралистички настроени, пост-расистички, а сега и пост-хумани. 

Зошто да не речеме дека традиционалните сознанија за човекот се предизвикани, и дека 

она што го имаме е нова, поконцизна идеја за човекот, која води сметка за нејзината 

вклученост во изразено сложените системи? 

Постојат, несомнено, две причини за тоа: прво, сознанието за човекот, на каков било 

начин редефинирано, се чини дека сè уште ја претпоставува опозицијата помеѓу луѓето и 

животните, од една страна, и помеѓу луѓето и машините, од друга страна. Експлицитното 

тврдење на „пост-хуманото“ е дека ова се едноставно груби поедноставувања. Второ, еден 

нов термин, еден неологизам каков што е терминот пост-хумано, ја има моќта да ги означи 

префрлувањата во нашите сфаќања за самите нас, кои лесно можат да се заборават или да 

се заобиколат. Тешко е да се предвиди дали идејата за пост-хуманото ќе добие некаква 

актуелност и живост, или ќе исчезне откако ќе се навикнеме на новите согледби за 

човекот. Но, таа, без сомнение, ќе остане зависна од она што ќе го решат нашите 

пребарувачки системи! 

 

Естетика 

Но, што станува со уметноста и со книжевноста во пост-хуманиот свет? Чудно е што еден 

интерес за пост-хуманото можеби придонесе за оживувањето на естетиката, која беше 

турната настрана од книжевните и културалните теории во доцниот XXти век. Причините 

за слабеењето на естетиката не се толку тешки за разбирање. Традиционалните естетички 

концепти, каков што е концептот за уметничкиот гениј, за автономноста и универзалноста 

на уметноста и нејзината наследена духовна вредност, беа нераздвојно поврзани со 

предметот на водечките видови теории (марксизмот, психоанализата, структурализмот, 

постструктурализамот), поради што дојдоа во конфликт. Триумфот на теоријата и 

нашироко раширената претпоставка дека идеите на естетиката се засноваа врз застарените 

елитистички и универзалистички концепции за уметноста, остави простор – или вакуум – 

кој дозволи, и се чинеше дека го налага враќањето на естетичките дилеми во ново руво. 

Она што понекогаш се нарекува „нов формализам“ или „нов естетицизам“, вклучува 

обновено внимание за книжевните и естетичките форми, во оној контекст на теориските 
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развои кои, се чини, ја оневозможија или ја анулираа реакционерната, традиционална 

естетика или проучувањето на книжевните форми. Без естетиката, забележува Жак 

Рансјер, не постои уметност: без специфични естетски вредности или перспективи, 

таканаречената уметност ќе се сплоти со сè останато – би рекле, во едно море на 

потрошувачки продукти. Потребно е едно дискретно разбирање на уметноста со цел 

нештата да се врамат и да се прифатат како уметнички, за да се зачува дистинктивноста на 

уметноста. Сличен случај имаме и со книжевните дела кои не се само јазик, туку и 

продукти на специфичните книжевни практики и системи на конвенции кои бараат да 

бидат разберени. На пример, на кој начин функционира поетскиот метар? Иако 

книжевноста е општествен производ и практика, меѓусебно поврзана со идеологијата, таа, 

на крајот на краиштата, на критичарите и на останатите мислители им го поставува 

прашањето за специфичноста на книжевните објекти: дали постојат очигледни, 

дистинктивни особености на книжевните дела и на искуството од книжевните дела, или се 

тоа само илузии? На кој начин ја прифаќаме книжевната или уметничката инвенција? 

Постои интерес за исклучителноста на едно книжевно дело, како дистинктивен настан и 

на начините преку коишто делата можат да расветлат еден свет. Каква улога играат 

книжевните форми во ефектите што ги постигнува книжевноста? Што е со задоволството, 

на пример? Задоволството претходно не беше на преден план во книжевната теорија, иако 

сега е, и прашањето за него оди заедно со интересот за другите видови емоции или 

„афекти“. 

Во делото За естетичките категории, Сјан Нгаи (Sianne Ngai) изложува неколку 

исклучителни проблеми во естетичката теорија, кои треба да бидат посебно разгледани од 

страна на критиката – проблемот на сличноста помеѓу едно уметничко дело и еден 

производ во потрошувачката култура, и релацијата помеѓу едно книжевно или уметничко 

дело со теоријата, која се чини дека истовремено ги информира едните за другите, и 

обратно. Тој нуди три категории: симпатичното, смешното и одвај интересното, кои се 

исто толку афективни, колку и концептуални, заеднички за нашето искуство од една 

страна, но ретко кога анализирани од друга страна, веројатно затоа што изгледаат 

тривијално. Таа расправа дека таквите категории се вешто одбрани за промислувањата на 

модерните искуства на естетиката, бидејќи се вкрстуваат со различните медиуми, 

движења и жанрови, и, оттаму, им нудат на критичарите подобар начин за пристап кон 

културата како целост. Тие пружаат отпор кон институционализирањето и се чини дека 

подиректно се поврзани со искуството - тие ни помагаат да размислуваме за она што Нгаи 

го именува како „видлива хомогеност“, со што навидум радикалната и подложна на 

пружање отпор уметност, се интегрира себеси во потрошувачката култура. 

Светот на новите дигитални медиуми, хипертекстови и компјутерски игри, исто така 

поставува нови естетски прашања: дали преминот од културата на печатење кон културата 

на електронските изданија, никогаш нема да наиде на одглас кај идејата за книжевноста, и 
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врз оваа основа, кај книжевната теорија? Фактот за книжевниот текст како заокружен, 

вербален артефакт (јазично уметничко добро) може да се промени, како што 

електронските форми ги претвараат текстовите во потенцијално менливи инстанци. 

Кетрин Хејл забележува дека, додека книжевноста отсекогаш функционирала како 

технологија дизајнирана за да ги промени сознанијата на читателите, во новите 

електронски системи, циклусот на повратни информации допуштаат различни нивоа на 

интеракција помеѓу текстот и читателот, со цел да го информираат во континуитет и 

заемно да се дефинираат еден со друг, трансформирајќи ги текстовите, онака како што 

читателите го прават тоа. Во фантастичната приказна Книга на песокот на Хорхе Луис 

Борхес, буквите се пренесуваат во нови позиции секојпат кога ќе се затвори книгата. Во 

електронските текстови денес, зборовите и сликите, исто така, можат да се преместат, 

преку алгоритми или програми кои создаваат бесконечен број нови изводливи 

комбинации. Навикнати сме, да речеме, на значајна, голема книжевност, во којашто 

текстовите секогаш ни чуваат по некое изненадување и во којашто читателите секогаш 

имаат желба да најдат нешто ново. Електронските текстови можат да ја литераризираат (и, 

веројатно, да ја тривијализираат) оваа состојба. Уште поважно, тие можат да доведат до 

рекреација на книжевното дело како инструмент или како игра која може да се игра. 

Ако, како резултат на ваквиот развој, книжевноста почне да се гледа помалку како 

фиксиран текст, а повеќе како настан, како специфична идеја за исклучителната 

интеракција со читателот или со читателската публика, тогаш ова може да ја поттикне 

потребата од една естетика на вреднување, која ќе ги истражи потенцијалните вредности 

на неколку различни интерактивни програми или системи. Врз оваа основа, изучувањата 

за изведбата (перформансот), стекнуваат ново централно место во книжевните студии, 

кога се приоѓа кон текстовите помалку како знаци подложни на толкување, а повеќе како 

изведби чии услови на веројатност и на успех можат да бидат одгатнати. Дали 

поактивната насоченост кон книжевноста како настан и пристапот кон нејзино 

вреднување ќе доведат до демократизација на естетиката во електронската ера? Самата 

Хејл, фокусирајќи се врз различните, дистинктивни типови на интеракција или на 

„интермедијација“ во коишто се впушта електронскиот јазик, го истакнува континуитетот 

на функционирање на овие нови текстуални модели и на традиционалните книжевни дела, 

кои исто така можат да се гледаат како инструменти со коишто можеме да си играме, и 

како направи кои можат да ја преобликуваат нашата свест. Се чини, најпосле, дека 

електронската книжевност, како и книжевноста воопшто, ќе заврши со тоа што ќе стане 

објаснување за создавањето на значењето, и оттаму, за самата книжевност.  
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Теорија 

Во било кој поглед, јасно е дека во XXIот век, дури и ако некои луѓе се надеваат на смртта 

на теоријата, со цел да не мора да се соочуваат со неа, делата со теориски размислувања 

нема да престанат да постојат. 

Ако постои некаква генерална лекција на ова сфаќање за теоријата, тоа е дека теоријата не 

нуди хармонични решенија. На пример, таа не нè учи, еднаш засекогаш, што претставува 

значењето: во колкав степен факторите интенција, текст, читател и контекст, заемно 

придонесуваат за сумирање на она што претставува значењето. Теоријата не ни кажува 

дали поезијата е едно трансцендентално воспевање или е реторички трик, или дали и 

колку е спој од двете заедно. Постојано се наоѓав во ситуација да завршам едно поглавје, 

поттикнувајќи ја тензијата меѓу факторите, перспективите или степенот на 

аргументирање, и доаѓав до заклучокот дека мораме да ја проследиме секоја од овие 

одредници, и да продолжиме да се движиме помеѓу алтернативите кои не можат да се 

избегнат, но кои не пројавуваат ниту никаква основа за синтеза. Ова значи дека теоријата 

не нуди асортиман на решавачки одговори, туку темел за понатамошни, идни 

размислувања. Таа повикува на посветување кон чинот на читање, на сопоставување на 

хипотезите и сознанијата, на преиспитување на заклучоците на коишто се навраќаме. 

Почнав со размислувањето дека теоријата е бескрајна – дека таа е неограничен корпус од 

исклучителни и фасцинантни текстови, чијшто број се зголемува и во XXIот век. Но, таа не 

додава само други текстови: таа е и континуиран проект на размислување кое не завршува 

со финалето на еден сосема кус вовед во нејзината проблематика, каков што е нашиов. 
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ДОДАТОК 

Теориски школи и движења 

 

Се одлучив да ја претставам теоријата преку сосредоточување на различни прашања и 

дебати, повеќе отколку со изложување на ставовите на различните ‘школи’. Сепак,  

читателите имаат право да очекуваат објаснување на термините какви што се  

структурализмот и деконструкцијата  кои се јавуваат во дискусиите околу критиката. Тука 

давам краток опис на современите теориски движења.  

Книжевната теорија не е бестелесен асортиман на идеи, туку сила во институциите. 

Теоријата постои во заедниците на читателите и авторите, како дискурзивна практика 

нераздвојно поврзана со образовните и со културните институции. Трите теориски модели  

се појавија во 1960те и оваа појава се сметаше за една од најголемите. Тука влегуваат: 

широкиот аспект на размислувања за јазикот; претставувањето (репрезентацијата) и 

категориите на критичката мисла како дел од доменот на деконструктивизмот и 

психоанализата (некогаш согласни, a некогаш спротивставени); анализите на улогата на 

родот и сексуалноста во секој аспект на книжевноста и критиката од страна на 

феминизмот, а потоа родовите студии и “queer” теоријата; најпосле, на трето место е 

развитокот на историски ориентираната културолошка критика (новиот историцизам, 

постколонијалната теорија), кои го проучуваа широкото поле на дискурзивни практики, 

вклучувајќи ги тука различните видови објекти (телото, семејството, расата), за коишто 

претходно не се сметаше дека имаат историска позадина зад себе. 

Но, постојат неколку значајни теориски движења пред 1960та. 

 

Руски формализам 

Руските формалисти во раните години на XXот век сметаа дека критичарите треба да се 

занимаваат со прашањата за литерарноста на книжевноста, со вербалните стратегии кои ѝ 

овозможуваат да достигне литерарност, со истакнувањето на јазикот на преден план, и со 

„отстранението“ на искуството што го загатнаа. Со пренасочување на вниманието од 

авторите кон вербалните „механизми“, формалистите веруваа дека „механизмите се 

единствените јунаци во книжевноста“. Наместо да го постават прашањето „што кажува 

авторот во овој дел од текстот?“, тие сметаа дека треба да прашаме „што се случува со 

сонетот тука?“ или „какви сè авантури искусува романот во оваа книга на Дикенс?“ Роман 
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Јакобсон, Борис Ејхенбаум и Виктор Шкловски се трите клучни фигури во оваа група која 

ги преориентираше книжевните проучувања кон прашањата за формата и техниката. 

 

Нова критика 

Она што се нарече „Нова критика“, се јави во Соединетите Држави во 1930те и 1940те (со 

две дела од истиот домен, објавени во Англија - оние на А. А. Ричардс и Вилијам Емпсон). 

Таа го насочи вниманието кон единството или хармонијата на книжевните дела. 

Спротивно на историското образование практикувано на универзитетите, Новата критика 

повеќе ги третираше песните како естетски објекти, а помалку како историски документи, 

и повеќе се насочи кон проучување на интеракциите меѓу нивните јазични особености и 

можните усложнувања на значењето, а помалку кон историските интенции и околности на 

нивните автори. За новокритичарите (Клеант Брукс, Џон Кроу Ренсом, В. К. Вимзет), 

задачата на критиката беше да ги расветли индивидуалните уметнички дела. Насочувајќи 

го вниманието кон двозначноста, парадоксите, иронијата и ефектите на конотацијата и на 

поетската фантазија, Новата критика се обиде да го покаже придонесот на секој елемент 

од поетската форма во здружената (унифицирана) структура. 

Новата критика ги остави во наследство, како трајни, техниките на „читање одблизу“ и 

претпоставката дека тестот на секоја критичка активност, ни помага да понудиме 

побогати, позначајни толкувања на индивидуалните дела. Но, почнувајќи во 1960те, друга 

група теориски перспективи и дискурси – феноменологијата, лингвистиката, марксизмот, 

структурализмот, феминизмот, деконструкцијата – понудија побогати рамки од оние што 

ги понуди Новата критика во врска со сфаќањата за книжевноста и за другите производи 

на културата. 

 

Феноменологија 

Феноменологијата се разви преку делото на Едмунд Хусерл, во раниот XX век. Тој бараше 

да се заобиколи проблемот на разделувањето меѓу субјектот и објектот, свеста и светот, и 

се фокусираше врз феноменолошката стварност на објектите какви што се прикажуваат во 

свеста. Беа исклучени прашањата за крајната стварност или за спознатливоста/можноста 

да се знае (knowability) и да се опише светот каков што ѝ е даден на свеста. 

Феноменологијата ја осигура критиката посветена на опишување на „светот“ на 

авторовата свест, манифестирана нашироко во неговите или нејзините дела (Жорж Пуле, 

Џ. Хилис Милер). Но, уште поважно се покажа „читателовото воздејство“ (reader-response 
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criticism) (Стенли Фиш, Волфганг Изер). За читателот, делото е она што е дадено за свеста 

- некој може да забележи дека делото не е нешто објективно, нешто кое постои независно 

од кое било искуство за него, туку е дел од искуството на самиот читател. Оттука, 

критиката може да ја преземе формата на опис на читателовото движење и напредување 

во еден текст, анализирајќи на кој начин читателите создаваат значење преку 

поврзувањата, дополнувањата на недоречените нешта, преку личното учество и 

претпоставките, за потоа да се потврдат или да се изневерат нивните очекувања. 

Уште една феноменолошка верзија ориентирана кон читателот се среќава под името 

„естетика на рецепцијата“ (Ханс Роберт Јаус). Едно книжевно дело претставува одговор 

на прашањата поставени од „хоризонтот на очекување“. Затоа, толкувањата на делата 

треба да се насочат не кон искуството на индивидуалниот читател, туку кон историјата на 

рецепцијата на делото и на неговата релација со променливите, естетички норми и со 

збирот очекувања кои дозволуваат делата да бидат читани во различни епохи. 

 

 

Структурализам 

 

Теоријата ориентирана кон читателот дели нешто заедничко со структурализмот, кој исто 

така беше насочен кон начините на создавање на значењето. Но, структурализмот настана 

како опозиција на феноменологијата: наместо да се опишува искуството, целта беше да се 

идентификуваат скриените структури кои го прават искуството можно. Наместо кон 

феноменолошките описи на свеста, структурализмот се насочи кон анализа на структурите 

кои управуваат со несвесното (структурите на јазикот, на психата, на општеството). 

Бидејќи од негов интерес беше начинот на создавање на значењето, структурализмот 

често пати го третираше читателот како простор на затскривање на кодовите, кои го 

прават можно значењето (како во Бартовата С/З) и како фактор на тоа значење.  

Структурализмот обично означува група од, пред сè, француски мислители кои во 1950те и 

1960те под влијанието на Сосировата теорија за јазикот, ги применија идеите од 

структуралната лингвистика врз проучувањата на општествените и културните феномени. 

Структурализмот првпат се разви во антропологијата (Клод Леви-Строс), потоа во 

книжевните и во културалните проучувања (Роман Јакобсон, Ролан Барт, Жерар Женет), 

во психоаналитичките (Жак Лакан), во интелектуалната историја (Мишел Фуко) и во 

теоријата на марксизмот (Луј Алтисе). Иако овие мислители никогаш не формираа школа 

која ќе се темели врз структурализмот, нивните дела циркулираа под ознаката 

„структуралистички“ и беа читани како такви - во Англија, во Соединетите Држави и на 

други места во доцните 1960те и 1970ти години. 

 



127 

 

Структурализмот во книжевните проучувања промовираше теориски интерес за 

конвенциите кои го прават можно книжевното дело. Тој настојуваше не толку да создаде 

нови толкувања на делата, колку да разбере на кој начин делата ги поседуваат значењата и 

ги постигнуваат ефектите. Но, тој не успеа да го наметне овој став – една систематска 

согледба на книжевниот дискурс – во Британија и во Америка. Неговиот главен ефект 

таму, беше да понуди нови идеи за книжевноста и да направи од неа една означувачка 

практика меѓу многуте други. Врз таа основа, тој го отвори патот до симптоматичното 

читање на книжевните дела и ги охрабри културалните студии во обидот да ги изнесат 

означувачките постапки на различните културни практики. 

Не е лесно да се направи разлика помеѓу структурализмот и семиотиката, општата наука 

за знаците, која ја следеше својата основна линија од Сосир и од американскиот философ 

Чарлс Сандерс Пирс. Но, семиотиката беше меѓународно движење кое се обиде да го 

вклучи научното изучување на однесувањето и на комуникацијата, додека главно се 

обидуваше да ги избегне философските спекулации и културолошката критика, која го 

обележа структурализмот во неговата француска, но и во другите негови сродни верзии. 

 

 

Постструктурализам 

 

Откако структурализмот почна да се именува како движење или како школа, 

теоретичарите се повлекоа од него. Стана јасно дека делата од наведените структуралисти 

не се вклопуваа во идеите на структурализмот како обид да се совладаат и да се 

кодифицираат структурите. Барт, Лакан и Фуко, на пример, беа идентификувани како 

постструктуралисти, бидејќи отидоа подалеку од погрешно сфатениот структурализам. 

Многу позиции поврзани со постструктурализмот беа јасни уште во раните дела на овие 

мислители, кога тие почнаа да се сметаат за поструктуралисти. Тие имаа пропишани 

начини преку коишто теориите се вклучуваа во феноменот што се обидоа да го објаснат. 

На кој начин текстовите создаваат значење преку кршење на определени конвенции, 

претходно лоцирани од структуралните анализи? Овие теоретичари ја препознаа 

неможноста за опишување на еден комплетен или доследен означувачки систем, со оглед 

на сознанието дека системите се секогаш менливи. Всушност, постструктурализмот не 

укажа на несоодветните места или на грешките на структурализмот, кој се сврте против 

решавањето на она што го прави јасен културниот феномен, туку наместо тоа се потпре 

врз една критика на знаењето, на тоталитетот и на субјектот. Тој ја третираше секоја од 

овие одредници како проблематичен ефект. Структурите на системите на означување не 

постојат независно од субјектот, како објекти на знаење, туку претставуваат структури за 

субјектите, кои се вплетени во силите што ги создаваат. 
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Деконструкција 

Терминот постструктурализам се користи за широкиот опсег на теориски дискурси во 

коишто постои критика на сознанијата за објективното знаење и за субјектот способен да 

се осознае себеси. Следствено, современата феминистичка теорија, психоанализата, 

марксизмот и историцизмот, се дел од постструктурализмот. Но, постструктурализмот 

исто така, над сите, го најави деконструктивизмот и делото на Жак Дерида, првиот кој се 

истакна во Америка со критиката на структуралистичкото сознание за структурата, во 

првата збирка есеи кои го поттикнаа вниманието за структурализмот во Америка 

(Јазиците на критиката и науките на човекот, 1970). 

Деконструктивизмот, наједноставно, се дефинира како критика на хиерархиски 

поставените опозиции кои ја структурираа мислата на Западот: надвор/внатре, ум/тело, 

буквално/метафорично, говор/писмо, присуство/отсуство, природа/култура, 

форма/значење. Да се деконструира една опозиција, значи да се покаже дека тоа не е 

природно и неизбежно и дека тоа е конструкција во еден чин на деконструкција, кој бара 

да го раздвои и одново да го препише текстот – не да го уништи, туку да му даде поинаква 

структура и функција. Но, како начин на читање, деконструктивизмот е, ако се послужиме 

со фразата на Барбара Џонсон, „подбуцнување на завојуваните сили на означувањето во 

рамки на текстот“, едно истражување на притисокот помеѓу начините на означување, како 

што е случајот со перформативните и констативните димензии на јазикот. 
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Феминистичка теорија 

Откако феминизмот ја прифати одговорноста да ја деконструира опозицијата маж/жена и 

сличните опозициите присутни во историјата на Западната култура, таа стана една верзија 

на постструктурализмот, но тоа е само еден аспект на феминизмот кој помалку се јавува 

како обединета школа, а повеќе како општествено и интелектуално движење и простор за 

дебати. Феминистичките теории, од една страна, се залагаат за идентитетот на жените, 

бараат права на жените и ги промовираат текстовите на жените како репрезентативни за 

нивните искуства. Феминистките, од друга страна, се подвргнуваат на критиката на 

хетеросексуалната матрица која ги организира идентитетите и културите во услови на 

опозиција меѓу мажите и жените. Илејн Шоволтер ја разликува „феминистичката 

критика“ на машките претпоставки и процедури, од таканаречената „гинокритика“, која 

претставува феминистичка критика ориентирана кон жените авторки и нивните искуства 

во книжевноста. И двата начини беа спротивставени спрема она што понекогаш се 

нарекува, во Британија и во Америка, „француски феминизам“ каде што жените се 

сфаќаат како застапници на секоја радикална сила која ги руши идеите, претпоставките и 

структурите на патријархалниот дискурс. Феминистичката теорија, на сличен начин, ги 

вклучува и двата аспекти кои ја отфрлаат психоанализата, поради нејзината неспорно 

сексистичка основа и само преку сјајното преосмислување на психоанализата од 

феминистички ориентираните познавачи како Жаклин Роус, Мери Јакобус и Каја 

Силверман, човек би можел да се надева дека ќе ја сфати и ќе ја согледа тешката ситуација 

во којашто се наоѓаат жените. Во неговите многубројни проекти, феминизмот постигна 

ефект на суштинско преобразување на книжевното образование во Соединетите Држави и 

во Британија, преку неговото проширување на книжевниот канон и преку воведувањето на 

широк спектар нови прашања. 

 

 

Психоанализа 

 

Психоаналитичката теорија изврши влијание врз книжевните проучувања, и како модел на 

толкување, и како теорија за јазикот, за идентитетот и за субјектот. Заедно со марксизмот, 

психоанализата, од една страна, се смета за најмоќната современа херменевтика - за 

авторитативен мета-јазик или технички вокабулар кој може да се примени врз книжевните 

дела, со цел да разбере што „навистина“ се случува во нив. Ова води до критичка 

алармираност за психоаналитичките теми и релации. Но, од друга страна пак, најголемото 

влијание на психоанализата се јави преку делата на Жак Лакан, одметнат француски 

психоаналитичар кој основаше своја школа надвор од потврдените аналитички состави и 

доведе до она што тој го претстави како враќање кон Фројд. Лакан го опишува субјектот 

како ефект на јазикот и ја истакнува клучната улога при анализата на она што Фројд го 
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нарече трансференција, при која анализираниот субјект му припишува авторитетна улога 

на аналитичарот („заљубување во вашиот аналитичар“) или на некоја друга 

претставителна фигура од неговото или нејзиното минато. Вистината за состојбата на 

пациентот, во ова размислување, не се раѓа од аналитичкото толкување на дискурсот на 

пациентот, туку од начинот на којшто аналитичарот и пациентот се фатени во процес на 

одново одигрување на некое клучно сценарио од минатото на пациентот. Ова 

преориентирање, од психоанализата прави една постструктуралистичка дисциплина во 

којашто толкувањето одново го изведува текстот што не го владее.  

Еден аспект од психоаналитичкото размислување кој стана значаен во книжевните и 

културалните теории е теоријата за траумата. Трауматичните настани, земени не во мигот 

на нивното случување, туку преку ретроспективно навраќање кон нив, ги осветлуваат 

сложените механизми на човековата личност.  

 

 

Марксизам 

 

За разлика од Соединетите Држави, постструктурализмот во Британија пристигна не 

преку Дерида или Лакан, или подоцна Фуко, туку преку опусот на марксистичкиот 

теоретичар Луј Алтисе. Читан во рамките на марксистичката култура на британската 

левица, Алтисе ги запозна неговите читатели со теоријата на Лакан, провоцирајќи 

постепено преобразување преку коешто, како што забележа Ентони Истхоуп, 

„постструктурализмот го зазема речиси истиот простор како оној на културата-домаќин - 

марксизмот“. За марксизмот, текстовите припаѓаат на една суперструктура определена од 

економски темели („вистинските односи на создавање“). Да се толкуваат културните 

продукти, значи истите да се поврзат со нивната основа. Алтисе расправаше дека 

општествената формација не е обединет тоталитет, со начините на продукција (создавање) 

во нејзиниот центар, туку послободна структура во којашто различните нивоа или видови 

на практики се развиваат во различни временски интервали. Општествените и 

идеолошките суперструктури имаат „релативна автономија“. Фокусирајќи го вниманието 

врз сфаќањата на Лакан за одделувањето на свесното од несвесното, и со цел да го објасни 

начинот на којшто идеологијата функционира во дефинирањето на субјектот, Алтисе го 

означи марксистичкото размислување за определувањето на индивидуата од 

општественото кон психоаналитичкото рамниште. Субјектот е ефект создаден во 

процесите на несвесното, на дискурсите и на релативните, автономни практики кои го 

организираат општеството. 

Оваа согледба беше основа за многу теориски дебати во Британија, како во политичката 

теорија, така и во книжевните и културалните проучувања. Клучните истражувања на 

релациите меѓу културата и значењето се одвиваа во 1970те, во списанието за филм Екран 

(Screen), кое преку користење на ставовите на Алтисе и Лакан, се обиде да објасни на кој 
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начин е позициониран или конструиран субјектот од структурите на неговите 

кинематографски претстави. 

 

 

Нов историцизам/културен материјализам 

 

1980те и 1990те во Британија и во Соединетите Држави, беа обележани од јавувањето на 

силната, теориски ангажирана историска критика. Од една страна, стоеше британскиот 

културен материјализам, дефиниран од Рејмонд Вилијамс како „анализа на сите форми на 

означување, вклучувајќи го тука и пишувањето, како и на самите начини и услови за 

нивното создавање“. Стручњаците за ренесансната книжевност (Кетрин Белзи, Џонатан 

Долимур, Ален Синфилд и Питер Стелибрас), под влијание на Фуко, беа насочени 

особено кон историската конструкција на субјектот и на демантирачката улога на 

книжевноста во ренесансата. Во Соединетите Држави, новиот историцизам беше помалку 

насочен кон изложување на некаква хиерархија на причините и ефектите, во процесот на 

барање заемни врски меѓу текстовите, дискурсите, моќта, и на формирањето на субјектот, 

а повеќе кон ренесансата. Стивен Гринблат, Луј Монтроуз и останатите, го насочија 

вниманието кон тоа на кој начин се сместени ренесансните книжевни текстови меѓу 

дискурзивните практики и институциите од тој период, третирајќи ја книжевноста не како 

размислување за, или како продукт на општествената стварност, туку како еден од 

неколкуте, честопати, антагонистички обележани практики. Клучно прашање за новите 

историцисти беше дијалектиката на „субверзијата и задржувањето“: колку далеку одат 

текстовите од ренесансата во нудењето јасна радикална критика на религиските и 

политичките идеологии на нивното време, и колку далеку одат дискурзивните практики на 

книжевноста, во нејзината очигледна субверзивност, како начин на складирање на 

субверзивните енергии? 

 

 

Постколонијална теорија 

 

Една слична група теориски прашања се јавија и во постколонијалната теорија, врзани за 

проблемите загатнати од европската колонизација и состојбата после тоа. Во нивното 

наследство, постколонијалните институции и искуства, од идејата за независната нација 

до идејата за самата култура, беа испреплетени со дискурзивните практики на Западот. 

Уште од 1980те, еден растечки корпус на текстови се ориентираше околу прашањето за 

релацијата меѓу превласта на западните дискурси и веројатноста за пружање отпор, како и 

за формирањето на колонијалните и постколонијалните субјекти - хибридни субјекти, кои 

се јавија од наметнувањето на јазичниот и културниот конфликт. Делото Ориентализам 

(1978) на Едвард Саид, кое го истражува создавањето на ориенталниот „Друг“, преку 
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призмата на европските дискурси на знаење/моќ, многу помогна во зацврстувањето на ова 

теориско поле. Постколонијалната теорија и нејзините текстови, оттогаш станаа обид за 

интервенирање во обмислувањето и создавањето на културата и на знаењето, и им 

овозможија на интелектуалците кои доаѓаат од постколонијалните општества, одново да ја 

напишат својата историја што другите пред нив веќе ја напишале. 

 

 

Дискурсите на малцинствата 

Нашата политичка промена која се постигна во рамките на академските институции во 

Соединетите Држави, го покрена порастот на проучувањето на книжевностите на 

етничките малцинства. Главниот влог беше насочен кон оживувањето и промовирањето 

на прочувањата на Црнците, Латините, Азиските Американци, домородните Американци 

и на нивните текстови. Дебатите се основаа на релацијата меѓу засилувањето на 

културниот идентитет на една посебна група преку нејзиното поврзување со традицијата 

на пишување и на либералната цел на славење на културната разноликост и на 

„мултикултурализмот“. Теориските прашања полека станаа врзани со прашањата за 

статусот на теоријата, за која се вели дека често пати наметнува прашања за „белците“ или 

философски промисли на ставовите кои се обидуваат да си постават сопствени услови и 

контексти. Но, критичарите Латини, Афро-Американци или оние од Азиска Америка, ја 

следеа теориската основа на развивање на проучувањата на малцинските дискурси, 

дефинирајќи ја нивната особеност и истакнувајќи ги нивните врски со доминантните 

традиции на пишување и размислување. Обидите за создавање теории на „малцинските 

дискурси“, развија идеи за анализа на специфичните културни традиции, истовремено 

користејќи ја позицијата на маргинализираност, за да ги изложат претпоставките за 

„мнозинскиот“ дискурс и со цел да интервенираат во неговите теориски дебати. 

 

„Queer“ теорија 

 

Како и деконструктивизмот и другите современи теориски движења, така и „queer“ 

теоријата (за којашто стана збор во седмото поглавје), го користи маргинализираното – 

она кое е сместено на страна, препознаено како перверзно, неприфатливо, радикално 

„Друго“ – за да ги анализира културните конструкции на центарот, односно 

хетеросексуалната нормативност. Во делата на Ив Седвик, Џудит Батлер и некои други, 

„queer“ теоријата стана место на продуктивно испитување не само на културните 

конструкции на сексуалноста, туку и на самата култура, втемелена врз негирањето на 

хомоеротските релации. „Queer’ теоријата, како и феминизмот и верзиите на етничките 

проучувања пред неа, црпеше интелектуална енергија од нејзината поврзаност со 

општествените движења за либерализација и од дебатите во рамки на овие движења за 
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адекватни стратегии и идеи. Дали некој треба да ја слави или да ја истакнува разликата, 

или треба да ги предизвикува дистинкциите кои обележуваат? Како да се постигнат и 

двете нешта? Во теоријата се ризични можностите за наизменично дејствување и 

разбирање. 

Како што се развиваше „queer“ теоријата, така таа стана простор за различни ставови, 

вклучувајќи го тука и т.н. репаративно читање кое беше загатнато од Седвик (деветто 

поглавје), како и на храброто негирање на избавувачките сценарија на Лео Берсани, 

Култура на избавување и Никаква иднина на Ли Едлман. „Queer“ теоријата стана модел на 

преиспитување на секој идентитет, вклучително и на оној од неговиот примарен фокус. 

Еко-критика 

 

Преместувајќи го вниманието од човекот кон природата, еко-критиката подразбира  

неколку аспекти. Најјасно, таа претставува студија за книжевните претставувања на 

природата и на животната средина, како и на менливите вредности поврзани со нив, 

особено евоцирањата на природата кои можат да бидат инспиративни за промените во 

однесувањата и во ставовите. Пошироко сфатено, еко-критиката е интердисциплинарно 

истражување на еден поширок спектар на сили кои влијаат на човечките релации со 

животната околина, а многу од нив се рефлектираат и врз книжевноста. Еко-критиката 

честопати се поврзува со феминизмот, кој ги критикуваше машките тенденции за 

доминација над природата повеќе отколку што се залагаше за соживотот со неа, 

тенденција која самата по себе беше причина за еколошка криза. Таа во себе ги вклучува 

студиите за животните, кои беа насочени кон посебно живописните и акутни случаи на 

надмоќ и експлоатација. Еко-критиката повеќе е ориентација одошто критички метод, 

оживеан од етичката визија и желбата за промена на нашата врска со природата. 
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