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ПРЕДГОВОР 
 

Овој зборник ги опфаќа трудовите што беа презентирани во рамките на 
Меѓународната научна конференција Критика и молк: читање на 
македонската литература и култура, одржана на седми и осми ноември 
2016 година во просториите на Македонската академија на науките и 
уметностите во Скопје, во организација на Институтот за македонска 
литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и 
Културолошките студии во книжевноста при оваа установа. 
Конференцијата претставуваше сегмент од одбележувањето на 35-
годишниот јубилеј од основањето на Институтот за македонска литература, 
кој со својата целокупна дејност директно е вклучен во детектирањето, 
негувањето и научното проследување на трајните вредности на 
македонската литература и култура.  

Со инспиративни излагања во плодотворна дискусија на оваа 
конференција беа вклучени педесетина македонски и странски проучувачи 
на литературата и културата, професори и критичари од разни академски 
центри, но и проследувачи на книжевноста и уметностите од пошироката 
македонска културна сфера.  

Во фокусот на вниманието на конференцијата беше поставено 
прашањето за тоа како се препознаваат, како се негуваат и како се 
обликуваат трајни вредности во културното и книжевното живеење. 
Процесите на толкување и валоризација на современата култура, и во 
национални рамки и на глобално ниво, стануваат сè пообременети од 
вонестетски чинители, како што се: позиционираноста на моќта, 
консумеристичката доминација, идеолошките и политичките контексти, 
книжевните моди, различните групирања, културниот пазар, цензурата и 
табу-темите и сл. Критиката, како во литературата така и во другите 
уметности, се модифицира и се оддалечува од класичниот познат модел, се 
видоизменува или сосема изостанува. И самата естетска валоризација се 
сведува на прашање на вкус, индивидуален или на одредени толкувачки 
заедници, така што функцијата на критиката, било да се работи за 
академска, новинарска или критика изложена на социјалните мрежи, се 
проблематизира, релативизира или сосема се девалвира. Ваквата културна 
ситуација овозможува развивање на култура без аксиолошки параметри, од 
една страна, и губење и понирање во заборав на одредени традиционални 
вредности, од друга страна.  
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Засегнати од контроверзите на овие состојби, учесниците на 
конференцијата развија дебата во која дојдоа до израз следните теми: 
улогата на критиката во современата македонска култура; прашањето на 
методот во критиката; критиката како креација; критиката во медиумите; 
новите медиуми и нивниот импакт врз вредносните системи; ревизии и 
превреднувања; хегемонија и/или демократизација во културата; цензура и 
табу-теми, субјективизам во критиката, културата во пазарното општество, 
книжевните награди и полемики; книжевните саеми и фестивали; 
книжевните институции и книжевната алтернатива, книжевните списанија 
и многу други.  

Реализираната конференција со богатството на пристапи, опсервации и 
идеи претставува сериозен чекор напред кон детектирање и надминување 
на аномалиите на критичката мисла во македонската култура и трасирање 
на нејзините перспективи, поради што беше проследена со големо 
внимание, поддршка и медиумски одгласи од пошироката јавност. 
Трудовите презентирани на оваа конференција во оваа книга се објавуваат 
интегрално, со верување дека ќе поттикнат понатамошно продлабочување 
на критичкото читање на македонската литература и култура и ќе 
учествуваат во градењето и континуираното негување на системот на 
книжевни и културни вредности. 

 
Од приредувачите 

 
 

 

14



PREFACE

These proceedings cover the papers that were presented in the frames of the 
international scientific conference Criticism and Silence: Reading Macedonian 
Literature and Culture, held on 7 and 8 November 2016 in the premises of the 
Macedonian Academy of Sciences and Arts in Skopje, organised by the Institute 
of Macedonian Literature with the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje 
and the Cultural Studies in Literature of this institution. The conference was a 
segment of the marking of the 35th jubilee of the foundation of the Institute of 
Macedonian Literature, whose activities make it directly involved in detecting, 
nurturing and scientifically observing the lasting values of Macedonian literature 
and culture.  

The conference saw inspirational presentations and a fruitful discussion by 
fifty-some Macedonian and foreign researchers of literature and culture, 
professors and critics from various academic centres, as well as observers of 
literature and arts in the wider Macedonian cultural sphere.  

The conference focused on the question how to recognise, nurture and shape 
lasting values in cultural and literary lives. The processes of interpreting and 
valorization of contemporary culture, both nationally and globally, are 
increasingly burdened by non-aesthetic factors, such as: the position of power, 
the domination of consumerism, ideological and political contexts, literary 
fashions, various groupings, the cultural market, censorship, taboo topics, etc. 
Criticism, in literature as in other arts, is being modified and distanced from the 
familiar classical model; it is transformed or is completely missing. Aesthetic 
valorization boils down to a matter of taste, of an individual or of particular 
interpretative communities, so that the function of criticism, be it academic, 
journalistic or criticism on social networks, is problematized, relativized or is 
completely devalued. This cultural situation enables the development of culture 
without axiological parameters, on one hand, and the loss and neglect of certain 
traditional values, on the other.  

Concerned by the controversies of this situation, the conference participants 
developed a debate which put a spotlight on the following topics: the role of 
criticism in contemporary Macedonian culture; the issue of methods in culture; 
criticism as creation; criticism in media; new media and their impact on value 
systems; revisions and reevaluations; hegemony and/or democratization in 
culture; censorship and taboo topics; subjectivism in criticism; culture in market 
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economy; literary awards and polemics; literary fairs and festivals; literary 
institutions and literature alternative, literary magazines and many others.  

This conference, with the abundance of approaches, observations and ideas, is 
a serious step forward towards identifying and overcoming the anomalies in 
critical thinking in Macedonian culture and mapping its prospects, which 
garnered the attention, support and media coverage among wider audiences. The 
papers presented at this conference are comprised in full in this volume, with the 
belief that they would encourage further deeper critical reading of Macedonian 
literature and culture and will be involved in building and continually nurturing 
the system of literary and cultural values.  

The editors
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ПОЗДРАВНО ОБРАЌАЊЕ НА РЕКТОРОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, 

ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ 
 
 

Почитувани присутни, 
 
Ми претставува особена чест и задоволство да ја поздравам 

Меѓународната научна конференција „Критика и молк: читање на 
македонската литература и култура“ во организација на Институтот за 
македонска литература, која се одржува во знакот на одбележувањето на 35 
години од постоењето на овој Институт како јавна научно-образовна 
установа и придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје. Покрај примарната научноистражувачка дејност, Институтот од 
2008/2009 година во склоп на Универзитетот остварува и високообразовна 
дејност на студиите од втор циклус Културолошки студии во 
книжевноста и од трет циклус на студиската програма Културологија, 
како и на потпрограмата Македонска книжевност во состав на студиската 
програма Македонистика (со ФФ и ИМЈ). Овие студии ја следат 
ориентацијата на современата општествена практика за поврзување на 
општествените и хуманистичките подрачја во контекстот на културната и 
медиумски профилираната комуникација. Културолошкото профилирање е 
во согласност со сè поголемата потреба за високопрофесионален кадар 
обучен за интегрирано промислување на културните феномени, кое е 
едновремено и теориски цврсто втемелено и практично насочено. 
Структурата на студиите создава услови за мобилност на студентите како 
во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ така и меѓу 
универзитетите во Европа и светот. Институтот реализира коменторства и 
студиски престои на докторанди и професорски кадар преку програмите 
Еразмус + и Басилеус со Универзитетот „Етвеш Лоранд“ во Будимпешта, со 
Јагелоњскиот универзитет во Краков, со Универзитетот во Риека, со 
Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра, Словачка, со 
Универзитетот во Љубљана и сл.  

На конференцијата „Критика и молк: читање на македонската 
литература и култура“ овие два дена ќе се расправа за една многу значајна 
тема за целокупното современо живеење, а тоа е критичката мисла и 
нејзиното учество во детектирањето на културните вредности и негувањето 
на естетскиот вкус, првенствено во сферата на книжевното творештво, но и 
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во другите сегменти на културата. Класичните параметри за критичко 
вреднување денес се во голема мерка разнишани и доведени во прашање, и 
затоа потребата за нивно преосмислување и промислување е особено 
ургентна. Новите начини на творење, кои го подразбираат силниот 
технолошки подем и доминацијата на медиумите, како и изменетиот 
севкупен начин и ритам на живеење, влијаат и врз статусот, функцијата и 
изразот на критиката (книжевна, драмска, ликовна, музичка итн.). Исто 
така, идеолошко-политичкиот момент, консумеристичкиот и пазарен 
аспект, како и другите социоопштествени аспекти на културниот живот 
влијаат врз процесите на градење систем на вредности како неодминлив и 
неопходен елемент на секоја културна заедница. Убеден сум дека преку 
искажувањата на учесниците на оваа конференција и преку дебатите што од 
нив ќе произлезат ќе се осветлат низа значајни проблеми поврзани со оваа 
тематика и ќе се збогатат сознанијата што ја унапредуваат македонската 
хуманистичка мисла, особено нашата наука за книжевност и 
културолошките студии, кои се воедно централен интерес и ангажман на 
Институтот за македонска литература.  

Уште еднаш на вработените во Институтот за македонска литература им 
го честитам 35-годишниот јубилеј и им посакувам понатамошна плодна 
научноистражувачка и образовна работа, а на сите вас што ќе земете 
учество на конференцијата (како на домашните научници така и на 
ценетите и добредојдени гости и наши колеги од странство) ви посакувам 
инспиративни и провокативни дискусии и расветлување на што е можно 
повеќе прашања поврзани со оваа актуелна и важна тема. 
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ПОЗДРАВНО ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И 

УМЕТНОСТИТЕ, АКАД. ТАКИ ФИТИ 
 
 

Почитувани присутни, 
 
Ми претставува особено задоволство од името на Македонската 

академија на науките и уметностите и од мое лично име да ја поздравам 
Меѓународната научна конференција „Критика и молк: читање на 
македонската литература и култура“, која ја организира Институтот за 
македонска литература по повод 35- годишниот јубилеј од неговото 
постоење и дејствување како научно-образовна установа од национален 
интерес и како придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје.  

Македонската академија на науките и уметностите во секој поглед ја 
поддржува дејноста на Институтот за македонска литература во текот на 
целото негово постоење, преку наша соработка, преку инволвираност во 
заеднички проекти, со цел за заедничка афирмација на македонските 
научни и културни вредности во светот. Значаен сегмент од таа наша 
значајна соработка е и техничката поддршка од страна на МАНУ за дел од 
активностите на Институтот што ги спроведува во нашите простории, што 
не е за првпат, како што е последниов настан – меѓународната 
конференција „Критика и молк“ што се остварува во текот на овие два дена, 
а се надевам и не е за последен пат.  

Според програмата цениме дека овде ќе се дебатира за една многу 
значајна тема поврзана со современото живеење и со улогата на критиката 
во процесот на откривање и негување на македонските литературни и 
културни вредности, кои непосредно се сврзани со прашањата: како се 
препознаваат, како се негуваат и како се обликуваат трајни вредности 
првенствено во сферата на книжевното творештво, како и во другите 
сегменти на уметноста. Процесите на валоризација на современата култура, 
и во национални рамки и на глобално ниво, стануваат подложни на 
промени под влијание на вонестетски фактори, како што се: идеолошките и 
политичките контексти, консумеризмот, нови книжевни и естетски вкусови, 
културниот пазар, комерцијализацијата на уметноста и сл. Новите 
технологии и новите медиуми диктираат и нови начини на творење и 
произнесување на критиката, што доведува до видоизменување на 
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вредносните канони, кои влијаат и врз обликот и изразот на критиката во 
сите сегменти на културното живеење воопшто. Како последица на овие 
процеси, критиката, како во литературата така и во другите уметности, се 
модифицира, се приспособува на одредени општествени чинители, се 
видоизменува или изостанува. Се надевам дека преку излагањата на 
учесниците, на уважените гости од земјава и странство, ќе се детектираат 
голем број значајни состојби поврзани со тематиката на критиката и 
молкот, со книжевниот живот во Македонија и во поширокиот европски 
простор, и ќе се збогатат сознанијата што понатаму ќе се имплементираат 
во културолошките студии како значаен сегмент од ангажманот на 
Институтот за македонска литература.  

Честитајќи им го на вработените во Институтот за македонска 
литература 35-годишниот јубилеј од постоењето, им посакувам видливи 
резултати во научноистражувачката и високообразовната дејност, а на сите 
домашни и странски учесници на конференцијата им посакувам пријатна 
работна атмосфера, плодни дискусии и интересни заклучоци од оваа 
актуелна тема.  

Ви благодарам.     
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ПОЗДРАВНО ОБРАЌАЊЕ НА ДИРЕКТОРКАТА НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ВО СКОПЈЕ, 

ПРОФ. Д-Р МАЈА ЈАКИМОВСКА-ТОШИЌ 
 
 

Почитувани присутни,  
 
Преку денешниов собир ја најавувам централната прослава на 

Институтот за македонска литература со која ја одбележуваме 35-
годишната негова работа. Во таа чест би сакала накратко да ја истакнам 
неговата континуирана посветеност на релевантното исчитување и 
научното толкување на трајните вредности на македонската литература и 
култура. Надоградбата на резултатите се одвива преку природниот след на 
достигнувањата на светската современа наука за литература и 
културологија, каде што проследувањата на развојните текови во 
литературата и културата се согледуваат како процеси на менливи односи 
на нејзините сегменти преку заемните односи со општествените појави. 
Согледувањата и практиката одат во насока дека современите 
културолошки теории се засновуваат врз достигнувањата на книжевните 
теории, особено на книжевната компаратистика, во кои книжевноста се 
проучува во поширок контекст, преку проследување на феноменот на 
популарната култура и новите медиуми, па сè до нејзиниот сооднос со 
идеологијата, политиката, религијата и науката воопшто.  

Следејќи ги националните интереси и современите достигнувања, 
Институтот во изминатиот 35-годишен период од своето постоење 
работеше: врз реализација на голем број национални и меѓународни 
проекти; на современи студиски програми за магистерски и докторски 
студии во областа на културологијата и македонската книжевност при 
УКИМ; врз развојот на својата издавачка дејност; а за одбележување е и 
неговиот ангажман околу организирањето на значајни научни меѓународни 
собири и воспоставувањето на меѓународна соработка со сродни научни и 
високоообразовни центри во регионот и пошироко за што ќе посведочат и 
двете последователни промоции. Следствено на ова, нужно ни се наметнува 
прашањето за местото и улогата на институцијата во креирањето на 
вредносните системи во културната продукција кај нас и колку ангажманот 
на Инстиутот за македонска литература е препознатлив во средината како 
импакт за креирање и профилирање на национална култура!? Пред 
научниот тим на институцијата постојано се наметнуваше високиот 
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критериум за односот кон книжевното наследство, кон традиционалните 
вредности, кон нивна валоризација и меѓународна афирмација. 
Најверојатно популаризацијата на овие проследувања и ваквиот приод во 
третманот на литературата и културата како општествен феномен 
овозможија голема популарност на нашите културолошки студии, во 
согласност со сè поголемата потреба за високопрофесионален кадар обучен 
за интегрирано промислување на културните феномени, кое е едновремено 
и теориски цврсто втемелено и практично насочено. Сметаме дека нашите 
постдипломци и докторанди се и најголеми натамошни пренесувачи на 
нашите искуства во контекст на пошироката културна и медиумска 
комуникација.  

Затоа и наша идеја беше ова чествување да го вкрстиме со резултатите 
од Меѓународната научна конференција „Критика и молк: читање на 
македонската литература и култура“, каде што со свое учество 
партиципираат 70-ина еминентни научни соработници и афирмирани 
проследувачи на литературното и културното творештво.  

Во последните години бележиме видоизменување на критиката и 
критичките модели, нејзино модифицирање или замолкнување. Затоа и го 
поставуваме прашањето за функцијата на книжевната продукција и на 
критиката денес, дали и колку таа и натаму содржи издржана естетска 
валоризација (во услови на променетите општествени приоритети, на 
креирање локални вкусови и во ерата на дигиталната писменост). Дали 
навистина го наметнуваме прашањето за нејзината функција во современи 
услови, улога што сè повеќе се проблематизира или се релативизира?  

Клучно прашање е колку отсуството на критичкото чувство е во 
непосредна врска со актуелните состојби во сферата на финансирањето на 
научните институти и науката воопшто во Р Македонија, бидејќи 
вредносниот критериум и традиционалните искуства во истражувачката 
дејност и постигнатите резултати треба да бидат императив пред 
надлежните институции. Во целата оваа констелација светла точка е 
внатрешната консолидација на Институтот за македонска литература: каде 
што како доминанта би го предочила искуството на истражувачкиот тим 
како витален истражувачки ресурс за националните интереси на државата, 
неговите вештини, мотивација и, над сè, креативност, умешна комуникација 
во меѓународните релации. Видливите резултати, како на поединечно така 
и на колективно ниво, успешно се претставени и на глобален план. Затоа ја 
користам можноста да ја потенцирам важноста на поддршката на 
надлежните институции во афирмација на достигнувањата на Институтот 
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во сите витални сегменти: научноистражувачки проекти, кадар, 
високообразовна дејност, издавачка програма, мобилност и истражување во 
странство, нешто што во последните години отсуствува како приоритет во 
годишните програми на ресорните министерства!  

На крајот би сакала да се заблагодарам за поддршката на Ректоратот на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на Македонската академија на 
науките и уметностите и на Министерството за образование и наука, кои 
придонесоа за реализација на овој научен собир, а на сите учесници и на 
гостите од странство им посакувам пријатна работна атмосфера, плодна 
дискусија на конференцијата и секако убави впечатоци од престојот во 
Македонија. 
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ИСКУШЕНИЈАТА НА КНИЖЕВНАТА КРИТИКА 
СЕГА-И-ТУКА 

(КРИТИКА, МЕТОД И ТОЛКУВАЊЕ)

Клучни зборови: „критичка перформанса“, искушенија, криза на критиката, интер-
претативни методи

Состојбата на криза на основната и доминантна функција на книжевната 
критика денес се манифестира во облик на перформанса во живо, во облик на 
театар на стварноста, во облик на културен ритуал. Соочени сме со радикални 
промени, кои го менуваат кодот на книжевната критика. Искушенијата се 
поврзани со главниот интерес на либералниот капитализам, профит по секоја 
цена. Искушенијата се гледаат во поставеноста на критиката спрема масовните 
медиуми, дигиталната и интернет-сферата, издавачкиот монопол, фокусот врз 
малите/кусите маркетиншки облици на промовирање и пласирање на книгата 
како производ, политизацијата и прагматизацијата на севкупната издавачка 
дејност. 

Критиката ја губи традиционалната смисла/резон на постоење и стекнува 
нова. Тоа создава извесна конфузија на идентитетот на книжевната критика, 
веќе во голема мера подредена на издавачките интереси и политики, а не на 
научните и националните, кои се маргинализирани. Критиката или се сведува 
на препорака до читателите и купувачите, на анотација од два-три реда, на 
цитати и псевдоцитати од задните корици на книгата, или се инсталира како 
свечена, епидеиктичка, комеморијална дејност во слава на авторот. Книгата и 
нејзините литерарни вредности се поместуваат на втор план. Затоа критиката 
денес треба да се посматра во нејзината двојна функција – комерцијална и 
културна (образовна, национална, просветителска). 

Таквата ситуација ја поттикнува потребата од поорганизиран настап на 
критиката која го носи предзнакот на научност, стручност, експертиза и која 
е поврзана со соодветните научни институции и универзитетот. Неопходна 
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е поддршка од државата, но и нова концептуалност во дејствувањето на 
книжевната критика во истражувачкиот дел, како и во медиумскиот. Тука не 
треба да се заборави ни потребата од обнова, актуализација на критичарскиот 
дискурс, фокус и од алатките на современата книжевна критика, вклучително 
и потребата да се зголеми интересот за новите книжевни облици и за новите 
автори и вредности. Неопходно е да се надмине исклучивата дихотомија 
меѓу високата или елитна книжевност и ниската сфатена како тривијална, 
популарна, па и шунд. Добро е да се најде начин врвните дела да се приопштат 
како популарни и да се претстават како популарни, значи да им се овозможи 
широка рецепција и медиумска презентација. 

На почетокот на 21 век, книжевната критика доживува криза на својата 
функција и се соочува со потребата да биде преструктурирана. Кризата е 
предизвикана од крупните промени произлезени од приоритетите на актуелниот 
либерален капитализам, култот на профитот, кој ги одредува маркетиншките 
алатки на издаваштвото, односот спрема публиката видена првенствено како 
потрошувачка структура и целна група. Кризата поттикната од промената 
на „главната цел“ се одразува врз социјалната (општествената) и културната 
функција на критиката, што повратно влијае врз нејзината внатрешна структура. 

Така, кризата од којашто е опфатена критиката го менува кодот на критиката, 
па може да се посматра како еден вид „перформанса“, како еден вид театар во 
којшто свои улоги имаат и глумците и публиката, и сцената на сцена и онаа на 
партерот, и сцената пред завесите и онаа зад завесите. 

Денес, повеќе од кога било, книжевната критика е исправена пред сериозни 
општествени, медиумски, комуникациски и пазарни предизвици (кои се должат 
на логосот на либералниот капитализам). Се случува цела една драматична 
„критичка перформанса“, односно се одвива трансформација на структурата 
на критиката и на нејзината општествена функција. 

Паралелно со општествено-политичката криза, во Р Македонија, се збиднува 
и една „криза“ на критиката. Критиката, имено, се обезличува, го губи својот 
углед и авторитет, се делегитимира, молчи, станува свечена, епидеиктичка, 
промотивна, славеничка, комеморијална, а со самото тоа станува „некритична“. 
Критиката сега-и-тука ја губи својата основна смисла на постоење. А, кога 
критичкиот ум е пасивен и маргинализиран, тој не е само последица на кризата 
туку и поддржувач на кризата, фактор што генерира кризни ситуации (конфузија 
на вредности, игнорирање на новото книжевно творештво, мистификација на 
вредности, рамнодушност спрема новите текови, отсуство на сензибилитет за 
новите книжевни жанрови и стилови). 

Како што е познато, книжевната критика е метаговор, говор за книжевниот 
говор, а што таа ќе претстави како книжевен говор зависи од нејзината основна 
функција да го одбира, да го разлачува доброто од просечното, популарното од 
елитното, генијалното од медиокритетското, значи да вреднува, да проценува, 
да претпочита и да надредува едно нешто над нешто друго, во таа смисла и 
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да спори и да оспорува (критиката и создава и разрешува некои „кризи“ на 
вредности во книжевноста, во уметноста и во општеството). На тоа упатува 
и етимологијата на глаголот „крино“1, поврзан со идејата за „каменот на 
искушение“ и со поимот „криза“. Самиот податок дека критиката има улога да 
оценува книжевни дела укажува на тоа дека критиката автоматски претендира 
да биде авторитетна инстанца и, со својот имплицитен или стекнат авторитет, 
да препорачува што е за читање (продавање), што не е. 

Ќе укажеме на основните искушенија пред коишто се наоѓа македонската 
книжевна критика денес (сега-и-тука): – двојството меѓу стручната и медиум-
ската критика и паракритика; – доминацијата на маркетиншките препораки, ре-
клами и спинови (површните вреднувања, конјунктурните вредносни системи 
и вредносни симулакруми); – глобализација на издавачката дејност и издавачки 
магнати како Амазон; – зголемување на разликата меѓу книжевниот/книжевно-
естетскиот и паракнижевниот производ, како последица на зголемената улога 
на маркетингот и неговите промотивни критички оценки – препораки со цел 
да се пласира книгата и да се постигне профит; – денес има зголемување на 
бројот на посредници меѓу авторите и читателите (издавачите, уредниците, 
рецензентите, книжарниците, жиријата/наградите, дури и анонимните мненија 
и одгласи на интернет-мрежата); – искушението да ревидира вредносни 
системи, а не само да создава нови; – политизација на критичкиот дискурс; 
– смалување и маргинализација на едукативната и националната улога на 
книжевната критика; – спектакуларизација и естрадност на книжевната 
критика; – сведување на критичките жанрови на куси мали жанрови анотации 
и рецензии (издавачки анотации, анотации на книжарниците, дигитални 
анотации, билтени, кратки описи и резимеа на кориците на книгата, дадени 
во форма на куса препорака, исечоци/изјави од весници, т.н. „селективна 
дисеминација“); – маргинализација на улогата на јавната книжевна критика 
(експерти и други медиуми). 

Во Република Македонија, денес, преструктурирањето на книжевната 
критика подразбира и самокритичност и мобилизација на човечките и 
интелектуални ресурси/кадри за да се подигне рамништето на образованост 
и упатеност во методолошките опции на критичкиот дискурс. Во такви 
околности, етаблираната книжевна критика (експертска, стручна, теориски 
втемелена, научните институции) се соочува со празнини што нема кој друг 
да ги покрие освен таа самата: тоа се однесува, меѓу другото, на потребата да 
се приопштат, за образовна и културна намена, парадигматичните критички 
и интерпретативни методи во светот и тие да се применат врз соодветни 
книжевни дела на македонски автори. 

1 κρῑ́νω (krī́nō). да се прави разлика, да се оддели или истакне еден од двајца луѓе или 
едно од две нешта, или од група луѓеили нешта 
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На таков проект, веќе четири години е посветено Одделението за 

лингвистика и литературна наука при МАНУ. Во рамките на овој проект, чијшто 
назив е „Интерпретативни методи“ („Методи на книжевната херменевтика“), 
учествуваат колеги, универзитетски професори од областа на книжевната теорија 
и компаратистика, филозофијата, естетиката и културологијата. Како резултат 
на истражувањата и конференциите на овој проект, проучени се и аналитички 
се приопштени повеќе релевантни критичко-интерпретативни методи од 
20 и 21 век. Тоа приопштување е селективно, аналитичко, дескриптивно и 
критичко, а е применето во најголема мера врз дела од современата македонска 
книжевност. Проектот е предвиден за научни и наставни потреби, со фокус врз 
македонската научноистражувачка средина, за студентите, постдипломците, 
наставниците и професорите, книжевните критичари и писателите. Претстои, 
наскоро, објавување на една обемна хрестоматија, едно колективно издание, 
со теориски и апликативни текстови, под наслов Критичко-интерпретативни 
методи. 
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Katica Kjulavkova

Temptations of Literary Criticism Here and Now 
(Criticism, Method and Interpretation) 

(Summary)

This text points out the temptations that contemporary literary criticism faces here 
in Macedonia, in the world as well, which derive from the crisis of values, the crisis in 
higher education and the crisis in the social and cultural function performed by criticism.  
 
Key words: «critical performance», temptations, crisis of criticism, interpretative methods
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Silence is a double-faced condition affecting gods, beings and phenomena. On 
the one hand it indicates their inner balance, self-sufficiency, and aloofness from 
earthly conflicts and animosities. Those who endure in undisturbed silence display 
sovereignty, a quality extremely rare among humans who are exposed to the damages 
of earthly life and are, by definition, vulnerable. Sovereignty, therefore ─ if we 
leave gods aside ─ appears to be more genuine for objects and nature. Consider, 
for example, Andrić’s description of the bridge in The Bridge over the Drina: 

The many and important changes which had taken place in the spirits and habits of 
the citizens in the outward appearance of the town seemed as though they passed by 
the bridge without affecting it. It seemed that the white and ancient bridge, across 
which men had passed for three centuries, remained unchanged without trace or 
mark even under the ‘new Emperor’ and that it would triumph over this flood of 
change and innovation even as it had always triumphed over the greatest floods, 
arising once more, white and untouched, from the furious mass of troubled waters 
which had wanted to flow over it. (142-143)

Or his description of nature in a sharp contrast to human preoccupations in 
Bosnian Chronicle:

And the days were sunny, the sky cloudless, the town full of greenery, water, early 
fruit and flowers. At night the moon shone, clear, glassy and chill. And the bloody 
carnival continued, day and night, with everyone bent on the same purpose and no 
one able to understand anyone else or recognize himself. (275)
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However ─ and now we approach the other face of silence’s sovereignty ─ 

humans aggressively deny the sovereignty of the bridge and nature. As far as the 
bridge is concerned, they selfishly trust that it is at their service in the same way they 
trust that “the sun rises in the morning so that men may see around them and finish 
their daily tasks, and sets in the evening that they may be able to sleep and rest from 
the labours of the day” (13-14). Since the bridge refuses to serve them in this way, 
humans destroy it. As for the silence of nature, it terrifies Des Fossés in Bosnian 
Chronicle: “It was as impossible to sleep in this silence, as it would be in an orgy of 
noise. One could do nothing but sit and sense it threatening to corrode, crush, wipe 
one out of the ranks of conscious, living beings” (125). 

When silence is sometimes genuine of human beings, it becomes even more 
irritating. For Fehim Bahtijarević in The Bridge, the narrator states that his “silence 
seemed a thing apart, heavy and obstinate [...] like an impassable wall in the darkness 
which by the very weight of its existence resolutely rejected all that the other had 
said” (246). This is why he annoys his interlocutor Toma Galus so much. For Anika 
from Anika’s Times, the narrator states that she was “living in silence and despising 
others for their need to talk and explain themselves” (“Anika’s Times” 414). But 
this forced one of her clients to feel her silence “in his intestines. […] Her silence 
shortens his breath and clouds his sight. If he could once more sit next to her, he 
would take that head in both his hands, twist it violently, bend it down to the bed, to 
the floor, to the grass” (413). It is everything but easy to be exposed to the silence of 
those who behave, as Lacan would put it, like a Subject That Knows, i.e. an agency, 
which the Truth has appointed as its representative. 

Indeed, in Andrić’s Signs by the Roadside, one interlocutor addresses “the place 
of the true judgment and full truth” at which, “everything that was hidden and secret 
between people is learned about and published, everything that was upside down and 
wrong is stated, everything that was embezzled or abducted returned, compensated 
to the one who was robbed and taken away from the one who has got too much” 
(79). In response to the ironic comment from the other interlocutor that this is a pure 
utopia, he replies that, if man is brave, honest and steady, this “place is here among 
us”. This belief ─ that strongly reminds us of Benjamin’s sentence that “each second 
is a small gate through which Messiah might enter” (Benjamin 261) ─ has the last 
word. Is everybody obliged to make the arrival of this messianic truth possible and 
if yes then through whom, since the truth itself is silent and does not indicate whom 
it has authorized to represent it? Does this mean that preparing everybody for the 
ultimate truth amounts to an operation by this truth’s self-appointed missionaries? 
Whatever the answers might be to these disturbing questions, Andrić’s narrative 
technique testifies to such messianic commitment. His narrator is in constant search 
of the Truth behind its partial appropriations, i.e. deformations by various figures. 

Consider how he appoints selected figures as his representatives, such as Cologna or 
Des Fossés in Bosnian Chronicle, who bravely explore the depth and unfathomability 
of the truth regardless of the damage which they might thereby incur. Both are carried 
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by an unshakable faith that “[a]t the end, at the real, final end, all will nevertheless be 
well and everything will be resolved harmoniously” (264) and that all is “connected, 
one thing with another […] all moving, even without realizing it, towards the same 
goal, like converging rays towards a distant, unknown focus” (265). Yet even when 
it comes to those whose perspective is, like that of these representatives, more 
embracing than that of the other figures, Andrić’s narrator refuses to completely 
identify with them in the name of a deeper, broader and more nuanced understanding 
that is yet to come. When their opinions diverge from those of the figures sentenced to 
their beliefs, he certainly privileges their superior reflective ability but never misses 
out on indicating that even they cannot penetrate into the all-embracing messianic 
sense of earthly affairs, at the service of which he places his own investigation. 
This sense constitutively eludes to human beings. As one character notices:  

Lasting deeds are realized on this earth only by God’s will, and man is only His 
blind and humble tool. (The Bridge, 246)

The silence of these “lasting deeds” is as completely indifferent towards the people 
as Anika’s beauty is towards its usurpers. Reigning tranquilly like nature over the 
senseless human ‘sound and fury,’ the silence and beauty thus legitimize the constant 
self-exemption of Andrić’s narrator from the frenzied outbursts of human history, 
which he observes with a compassionate but distant understanding. This wisdom that 
underlies the sententiousness of Andrić’s narrator relies on his unconditional belief 
in nature’s predetermined harmony, the famous guideline of Kant’s philosophy.1 
When this narrator remarks that Anika’s beauty was born without connection to that 
which surrounded her, but simply ‘occurred’, he manifests his full attachment to 
Kant’s aesthetic. 

In one of the most influential paragraphs of his Critique of Judgment, Kant states 
that a work of beautiful art cannot be determined by given communal law because 
it emerges as a product of genius that sets its own law through this work. Such 
exemplary art mobilizes the reason of those who enjoy it through the disengagement 
of their form of perceiving art, operating under the spell of habit. Through its 
consistent self-exemption from the application of any of the established rules of 
reception, the work of beautiful art reveals its own law as something that exists only 
in its inapplicability. It only can be indirectly gathered from its execution, through its 

1  In his treatise “Idea of Universal History with a Cosmopolitan Purpose” Kant speaks of a 
“universally valid will under which everyone can be free” (Political, 46), meaning that hu-
man reason is, in the modern age, authorized by this “universal will” to exempt itself from 
the competence of power in the same way as, in the premodern age, power was authorized 
to exempt itself from the competence of reason. Kant thus interprets the “universal will”, 
significantly rendered in aesthetic terms, as harmonious and liberating without taking into 
account its simultaneously enslaving character.
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series of deactivating effects (§ 47). The work of beautiful art is therefore conceived 
by Kant as a purely negative force that systematically disengages ordinary reason 
from its recipients. Its operation strongly reminds us of the Absent God in negative 
theology. As Derrida remarks in his seminal essay “How to Avoid Speaking”, it 
“consists in regarding every predicate […] as inadequate to the essence […] of God”; 
“only a negative (“apophatic”) attribution can claim to approach God.” “God’s name 
would fit everything that cannot be broached, approached or designated, except in an 
indirect and negative way” (146). 

However we can only accept such a deeply disconcerting operation to authorize 
our lives if, beforehand, we grant this God, and his or her representatives, that which 
Agamben has called the state of exception. Only the Absent God’s state of exception, 
being spared of any control over its operations, is in possession of full command 
over human lives. Considering this, could this statenot be probably interpreted 
as a compensatory fantasy by those who, deeply wounded as they came to feel 
within their particular political, social and/or economic constellations, established 
such agencies to authorize their earthly operations? Therefore, is the Absent God, 
elevated into a state of exception, not a retroactive remedial construct? By claiming 
that a state of exception was only introduced into the public political sphere with 
the French Revolution and into the sphere of private self-reflection with Kant’s 
aesthetic Agamben seems to hint at such an inference(Agamben 25). According 
to him, Kant put every individual under pressure to extricate him- or herself from 
the rules that were valid for all others, thus making a privilege that in premodern 
times was reserved exclusively for sovereigns into everybody’s obligation. If 
we accept Agamben’s thesis, the consequence would be that, from the outset of 
‘proper’ European modernity, the state of exception lost its premodern ‘providential’ 
character. As a political philosopher, he of course deals primarily with the public 
political state of exception, leaving aside the surreptitious aesthetic ones. Although, 
in his view, the First World War contributed substantially to the extension of the state 
of exception ─ and Andrić’s narrative technique would of course serve here as a case 
in point ─ Agamben remarks that it is only today’s world that “fully develops” its 
rule. With fresh memories of the Yugoslav and Rwandan wars, he in fact undertakes 
his analysis in the immediate shadow of 9/11. Since then, the worldwide rise of 
economic imbalances, international, intercultural and interreligious animosities, 
rightist populist regimes, fanatic ideologies and the concomitant “suicidal terrorism” 
makes the reign of the state of exception, as epitomized by various petty sovereigns, 
even more worth pondering upon. 

The representatives of the state of exception regularly claim to be acting in the 
name of victims so as to authorize their unfathomable silence that demands a full 
surrenderfrom its subjects. Lauren Berlant pertinently termed such behavior “cruel 
optimism,” defining it as a passionate attachment to the scene of fantasy that actively 
impedes the aim of that same attachment (Berlant 1). Optimism grows, she says, 
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despite the signs of the perilousness of this fantasy, becoming ever crueler toward 
those who either refuse it or are unable to join it. Such intensification reveals its 
repudiated traumatic origin and hidden self-therapeutic character. Contrary to its 
proclamation, what perpetuates it is not a desire for the truth but a denied wound. 
Due to this denial that underlies it, the fantasy of divine silence unleashes its 
destructive potential, cautioning critics to avert their fascination from its therapeutic 
promise. Instead of enthusiastically adhering to its grandiose mission, today they are 
advised to carefully, analytically release the defensive spasm that underlies it. The 
task of criticism is not to naturalize, let alone reinvigorate the performative force 
of fantasies, as mobilized by particular historical constellations, but to analytically 
disaggregate them. The concepts that emerge from them, such as silence, are things 
that we want to explain and not what we want to explain things with; they belong to 
our object of examination, not to our analytical toolkit.
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Владимир Бити

Со каков молк се соочува критиката? 

(Резиме)

Во еден од највлијателните параграфи во неговата „Критика на моќта на судењето“, 46-
от, Кант вели дека прекрасно уметничко дело не може да се одреди со даден заеднички 
закон бидејќи тоа произлегува како производ на генијот што си воспоставува свој 
закон преку делото. Ваквата уметност за пример го мобилизира разумот на оние кои 
уживаат во неа преку дистанцираност на нивната форма на перципирање на уметноста, 
делувајќи под магијата на навиката. Преку постојано самоизземање од примената на 
некое од воспоставените правила на прием, прекрасното уметничко дело го разоткрива 
својот закон како нешто што постои само во неговата неприменливост. Тој може да се 
разбере само идиректно од неговото извршување, преку низа деактивирачки ефекти 
(§ 47). Затоа Кант го смета прекрасното уметничко дело (наспроти „механичката“ 
и “допадливата“ уметност, § 44) како чисто негативна сила што систематски го 
дистанцира обичниот разум од восприемачите. Неговиот молк е злокобен и корозивен. 
Во мојот труд, се обидувам да ги истражам последиците од оваа теза. 

Клучни зборови: критика, Кант, дистанцираност
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Does ethical literary criticism mean the (only) righteous  
and correct one?

Since the term set “ethical literary criticism” has been launched and is spreading 
among the world community of humanity scholars, it transparently hides a seed 
of ambiguity. It is because the adjective “ethical” itself is ambivalent. On the one 
hand it denotes activities related to moral or ethical questions. Beyond any doubt, 
re-orientating cultural and literary research towards discussing questions related 
to ethics has been the main goal of the recently founded  IAELC (International 
Association for Ethical Literary Criticism, founded in Yichan, China, in 2012). 

Yet on the other hand it has become a commonplace to use “ethical” as a synonym 
of “correct”, “just”, “righteous” – in the sense of a behavior or activity corresponding 
to certain established and accepted moral norms. A younger scholar belonging to 
the postmodern generation once asked me: “Once you know in beforehand what 
type of criticism and literature is ethical, what is the meaning of such research? 
Would criticism and literary creation not lose their sense altogether, if the goals are 
so explicit and transparent?” 

It would be in vain to start to explain that the meaning of “ethical” in the sense 
of “morally righteous” is misleading and erroneous. Once it has been admitted in 
most dictionaries and has spread in the conscience of wide communities, such an 
understanding has to be accepted.
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Similarly with ethical literary criticism (in this article further abbreviated as ELC), 

we cannot ignore ambiguities relating to other terms involved in my topic. Thus 
comparative literature (further abbreviated as CL) is more than often understood as 
aimed at making a comparison between two or more literary works. Or on the contrary, 
in the recent decade the much-exploited term of interdisciplinary studies seems to 
denote above relating literature and literary studies to other fields of research, such 
as history, sociology, politics, economics, biosciences, and what not. As for world 
literature (further abbreviated as WL), it has often been imagined as a closed and 
defined canon established as if forever by the scholars of “major” and “leading” 
nations. Or, on the contrary, it has been identified with the truly unapproachable 
corpus of universally created literary, meta-literary, as well as non-literary texts.

We certainly cannot deny anybody the right to understand, interpret and also to 
question terms that at least to some extent have been consecrated in our containers 
of knowledge – universal dictionaries and encyclopedias.

The moral function and challenge of ELC, CL and WL

Yet what we surely can do is to accentuate and ground some aspects of the terms 
and phenomena we consider more important than others. When determining the 
nucleuses and dominants of the fields of ELC, CL and WL, the first criteria for me 
would be discerning functions that the mentioned fields could hope to cover and meet 
more completely than other branches or areas of research. My personal intuition and 
experience foretell me that moral function would strongly stand out in this context.   

Since 19th-century positivist philosophies the highest goal of science has been 
to describe and interpret objectively, departing from concrete and measurable data, 
the natural world. Any transcendence to God and the supernatural has been denied, 
while subjective and personal approaches have been criticized from the standpoint 
of science. The interference of moral criteria has been seen rather as a disturbance, 
a trouble-maker. 

As the natural and technical sciences developed and triumphed, producing in 
societies miraculous changes, called the “progress of civilization”, the same principle 
of a claimed objectivity became to be ever more applied to humanities, including 
history as well as literary history. 

However, the stumble-block in achieving tangible progress in this enterprise 
was that the object of research in humanities appeared to be rebellious, capricious, 
passionate and not at all measurable in physical and mathematical terms. It explains 
at least in part the failure of the 20th century structuralism. It could not cope with 
the living and ever changing object. The schemes, models and structures built and 
shaped by structural scholars were nice, but the most original part of literary creation 
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nearly always managed to escape their grasp by means of individuality, subjectivity 
and personality. 

The deception was then reflected in post-structuralism. The current initiated in the 
1980s may still have some influence, but its first charm seems to be rapidly fading. In 
my opinion its nihilist theoretical seeds strongly contradicted the nature of primary 
literary creation itself. Postmodern theory clearly underestimated literature’s role 
and function both in society and our individual lives. Thus one of the claims of 
postmodernism was that lofty aesthetic and philosophical aspirations of modernist 
writers was old-fashioned and that literature could hardly aspire to more than 
simply rewriting already existing previous texts, in the paradigm of intertextuality. 
Literature became to be viewed as just one more product in the profit-orientated 
market economy. Furthermore, it was claimed that authors or writers were incapable 
of knowing the true value of their work, as the value was really created by the meta-
textual-theoretical genius of criticism, rather than by primary authors themselves. 

There was thus a transparent attempt to bridle primary literary creation and make 
it submissively follow the theoretical precepts and signals emitted above all from 
Parisian and US academia and then echoed by numerous adepts both in the centric 
and peripheral areas. Ethical or moral categories seldom entered that reign; these 
were considered as something ingenuous, inferior, if not altogether inappropriate for 
intellectual-theoretical reasoning. 

Differently from the linguistic-rhetorical line, the sociological trend (thus, 
postcolonial scholarship, gender studies) did pay attention to ethical questions, 
but its scope was mainly limited to the exterior contours of literary creation. 
Individuality and especially the aesthetic dimension of a creative act often became 
to be consciously neglected. 

The challenge to fill axiological-ethical voids, and the “other”

My conclusion from the above said it that in the present world as it is, with its 
endless violence, wars, economical as well as ecological crisis, there is an obvious 
void in social as well  as private axiology. The void in humanities becomes above all 
visible, as contrasted with a continuity of primary literary creation around the world, 
now with more, now with less luck aspiring to novelty (originality) of expression and 
imagery. There is continuity also in that practically every outstanding literary work 
of our days and the recent past, by discussing fundamental axiological relations and 
attitudes, reveals its strong ethical or moral nucleus. 

Contrary to this continuity in primary literary creation, literary and cultural 
scholarship under the banner of postmodernism has greatly failed to meet one of 
its principal functions and tasks: to explain the axiology as well as moral-spiritual 
dimension of literary works. Instead, scholars waste a lot of their energy discussing 
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different formal aspects in works of mass and trivial literature, as if trying to convince 
us that higher goals of literary creation have become obsolete.

Building up an axiology in which spiritual values are involved can hardly be 
achieved without ethics. The wide complex of axiology, as well as of ethics, seem to 
have intrinsic liaison with the ontology of “self” and “other” and the ever vital need 
of reaching a kind of a dialogue or elementary understanding between both. Ideally 
it would presuppose a “self’s” admittance of the “other” as a different “self”, and the 
traditional “other” developing its conscience as a “self”.  

The history of the existing canon of WL provides vastest imaginable opportunities 
to discuss interrelations between “Self” and “other”. Quite surely one could speculate 
and reason about different “selves” as well as varying “others”. Thus Francesco 
Petrarca in his treatise Secretum (mid-14th century), written in the form of an intense 
dispute between Franciscus and Augustinus, exposed a conflict of his interior “self”, 
driven at the same time by divine love and love to an earthy young noblewoman. 
Michel de Montaigne in his essays written in the final phase of the European 
Renaissance demonstrated eloquently that a human person’s reason-based “self” is 
nothing definite, as it changes under the impact of varying circumstances and depends 
fundamentally on habits and traditions of different places and stages of age. Baltasar 
Gracián in his Oráculo manual y arte de prudencia (the mid-17th century, or the mature 
European Baroque) – a collection of philosophic miniatures – exposed in an admirable 
psychological detail different male logics clashing in power rivalry, something that has 
never been absent from the world of politics, West or East, past and present. And so on.  

Yet my purpose in the following is to center on the relationship between “self” and 
“other” in the most radical sense, in which the former (“self”) appears as a historical 
derivate of predominantly male reasoning, representing political-economical-military 
power structures, vastly relying on the advances of science and technology, while the 
latter (“other”), represents the generic otherness (womankind), the ethnical-linguistic 
“other” (the world’s peripheral and minority nations and nationalities), as well as 
the racially or socially oppressed and deprived “other”. The common feature of this 
traditional “other”, with all its sub-species, is that it has not been capable or willing 
to adapt to the historical “progress” envisaged and planned first and foremost by the 
Western power centers. Instead and on the contrary, that “other” has been an ally of 
nature in resisting the kind of “progress” of which the essence would be to destroy 
the natural basis of life on the earth, in the name of power ambitions and materialistic 
greed. 

The changing and continuous “other” of literary creation in the past 
and present

A lot has changed in the world since the times when most infamous humiliation 
of the traditional “other” was a norm. Western centers, with its writers, philosophers, 
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intellectuals and culturally creative people in the vanguard, have definitely 
contributed to the painful but gradually expanding process of democratization. 
Let me provide some examples of the (cultural) history of Estonia, my own native 
country, a minority and peripheral nation par excellence.

The father of Kristian Jaak Peterson (1801-1822), whom we in Estonia celebrate 
as the first autochthonous poet of a major significance, by a happy miracle managed 
to escape serfdom, to which our forefathers were fettered during long centuries by 
Baltic-German landlords, with the benediction and approval of the Russian tsarist 
empire. Peterson thus grew up in the first generation of the Estonians liberated from 
serfdom. He was among the first autochthonous students of the University of Tartu, 
excelling in linguistics, philosophy and poetry. During his unjustly short lifespan 
he managed to publish only fruits of his linguistic research. His poetry started to 
be published posthumously a hundred years after his birth. For the first time it was 
gathered in a book in 1922, thus on Peterson’s death centenary. 

Although totally belated and irreparably fallen out of the “Western canon”, now 
at the start of the 21st century we have become to understand that in reality Peterson 
was a forerunner to Walt Whitman, as he wrote his poetry exclusively without 
end-rhymes, in free verse. He prophetically defended the diversity of culture as an 
extension of nature’s diversity and praised the beauty and poetic capacity of his 
native Estonian language. In his pastoral odes and eclogues he showed friendship 
and love that transcended gender barriers and taboos, of simple Estonian shepherd 
boys and girls. (Undusk 2012: 11-29, 103-122, Talvet 2015: 7-22)

My other example of literary creation with a similarly strong moral nucleus, as 
could be found in the work of the founders of Estonian national literature, K. J. 
Peterson, F. R. Kreutzwald, comes – maybe surprisingly – from China, from the 
era that in the West under the dictate of its centers has been called “postmodern” 
(from the 1980s to the early 21st century). It is inspired by my recent translation 
into Estonian of a poetry selection by Jidi Majia (born in 1961; his first personal 
anthology appeared in 1992; by today his poetry has been translated into a number 
of Western languages, including two selections in English translation: Time (2006), 
translated by Yang Zongze, and Shade of Our Mountain Range (2014), translated by 
Denis Mair. (Jidi Majia 2006, 2014).

Jidi Majia’s poetry is originally written in Chinese, in free verse without end-
rhymes. Its moral nucleus is the same as Walt Whitman’s. It is the defense and praise 
of natural diversity of cultures and peoples, the bio-totality and natural-telluric 
integrity as the very source and basis of human existence. However, differently 
from Whitman, the son of a big nation (by today, one of the world superpowers 
and principal “centers”), Jidi Majia’s pathos does not derive from the greatness of 
a super-nation, but, on the contrary, is almost exclusively devoted to the traditions, 
history, culture and spiritual values of his native ethnical minority nationality (one 
among so many “others” in China), the Yi nation. 
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Yis whose population according to different sources varies between two and six 

million people do not have their own autonomous region. Beside their historical 
center in the southern part of the Sichuan province the Yis live dispersed also in other 
nearby provinces.)

Jidi Majia’s poetry is thus written from the basic position of a historically 
humiliated and neglected “other”, the smaller and weaker whose existence and 
culture (above all in the (post)modern socio-economical turn of globalization) is 
destined to be pushed to the verge of extinction. Jidi’s poetry is not really a cry of 
protest against historical injustice towards his own nation, the Yi, but he addresses at 
the same time all other numerous smaller nations, who in so many parts of the earth 
have shared the same fate in a distant as well as the recent history. 

My country Estonia has fared somewhat better, at least since the collapse of 
the Soviet empire, at the end of the 20th century. Yet the roots of historical wounds 
are exactly the same as those of the Yi people. Philosophically, the closest to Jidi 
is our Estonian poet Juhan Liiv (1864-1913). The younger generation of Liiv’s 
contemporary Estonian writers would have liked to see him as a forerunner of 
symbolism (or the early modernism) – the fashion that came from the Western 
centers, especially from France. Liiv rejected it and assumed an thoroughly 
independent existentialist position, combined with holistic philosophy of life’s 
spiritual integrity, in which all parts of nature, the smallest and weakest included, are 
equally indispensable for life’s continuation. 

Both for Jidi and Liiv the highest moral goal for a nationality, as an individual, 
would be  embodied in its freedom to be fully conscious of its identity, to represent 
and provide continuity  to its traditions, language and culture. At the same time both 
advocate for a dialogue and a symbiotic relationship of that traditional “other”, their 
native minority nation and culture with all other nations and cultures, small and big.

     Within the respective contour of the ethnic-linguistic “other”, both poets, Liiv 
and Jidi, make stand forth the generic “other”, woman, as the bearer of highest moral 
values of a nation, such as love, generosity of soul, faithfulness, tenderness, infinite 
self-sacrifice, peacefulness and the fullest possible harmony with nature. 

The “infra-other” of literary creativity

As the question goes about literary scholarship and criticism, in all cases 
concerning CL, WL and ELC one should not neglect one more “other” – if not an 
inalienable “self” – within any literary creation and poetics as such. I would say it 
comprises literary creativity’s infra-ontology despite the fact that under the pressure 
of different times and socio-historical circumstances its position has varied. That 
“other” is the aesthetic dimension of a literary work. I can hardly imagine or mention 
any masterpiece of WL either in its active, passive or potential canon, that would 
have failed to bind its philosophy with a search of a proper aesthetics, capable of 
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generating ideas in the way that they are not perceived as mere thoughts, but are just 
felt as something that concerns the individual life of a receiver, or the very self of a 
receiving culture.

“Aesthetics” derives from “senses”. One could claim that any act of great 
literary creation has been “ethical” in the sense that it has conveyed ideas melted 
in and mixed with senses, or to say more exactly, beyond mere intellect or reason 
it has captured in an image simultaneously ideas and feelings through senses, thus 
representing the world and human existence in its totality and making its message 
audible to the widest possible public, including all varieties of the “other”. In other 
words, it has captured and conveyed significant fragments of life in sensually shaped 
poetic images, thus avoiding to degenerate into a mere brainwork. 

     Deprived of the aesthetic aspect, ELC would easily lose its identity, and become 
a field dominated by “noospheric” ratiocinations, without much if any contact with 
the “other”.

Among basic “infra-others” of literature, metaphoric image in its unrepeated 
genuineness has always been the main distinction and at the same time the axiological 
nucleus of literary works. A metaphor conveys sensuousness by its very nature, as its 
source is establishing analogy between two or more natural-concrete and sensually 
perceived objects. Thus its highest imaginable concentration of metaphors in the 
work of William Shakespeare or Federico García Lorca is to all likelihood the special 
feature that makes moral-philosophical conflicts stand forth with an extraordinary 
expressiveness. In these greatest creators, poetical image never degenerates into 
an idea of morality forcefully imposed on reality – a feature generally perceived 
as moralization. On the contrary, a high metaphorical concentration has not at all 
become anything obsolete or “overcome” in our contemporary poetics. One could 
claim that original metaphoric imagery has in fact continuously provided the measure 
for permanent value in any literary creation. In the context of the above mentioned 
“peripheral” poets of minor nationalities, both Juhan Liiv and Jidi Majia excel by 
metaphorical intensity of their philosophically orientated poetry.

In all literary creation, a parallel “infra-other”, rivalling metaphor, but definitely 
less intensive in its effect, has been the application of allegorical or allegorically 
shaped image. In general, allegory is just the opposite of metaphor: it means a forceful 
imposition of some idea, and very often of morality in the sense of righteous or 
correct behavior, in accordance with established norms, to a society or a community. 
For that reason, allegory was highly popular in the late European Medieval literature, 
as well as in the Baroque. The 20th-century expressionism provided allegory with 
novel individual features, but the essence was still the same. The ideas of a creator, 
more than often echoing some contemporary political-ideological current or trend, 
were forcefully imposed onto natural reality. 

Allegory is thus definitely closer-related to the traditional reason-based “self”, than 
metaphor.  The latter could be viewed as a part of literature’s “infra-other”, representing 
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a strive for natural-biological-generic “otherness”, for freedom and independence, and 
the individual.  

Yet even within the general framework of allegory, the greatest writers of WL 
have managed to create admirable works expanding allegory’s traditional limits and 
introducing in its reign powerful metaphorical images. Thus Baltasar Gracián, being at 
the same time one of the outstanding European thinkers and a principal aesthetic theorist 
of the Baroque, wrote a curious allegorical-symbolist novel El criticón (1651-1657), 
perhaps a forerunner of the modern intellectual-cultural novel. Its allegory, saturated with 
witty philosophical comparisons and puns, as well as a constant play of intermingling the 
rational-cultural and the sensual-natural, is by far closer to modern sensibility, ever open 
to ambiguities, than John Bunyan’s well-known The Pilgrim’s Progress, published some 
ten years after Gracián’s novel. 

In the same fashion, one of the miracles of the Baroque theatre is Pedro Calderón 
de la Barca’s play, El gran teatro del mundo (The Great Theatre of the World). The 
one-act theatrical genre of auto sacramental strongly limits its expression. The play is 
exemplarily allegorical – thus a descendent of the late medieval moralité genre, having 
among its characters, devoid of any individual concreteness, such as World,  Author 
(God), King, Richman, Poor, Beauty, Child and Voice, among others. Yet Calderón 
managed to bring to the theatre scene indeed the entire world and to reflect in World’s 
monologues the major stages of the human history, corresponding to Bible’s vision and 
predicaments, as well as every individual’s existential life limits, from birth to tomb. 
Calderón’s vision loses its abstractness because it is caught between the limits of any 
individual human life, with its basic passions and aspirations, nobleness and misery. 

The same can be said about the work of many posterior creators, including the Estonian Juhan 
Liiv, contemporary of early modernism, and the Yi poet Jidi Majia, coeval of postmodernism. 
Both can be seen as rebels against the dominating social ideology as well as the aesthetic 
current of their time, with its origin in the Western centers. Both have a strong propensity to a 
philosophical vision of the world, as the imperative of ideas is powerful in both. 

Yet even when Liiv and Jidi apply allegorically shaped imagery in their poems, they 
find means by which they manage to escape monologues of an omniscient “self”. Instead 
they catch moments of life in its contrasts, contradiction, change and ambiguity, all of 
which have to do with sensuous shades of the total image. For me, Liiv has among 
his outstanding achievements a longer poem without title (its first line beginning: “Kes 
see vahib vainu päälta…”), a semi-allegorized vision of the advent of spring. Written in 
a rhythm pattern very close to the traditional Finno-Ugrian folk-poetry, Liiv’s poem1 
shows by means of a series of metaphoric images the triumph of Spring, in its 

1 The mentioned poem was published for the first time almost half a century after Liiv’s death, 
in 1953. It has not yet been translated into English or any other foreign language – the obvious 
fate of a significant part of poetry created originally in minority or minor languages.  For the most 
comprehensive selection in English translation of Liiv’s poetry to date, see Liiv 2013.
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supreme beauty and at the same time its sexual cruelty (something that is constantly 
present, for instance, in the telluric-tragic poems of the Andalusian Federico García 
Lorca). 

In a greater part of his poetry, Garcia Lorca was inspired by late medieval Spanish 
romances and lyrical folk-song, of which the most notable feature is a loose assonant 
rhyme, the famous Spanish rima asonante. Juhan Liiv did not apply in most of his 
poems Estonian (that is, Finno-Ugrian) folksong’s metrics – which does not have 
rhyme in the traditional sense, but instead forms repetitive sounds by artificial word-
endings, relying heavily on alliterations. However, in the above mentioned poem 
about spring’s advent as well as in some other allegorized poems, like for instance 
“Mure” (Anxiety) he indeed showed a masterful use the Finno-Ugrian folksong’s 
rhythm pattern. 

Curiously enough, the Yi poet Jidi Majia, whose poetry is basically written in free 
unrhymed verse and has thus followed Western poetics in the vain of Walt Whitman, 
Pablo Neruda and many others, achieves an analogous wonderful magic blend of 
metaphorical allegory (or allegorized metaphor) in his poem titled “Folksong” (which 
by its use of repetition is also close to ancient traditional poetry, either Chinese, Yi, 
Spanish or Estonian), insofar as its imagery is utterly concrete and sensual (thus in a 
way contradicting the essence of allegory). 

“Poetry” in Jidi’s poem is an allegorized character, embodying and symbolizing 
love: first a human being, presumably a maid, in the rapture of love, with the traditional 
harp kouxian in her hand. Then in the next stanza it becomes sheep (picked out for 
copulating – sexual domination by the leader ram). Finally she is a maid in despair, 
because human love is much more subtle than mere sexual intercourse. Thus the 
poem alludes by its ending to the male tyranny, one of the main causes and sources 
of tragedy both in nature and in history.   

民歌
赶场的人们回家了

可是我的诗没有归来

有人曾看见它

带着金色的口弦

在黄昏路口的屋檐下

喝醉了酒

沮丧徘徊

坡上的羊儿进圈了
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可是我的诗没有归来

领头羊曾看见它

在太阳沉落的时候

望着流血的山岗

欲哭无泪

独自伤感

四邻的乡亲都安睡了

可是我的诗没有归来

一个人坐在门前等待

这样的夜晚谁能忘怀？！

RAHVALAUL

Kõik rahvas on turult koju tulnud
mu luule aga ei ole tagasi tulnud
Teda nähti
õhtuhämus teeristil
joobnuna
meeltesegaduses
kuldne suupill kouxian käes

Lambad on mäenõlvalt alla tulnud
mu luule aga ei ole tagasi tulnud
Juhtoinas ei lasknud teda kordagi silmist
kui päike loojus
Mu luule silmitses veritsevaid mäenõlvu
hoides tagasi pisaraid
süda sees murtud

Naabrid magavad juba kõik
mu luule aga ei ole tagasi tulnud
Istun värava ette maha ja ootan teda
Kuis saaksin unustada sellist õhtut?! 

(Jidi Majia 2016: 24-25)
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FOLK SONG

Folks have all come home from market
But my poem has not come back
It was seen drunk
Pacing heavy-heartedly
With a golden mouth harp in hand
Under eaves of a house
Near a crossroads at dusk

Sheep have come down from the hillside
But my poem has not come back
The lead ram caught sight of it
As the sun edged downward
It was watching the bleeding hills
It was past the point of weeping
Grieving to itself

The neighbors are all asleep
But my poem has not come home
I sit at a gate to watch for it
How could I forget that night?!
                
(Jidi Majia 2014: 9)

Conclusions

To resume the above said: literary creation as the object of CL, WL and ELC has 
nearly always achieved its highest perfection by forming a strong moral nucleus in 
discussing the relations of the traditional “self” with the traditional “other”. More 
than often it has taking the side of the weaker – the neglected, the humiliated, the 
suppressed, the suffering. There is little reason to suppose that the moral criteria of 
outstanding literary creation would have changed in our time (or would change in 
the future). 
    The primary task of all scholars of the mentioned three fields, as far as I can see 
it, would be to explicate the moral nucleus of literary processes and works. At the 
same time only by fully including in its discussion the “infra-other” (or aesthetics), 
CL and ELC can hope to explain satisfactorily why this or that work has been able to 
make its philosophic message audible far beyond the limited lifetime and the country 
of origin of their creators, or in other words, why some works have deserved (and 
should deserve) to enter in the canon of WL and others have failed to do it. The best 
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prepared for this arduous task are quite surely CL scholars, if ever they manage to 
maintain on the horizon of their studies the “other” in the radical sense, instead of 
reducing it to a mere fragment of the traditional “self”. There is no reason why CL 
scholars should not include in their area of research ELC. By doing it they can only 
corroborate the position of CL in the world’s academia, responding at the same time 
to one of the major challenges of humanities in our contemporary world.      

References

Jidi Majia. 2006. Time. Trans. by Yang Zongze. Yunnan: Yunnan  People’s  Publishing 
 House.  
Jidi Majia. 2014. Shade of Our Mountain Range. Selected Poems. Trans. by Denis Mair.Cape 

Town: Uhuru Design Studio. 
Jidi Majia. 2016. 时 间. Aeg. Trans. by Jüri Talvet, revised by Taimi Paves. Tallinn: Ars 
 Orientalis.
Liiv, Juhan. 2013. Snow Drifts, I Sing. Selected Poems. Ed. by Jüri Talvet, trans. by Jüri 

Talvet and H. L. Hix. Toronto: Guernica.
Talvet, J. 2015. Culture in the European East-Baltic Periphery: Embarrassed Coexistence of 

Fashion, Officialism and Resistance. The Estonian Case of K. J. Peterson. – Interlitteraria. 
20/1. The Changing Baltics. Tartu: University of Tartu Press, 7-22. Undusk, J. 2012. Eesti 
Pindaros. K. J. Petersoni oodide vaimuloolisest taustast. – Keel ja Kirjandus, 1, 11-29; 
2, 103-122. 

Јури Талвет

Компаративна книжевност, светска книжевност и етичка книжевна критика.
„Инфра-другоста“ на книжевноста 

(Резиме)

Користејќи некои од идеите на Јури М. Лотман за „семиосфера“, динамиката и 
дијалогот меѓу „центрите“ и „перифериите“, како и некои мои идеи за културолошка 
симбиоза изнесени во моите книги есеи Повик за културолошка симбиоза. Медитации 
од У (Торонто 2005) и Kümme kirja Montaigne’ile. “Ise ja “teine”(Десет писма до 
Монтењ. Јас и Другиот  (на естонски: Тарту, 2014; на англиски: 2017) и инспириран од 
неодамнешното формирање на Меѓународната асоцијација за етичка книжевна критика 
во Кина, се обидувам да размислувам за меѓусебната поврзаност на компаративната 
книжевност, светската книжевност и етичката книжевна критика како во теорија така 
и во практика на наставата и истражувањето на книжевноста на универзитетите и 
средните училишта. Главната цел е да се добие увид во тоа на кој начин праксата на 
книжевно истражување и подучување фокусирано на “јас” – (формалистички како 
и социолошки пристапи, кои светската книжевност ја ограничуваат на западната 
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мејнстрим книжевност или пак се занимава само со сопствената национална 
книжевност, избегнувајќи нејзина компаративна контекстуализација) може постепено 
да се замени со симбиотско-дијалошка обработка на книжевноста, која на нашата 
активност може да и даде цврста и солидна етичка димензија, што дефинитивно би ја 
зајакнало положбата на хуманистичките науки во светските академски кругови. 

Клучни зборови: етичка книжевна критика, интердисциплинарни студии; моралната 
димензија во книжевното истражување, К. Џ. Питерсон; Џиди Маџиа, Јухан Лиив: „ин-
фра-другост“ на книжевноста 
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82-95 
претходно соопштение 

Соња Стојменска-Елзесер
Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје

ПОСТКРИТИЧКО ЧИТАЊЕ
 
Клучни зборови: посткритичко читање, теорија на вмрежени чинители, афективен 
пресврт, евдајмониски пресврт

При оваа размисла за критиката го одбегнувам и го отфрлам чувството на 
загрозеност и истрошеност на хуманистиката, кое како здодевна мелодија се 
провлекува во современите промислувања за крајот на книжевноста, за кризата 
на хуманистичките науки, па и за исчезнување на уметностите. Напротив, 
мојата стартна позиција е дека уметност и книжевност имало и ќе има, затоа 
што тие му пружаат на човештвото нешто што му е неопходно и што не може 
да се замени со ништо друго. Следствено, и толкување и валоризација на 
уметноста и книжевноста имало и ќе има, без разлика во каква форма и на 
какви начини, и со каков општествен статус тие се појавуваат. 

Од првиот јавен коментар за нешто што е срочено од зборови за да биде 
нешто повеќе од обична порака, без разлика дали во усна форма, на пергамент, 
на хартија или на монитор, сè до денес, опстојува книжевната критика како 
база за градење на книжевна теорија и историја, кои заедно ја творат науката 
за книжевноста, и како медијатор што учествува во траекториите на судбината 
на книжевното дело. Откако низ последните неколку столетија, а особено во 
текот на дваесеттиот век, се обликуваа специфични парадигми на пристап 
кон книжевноста, во кои нишалото на толкувачкото шило осцилираше помеѓу 
половите на основните проблеми што го чинат книжевниот феномен и го 
изменуваше својот фокус од самото дело, преку авторот, до читателот или vice 
versa, денес се наоѓаме во ситуација кога сите постоечки парадигми се во оптек, 
а сепак интегралниот одговор за неопходноста и спецификата на книжевноста 
сè уште ни се измолкнува. Особено по постструктуралистичкото издивнување, 
книжевното дело беше симнато од операционата маса за вивисекција на 
составните елементи и/или од фројдистичкиот кауч за психолошки разгатки 
и беше фрлено на ветрометите на контекстот, при што доминантни за 
разгледување станаа проблемите на другоста во однос на полот, родот, расата, 
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класата, колонијалната или друга потчинетост, етницитетот, религиозноста итн. 
итн. Сè стана поактуелно од оној специфичен квалитет на книжевноста што ја 
чини неа значајна, она бисерче што досега сме навикнале да го нарекуваме 
естетска вредност. Од другата страна на таквиот меланж од дисциплини 
во интелектуалните конфликти од осумдесеттите и деведесеттите години, 
кои станаа познати како културни војни, застанаа елитистите во ракавици, 
критичарите естетичари, кои силно се спротивставија на можноста бисерчето 
на книжевноста да биде најдено и на самото културно буниште, надвор од 
грижливо и вековно ѕиданата кула на книжевни врeдности. Еден од бардовите на 
таа кула, американскиот критичар Харолд Блум, своите противници на другата 
страна од воената линија ги нарече „Школа на ресентиманот“ објаснувајќи дека 
тие се едно исто чудовиште со шест глави: „Шесте глави на чудовиштето се: 
оние што се нарекуваат себеси феминисти, оние што се нарекуваат марксисти, 
оние што се нарекуваат нови историцисти, што значи учениците на Фуко, оние 
што се нарекуваат лаканијанци, учениците на Лакан, деконструкционистите, 
учениците на Дерида, и на крајот, секако, семиотичарите. Мислам дека ова 
шестоглаво апокалиптично чудовиште ја уништи идејата дека кој било писател 
на кој било јазик може да биде претпочитан пред некој друг писател врз база 
на поголема естетска извонредност“ (Gurpegui 1996: 166). Значи, од едната 
страна стои шестоглавото чудовиште, а од другата – класичниот критичар 
естетичар, кој, неретко, во очите на другите, се доживува како анахроничен 
диносаурус. Двата пола на овој интелектуален конфликт се чинат премногу 
радикални: културалистите влечат само кон контекстот и кон преговорите на 
моќ што ги релативизираат вредностите, а критичарите елитисти заговараат 
вечни и непроменливи естетички вредности. Можно ли е да се чекори по некој 
среден пат, да се говори за книжевноста од различни методолошко-сензибилни 
позиции, а сепак по тој пат да не се изгуби она бисерче чија суштина сè уште ја 
домислуваме и се обидуваме да ја рационализираме, но сепак сите ја чувствуваме 
и ја побаруваме од книжевноста, она нешто што прави книжевноста да ни биде 
важна во нашите животи? Можно ли е да се чита книжевното дело, а притоа да 
се помират овие крајности? 

Можеби посткритички, како што сугерира американската теоретичарка 
Рита Фелски во својата книга Ограниченостите на критиката од 2015 
година?! Но, веднаш мора да нагласам, посткритички никако не значи исто 
што и некритички! Посткритичко читање за Фелски е читање на литературата 
што се поврзува со херменевтиката на вербата на Пол Рикер, а не со неговата 
херменевтика на сомнеж, која веќе подолго време е доминанта во книжевните 
проучувања, претворајќи ги во детективска приказна во која книжевното дело 
како некој своевиден криминал мора да се расветли до крајност. Соочувајќи се 
со ограниченоста на херменевтиката на сомнежот, односно со интерпретацијата 
на книжевноста што длабејќи во делото сепак го испушта и го губи споменатото 
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бисерче, Фелски нè повикува на теренот на посткритичкото читање како терен 
на кој бисерчето се додава од рака в рака, се пренесува низ простори и времиња, 
се споделува, односно се вмрежува. Фелски пишува: „Интерпретацијата 
станува соработка помеѓу чинители што осветлуваат нови нешта, а не бескрајно 
промислување врз скриените значења на текстот или неговите грешки при 
репрезентацијата“ (Felski 2015: 173). Поимот „чинители“ во објаснувањата 
на Фелски произлегува од т.н. „теорија на вмрежени чинители“ (ANT – „actor 
network theory“) на Бруно Латур, француски филозоф и социолог на науката, 
кој ја предлага оваа теорија во сферата на хуманистичките науки како можна 
основа за толкување на многу досега несоодветно третирани проблеми. 
Наједноставно речено, ANT се базира на вмрежувањата, групирањата и 
поврзувањата на луѓе и објекти, идеи и текстови, со еден збор „чинители“ од 
човечко, но и од нечовечко потекло. Во книжевниот домен еден читател може 
да се поврзува со омилен стил, со посебен жанр, со елемент на книга, со лик, 
со критика итн., а да не зборуваме до какви сè поврзувања може да дојде околу 
одредени концепти или околу официјалните и неофицијалните запченици во 
механизмот на книжевниот живот, односно култура. Така, дури и самите канони 
не се ништо друго, туку своевидни мрежи, поврзувања, кои се обликуваат 
околу некој социокултурен центар на моќ, идеолошко-политички, национален, 
академски итн. Се разбира и тие не се статични, туку се изменливи и со одреден 
рок на траење. Посткритичкото читање е всушност процес на приврзување кон 
текстовите, вмрежување, нанижување во кое учествуваат книжевните дела и 
нивните елементи како чинители, и тоа се темели врз процесите на избирање, 
отфрлање, споредување, собирање и сл., односно воспоставување врски помеѓу 
нештата, врски што претходно не постоеле. 

Моделот на поврзување на различни чинители што не се само луѓе туку 
и идеи, книги, предмети итн. има сериозни реперкусии врз досегашното 
поимање на прашањето за контекстот и перзистентноста на книжевните 
дела низ времињата и различните културни милјеа. Тој ја урива сликата за 
контекстот како некоја социокултурна кутија во која е сместено некое дело, 
односно сликата за книжевната историја како низа од кутии подредени во некоја 
правилна линија (кутии што најчесто сме навикнати да ги поимаме како епохи), 
како што, на пример, сметаа новите историцисти. Чинителите во Латуровата 
теорија дејствуваат во една сфера на сегашноста во која стапуваат во релација 
со други чинители, при што оние од минатото стапуваат во резонанција со 
другите од современоста или од другите епохи. Значи, поврзувањата се можни 
и трансвременски и преку јазичните бариери, со помош на битниот медијатор, 
преводот. Низ тие поврзувања некои книжевни елементи (не само целосни дела, 
романи или песни) циркулираат со поголем интензитет, а некои целосно паѓаат 
во заборав. Фрапантен е податокот на Франко Морети, кој според статистички 
проценки утврдил дека околу 99,5 проценти од целокупното книжевно 
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творештво оди во заборав, а само половина процент е оној што циркулира, со 
кој сè уште интензивно се поврзуваме и се вмрежуваме. 

Рита Фелски со својата идеја за посткритичко читање гради една 
неофеноменологија на читањето, која има очигледна врска со прагматизмот. 
Зошто литературата му е важна на човекот и како таа му служи, му користи, 
што му пружа – тоа се прашањата на кои се обидува да даде задоволителен 
одговор. Во нејзината претходна книга со наслов Употреби на литературата 
од 2008 година, Фелски систематизира четири облици во кои литературата 
се среќава со својот читател, но не само на рационално-интерпретативно 
ниво туку и на емотивно-когнитивно ниво. Така таа говори за моделите на: 
препознавање, маѓепсаност, знаење и шок. Тие модели на приврзување кон 
книжевниот текст се комбинација на интелектуална и емотивна реакција, 
така што позиционираноста на Фелски како критичарка што произлегува од 
феминистичкиот книжевен табор истовремено се вклопува и во трендот на т.н. 
афективен пресврт во хуманистиката, кој во последнава декада е сè поприсутен 
во академскиот дискурс. Латуровото вмрежување не се остварува само врз 
социокултурни релации, туку претставува и своевидна флуктуација на афекти, 
кои внесуваат нови квалитети во книжевната мисла. Мошне привлечен станува 
интерпретативниот повик на канадскиот естетичар Брајан Масими: „Ако не 
разбираш, обиди се да почувствуваш!“ (цитирано според Leys 2017: 307), повик 
што на голема врата настапува во сите сфери на хуманистичките дисциплини. 
Емпатијата, сензибилитетот, емоциите, нивното раскажување и нивното 
реципирање од текстот стануваат предмет на интерес и на книжевната наука. 
Голем придонес во оваа насока има и Марта Нусбаум, американска теоретичарка, 
окарактеризирана како „филозоф на чувствата“, која разбирањето на емоциите 
го спроведува како откривање на нивната етичка вредност, односно на нивниот 
удел во создавањето праведен свет. 

Како мала дигресија морам да потсетам дека, во последно време, точно е 
дека изостанува некоја заокружена книжевно-критичка парадигма, но затоа 
пак се пројавуваат огромен број интердисциплинарни трендови, т.н. пресврти 
во хуманистичките науки, кои ги насочуваат во одредени заеднички, пред сè, 
методолошки координати (на пример, покрај лингвистичкиот и културниот, 
бележиме и когнитивен, просторен, етички, екокритички и други видови 
пресврти). Една мошне провокативна варијанта во линијата трендови, во 
рамките на оваа афирмативна херменевтика за која говорам, е т.н. евдајмониски 
пресврт (според грчкиот збор εὐδαιμονία, што значи среќа, процут, добар 
демон), кој се интересира за тоа каков придонес има книжевното дело кон 
подобрувањето на квалитетот на човековиот живот и како книжевноста нè 
прави подобри луѓе, што ни донесува таа во духовна и материјална смисла, и 
на духот и на телото (да потсетам само колку во последно време се присутни 
истражувања за тоа како луѓето што читаат имаат подолг живот, за лечебните 
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моќи на литературата) и сл. Во херменевтиката на афирмација доминира 
оптимистички однос кон литертурата, кој на површина ги исфрла темите на 
радост, задоволство, љубов, инспирација, заведување, уживање итн. 

Во една ваква позитивна оптика на книжевноста во духот на концептот за 
посткритичко читање на Фелски, улогата и местото на критиката се согледува 
како еден од многуте медијатори во релационите синџири низ кои циркулираат 
книжевните чинители во процесот во кој се трансформираат во вредности. Со 
тоа се воведува идејата за една специфична критичарска скромност, која ја 
поттурнува критиката од високите привилегирани сфери на моќ кон обичното 
и секојдневното. Критичарот веќе не е врховниот судија, кој одбира и одлучува 
што е вредно, а што не, туку е само еден од многуте читатели, односно 
чинители во вмрежувањата. Неговата улога не е да подредува хиерархиски 
низи од книжевни појави, туку да ги интензивира и модерира нивните мрежи 
на поврзувања. Понекогаш критичката опсервација на обичен читател може да 
биде посилно вредносно определувачка од критичарско произнесување. Сепак, 
останува фактот дека и скромниот критичар сепак мора да биде професионален. 
Едноставно, упатен и искусен во спецификите на жанрот и книжевната наука. 
И нека не нè плаши неговиот метајазик, и лекарите и автомеханичарите имаат 
свои изрази и термини што тие најдобро ги разбираат, па никој не им замерува 
за тоа. Сепак, книжевната сензибилност ја споделуваат и критичарите и 
обичните читатели и таа може да се поттикнува и развива, но доколку ја нема, 
не може да се создаде (како во случајот со вицовите – некој ќе се насмее, некој 
не; некој ужива во поезија, а некој едноставно не може да ја допре, како да 
нема сетило за неа). Критиката на тој начин можеме да ја концептуализираме 
како динамична колективна дејност, а не како петрифициран единечен суд. Таа 
влегува во запчениците на сложениот механизам што се нарекува книжевен, 
односно културен живот. Притоа неизбежни се алијанси, поврзувања по 
сродност, по генерациска припадност, или по некои други најразлични основи. 
Впрочем, низ целата историја важните поетички струења се појавуваа преку 
групации, кружоци, околу редакции на списанија, во издавачки куќи и друг 
вид здруженија, а книжевно-научните парадигми израснуваа во конкретни 
академски средини, кои подоцна се поврзуваа во академски мрежи. 

Кај нас, во Македонија, сè уште владеат застарени перцепции за улогата 
и местото на книжевната критика поврзани или со моќ, или со молк. Старата 
слика за критичар со камшик, и тоа идеолошки или политички обоен, уште не е 
избришана од колективната свест, и читателството очекува дека некој авторитет 
треба да го води во потрагата по вредности, а не го спознава сопствениот удел во 
нивното кристализирање и креирање. Исто така, владее фама на премолчување, 
фама дека кај нас не постои компетентна книжевна критика, дека никој не се 
огласува за новопојавените книжевни дела и дека нема ринг, арена, полигон 
на кој би се измерувале вредностите. Од друга страна, факт е дека последниве 



57

Соња Стојменска-Елзесер
неколку години Македонија има исклучително развиен книжевен живот: има 
периоди во годината во кои речиси секоја вечер се одржува некоја книжевна 
промоција, гостување, трибина, читање поезија, раскажување приказни и сл. За 
волја на вистината, некои настани се помалку посетени, но некои возбудуваат 
со својата популарност. Издавачките куќи преземаат сериозни преведувачки 
проекти, иницираат манифестации, книжевни саеми, клупски дејности. 
Социјалните мрежи врескаат од афоризми, куси раскази, песни... Меѓу сите 
тие синџири на поврзаност понекогаш ќе се случи пресек на елементи, ќе се 
повторат некои во повеќето од нив, и така ќе испливаат, ќе бидат воочени, ќе 
се изборат за внимание, и можеби квантитетот ќе изроди и квалитет, односно 
низ преговорите меѓу вкусовите ќе се создаде извесна вредност. Доблесниот 
критичар не може да се однесува како орел во височините што ги набљудува 
од дистанца овие процеси – тој мора да биде дел од нив, еден од чинителите 
што се вмрежуваат, како промотор, уредник, член на жири, редактор... Особено 
важна е улогата на книжевниот критичар како едукатор, како аниматор на 
читателска публика и поттикнувач на креативност, како модератор во битките 
на вкусовите и натегањата помеѓу книжевните компетенции, како координатор 
на интерпретативните задници. 

Со ова сакам да посочам дека академската критика и реакцијата на 
обичниот читател не се дивергентни, туку се кооперативни; тие соработуваат 
и се среќаваат во една заедничка грижа, грижата за тоа да не се загуби сосема 
бисерчето за кое говори овој текст, туку постојано да циркулира без оглед на 
хиерархиските подредувања во најразличните витрини, бисерчето што, речено 
со јазикот на евдајмонискиот тренд, го чини нашиот живот поисполнет. Затоа 
што, што би бил животот без литературата?  
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Post-critical Reading

(Summary)

The article discusses the meaning and importance of literature for the contemporary humanity 
and the relevant methodologies of literary research. The different methodological approaches 
to the literary phenomenon in history were changing their focus from the author, to the work 
itself or to the reader. Today various interpretative models are in circulation, but an integral 
response on necessity and specificity of literature is still missing.     
Briefly summarizing the most influential models of literary criticism, the article argues 
about the surpassing of “hermeneutics of suspicion” towards the practice of “post-critical 
reading”, according to the views of contemporary American theoretician Rita Felski, exposed 
in her books The Uses of Literature (2008)  and The Limits of Critique (2015). This neo- 
phenomenology of reading is based on Bruno Latour’s Actor-Network Theory which suggests 
observing literary criticism as a product of relations, of coproduction between many actors. 
The article points out the so-called affective and eudaemonic turns in recent literary and 
cultural studies. 

Key words: post-critical reading, actor-network theory, affective turn, eudaemonic turn
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Дозволете ми, најнапред, да ви се заблагодарам, драги колеги, на поканата за 
учество на овој инспиративен собир и воедно да ви го честитам 35-годишниот 
јубилеј со желба за натамошни успеси и продолжување на нашата плодна 
соработка! 

Овој текст и мојот настап тука непосредно произлегува од континуираниот 
ангажман, веќе триесетина години наназад, исклучиво посветен на книжевната 
критика. Дури и темата на мојата магистерска дисертација е директно упатена 
токму кон книжевната критика, поконкретно, кон состојбите на македонската 
критика во полемичкото раздобје на модернизмот во средината на 20 век. За 
жал, оваа дисертација, по добронамерната препорака на мојот ментор, до 
ден денешен, остана во фиоките на универзитетот во Белград и сè уште не е 
објавена на македонски јазик, а сега ќе кажам и зошто! 

Веќе некое време наназад, во нашата книжевна средина премолчено завладеа 
еден изместен бонтон и прилично лицемерна „култура на незамерување“. 
Со години наназад, во нашиот книжевен живот, сме немале никаква расправа 
за вредносните критериуми на критиката или за која било друга книжевна 
ситуација, поетичко струење, новина или макар контроверза. 

Иако можеме да помислиме дека тоа се должи на факторот: инцестуозно 
малата средина (неизбежно поврзана со повеќекратно вкрстени роднинско-
пријателски и клановски врски) – сепак, состојбата не била отсекогаш 
таква. Напротив! Токму на почетоците од етаблирањето на модернизмот – 
македонската книжевна критика ќе ја одбележи една плодна и остра полемичка 
расправа, чијшто интензитет и размери до ден-денес ќе останат незапаметени 
и без преседан. Во таа нималку лесна и едноставна расправа, мотивирана, пред 
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сè, од редица идеолошки предрасуди кон актуелната книжевна продукција од 
Запад, на крајот, сепак, ќе „триумфираат“ застапниците на новото (односно 
на модернизмот), додека другите, нималку обесхрабрени од сопствениот 
неславен исход, постепено ќе се втопат и вклопат во таборот на модернистите, 
релативизирајќи го или замаглувајќи го – принципиелниот поларитет, што 
објективно владееше од почетокот на конфронтацијата. 

Долги години подоцна, ќе настапи една парадоксална ситуација – кога кај 
нас ќе биде востановена единствената награда за книжевна критика – од страна 
на раководството на ДПМ. Таа награда, чии неколку добитници се наоѓаат, 
денес и овде, меѓу нас – го носи името на Димитар Митрев, кој се смета за 
основоположник на книжевната критика кај нас, но, во книжевната историја, 
ќе остане запаметен и познат токму како жесток идеолошки противник токму 
на модернизмот и западните книжевни струења и поетики! 

Но, да се вратам повторно на сопствените, искуствено потврдени, согледби! 
И на состојбите денес и овде. 

За разлика од многумина, книжевната критика не ја практикувам, ниту 
восприемам како попатна, споредна или „интересно“ мотивирана дејност (без 
разлика на тоа дали станува збор за лукративно мотивирани или од пријателски 
атер обусловени интереси)! 

Да се биде (но, и да се остане) критичар во средина каква што е македонската, 
е нож со повеќе од две острици, а често и непријателски настроени сечила. 
Доколку станува збор за критичарка, работите се разбира дополнително се 
усложнуваат, особено ако се земе предвид претежно патријархалниот карактер 
и став на овие простори, но, за жал, и пошироко. Како што впрочем тоа духовито 
го коментира и Дубравка Угрешиќ, и самата споделувајќи ги наизменично 
улогите на (европски и светски афирмиран и почитуван) писател и критичар. 
Во својата последна книга есеи Европа во сепија, Угрешиќ саркастично тврди 
дека жените во литературата се добредојдени, но претежно во улогата на 
навивачки (таа го користи живописниот англиски збор cheerleeders – сè со 
цел да ја подвлече и нивната куклеста шарада со која ја загреваат и забавуваат 
публиката на стадионите во САД). Во основа, жените им се уште како потребни 
на писателите – под услов да ја исполнуваат својата првична функција – на 
посветени преведувачки, новинарки, критичарки, што сестрано ја поддржуваат, 
секако, и воспеваат творечката дарба на мажите автори. 

Родовата непријатност, луцидно воочена и храбро соопштена од страна на 
Угрешиќ, се подразбира дека и самата сум ја доживеала и споделила на својата 
сопствена кожа – понекогаш бидувајќи подеднакво игнорирана со своите 
книги, или соодветно казнувана со изоставање од членство во жири-комисии 
и редица други ad hominem удари, како оној од неодамна, кога, без никакво 
аргументирано образложение, самоволно бев отстранета од уметничкиот совет 
на регионалниот фестивал за проза, во чие заживување внесов значаен личен 
и творечки ангажман. 
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„Браќа Миладиновци“, што ја доделуваат СВП – водена од чисто принципиелни 
причини – дадов јавна оставка од тоа жири, бидејќи при гласањето немаше 
вредносни и книжевно засновани судови, ами произволни впечатоци што се 
вртеа околу (не)помирливоста или идиосинкразијата на самите индивидуални 
вкусови. Иако сето тоа се случуваше во глувото време на годишни одмори, кога 
културата и онака нешто посебно не ги тангира луѓето, се случи вистинска 
лавина од реакции, која воопшто не ја очекував, оти и не се надевав на особен 
прием на моето кусо срочено образложение! Покрај позитивните коментари од 
луѓе што директно и професионално не се занимаваат со литература (дури не и 
со култура) – на крајот, се разбира, „добив“ и една серија колумни – напишани 
од страна на човек што воопшто и не е книжевен критичар, но кој затоа 
настојчиво тврдеше дека сè се должи или произлегува од редица вонкнижевни 
фактори! 

За жал, иако се создаде идеална прилика за тоа, ниту еден критичар/
критичарка од нашиот матичен – книжевен и академски – домен не почувствува 
потреба – макар и пригодно (а не само со скриено одобрување по молчаливите 
ходници и кафеани) – во поширока, заедничка дебата – одново да се отвори 
(очигледно горливото) прашање за вредносните критериуми и естетските 
параметри, пресудни за одлучувањето на кое било жири! За жал, преовлада 
непишаното правило и „културата“ на незамерувањето, што куртоазно го 
заобиколува евентуалниот иден „судир на интереси“. 

Во средината на август 2017 година, имав можност јавно да прозборувам за 
една ретка и исклучителна книга што неодамна ја објави Милан Ѓурчинов, под 
наслов што, самиот по себе, веќе ги содржи и укажува на одредени програмски 
обоени начела, кои се суштествено поврзани, но и несомнено полезни во однос 
на темата на нашиот денешен собир – Залез на аксиолошкиот релативизам 
(Скопје: МАНУ, 2016).

Уште во времето на своите почетоци како критичар – Ѓурчинов воочува 
еден хендикеп што го прави невралгичен самиот статус на критиката, притоа, 
особено изразен во малите средини, каква што е и македонската. Станува 
збор за омаловажувачкиот третман на критиката, не како достоинствена 
и самосвојна дисциплина, со право на сопствен (вредносен) суд – ами како 
„пасторче“ – скриено во сенката на пакосната омраза или под евтиниот фенер 
на фамилијарност и снобизам. 

За разлика од таквото очекувано додворување на критиката кон 
малограѓанските обѕири и предрасуди, Ѓурчинов ја поддржува иманентната 
егзистенцијално обусловена врска што треба да владее помеѓу книжевноста и 
критиката: „Критиката е најдобра тогаш кога е интимно оплеменета и убедена 
во книжевноста, заради која постои, за која се бори и заедно со која умира“. 

Но, и неколку децении подоцна, творечки активен и во својата 88-годишна 
возраст, Ѓурчинов останува препознатлив како доследен приврзаник на 
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вредносната парадигма во критиката, што изминативе 50 години ги доживува 
своите големи искушенија. Во првиот дел од неговата најнова книга, посветена 
токму на перспективите на вредносната критика денес, авторот прави паралела 
помеѓу моралниот нихилизам (својствен на општиот духовен профил на нашата 
епоха) и вредносниот релативизам, кој ја обележува современата критика, 
особено по колоквиумот во Серизи ла Сал, одржан пред точно половина век.

Во воведниот текст од оваа книга, Ѓурчинов забележува одредени процеси 
што се индикативни за критичката просудба на нашата современа литературна 
сцена: очигледноста на квантитетот (на сметка на квалитетот) во книжевната 
продукција, предоминацијата на етничкиот критериум (одн. партикуларизмот) 
– што води кон поразни самозалажувања околу божемните творечки вредности, 
разорна културна опсесија со минатото (пасатизам) и, конечно, отсуство на 
книжевен живот.

Токму на ова место и во врска со тоа, би можеле да го наведеме мислењето 
на угледниот левоориентиран критичар по потекло од Велика Британија, Тери 
Иглтон. 

И самиот фрлен во интригантна потрага по етиолошките причини што 
придонесоа за актуелната криза на теоријата, Иглтон изнесува претпоставка 
што се покажува инструктивна и корисна во разбирањето на аналогните појави 
и состојби во книжевната критика кај нас и во светот. Според мнението на 
Иглтон: „Падот на теоријата се совпадна со падот на левицата. Наеднаш сите 
големи идеи почнаа да се ставаат под прашалник. Би сакал големите прашања 
да се вратат, бидејќи теоријата потклекна пред културата. Сето она со што денес 
се занимаваат на универзитетите – постфеминизмот, постколонијализмот, 
постмодернизмот... – иако се засновува на теоријата, всушност е софистициран 
облик на проучување на културните појави. Не е лошо тоа да се прави, но така 
се троши и добар дел од скапоцените ресурси. Ми се чини дека повторно ќе им 
се вратиме на основните прашања“. 

Во неговото интервју, објавено и во загрепскиот весник Јутарњи 
лист, запрашан за причините за актуелната криза на критиката, Иглтон го 
посочува силно изразениот недостиг на амбициозен пристап кон критиката и 
исчезнувањето на интелектуалците со широк дијапазон. 

„Оние што имаат доволно сила за такво нешто повторно се повлекуваат 
во зафрлените академски ќошиња. Исчезнувањето на класичната критика, 
која првенствено беше наменета за широката публика, е поврзано со сè 
помалиот број на интелектуалци од широк профил. Во своето најдобро 
издание, критиката отсекогаш била дисциплина и работа на интелектуалците, 
а не на академската заедница“ – смета Иглтон! 

И, ете, токму на ова место, би било добро да се вратиме назад кон 
иманентните проблеми, кои се поврзани со творечкиот или креативен сооднос 
на уметноста и критиката, како и со нивните сопствени, авто/поетички дилеми, 
повеќе одошто со надворешниот социокултурен контекст.   
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– како едно од примарните се наложува не баш пријатното и затоа редовно 
премолчувано прашање за постоењето на заемна „кастрациска завист“, од-
носно комплексно испреплетените чувства на длабоко прикриен презир и во-
едно силна љубомора, што владеат на обете страни од непишаната делотворна 
фронтална линија, фантомски надвисната помеѓу писателите и критичарите. 

Во својот препознатлив манир, низ остра самоиронична дистанца, 
современиот и култен француски романсиер Фредерик Бегбеде (кој, освен тоа, 
и самиот е критичар за книжевниот додаток на Фигаро и во разни книжевни 
магазини за радиото и за ТВ) ни дава уште една потврда и автентичен доказ за 
погоре кажаново. Тој воопшто не го негира ноторното верување за критиката 
и критичарите како луѓе фатално погодени од постоењето на кастрациска 
завист кон писателите. Во романот Љубовта трае три години (Скопје: Три, 
1997/2016) – низ устата на својот антијунак и циничен опортунист Марк 
Мароние – Бегбеде го кажува следново: „Замислете го грофот Дракула среде 
бел ден. Што би работел? Што добиваш кога ќе рециклираш крвопиец...

И така, јас станав книжевен критичар“ (Бегбеде 2016: 96).
Неминовно е, во овој контекст, да се повикаме и на Томас Бернхард, 

беспоштедно луцидниот и бескомпромисен австриски писател (во својата 
матична средина, токму поради таквите особини, жигосан како Nestbeschmutzer 
– или човек што го бербати гнездото, т.е. своето потекло). Во неговиот впечатлив, 
и метатекстуално ориентиран, роман Стари мајстори, Бернхард им изрекува 
најостри можни забелешки на т.н. познавачи на уметноста, свесно и стилогено, 
повторувајќи ја својата осуда кон нив, поради нивното погубно влијание што го 
имаат врз неа. Наместо да им ја приближат и оживеат уметноста на гледачите – 
со својот надмен и стерилен настап, познавачите попрво самите неа ја осудуваат 
на смрт. „Историчарите на уметноста се всушност вистинските убијци на 
уметноста, рече Регер. Историчарите на уметноста дрдорат за уметноста сè 
додека не ја издрдорат до смрт. Уметноста бива издрдорена до смрт од страна 
на историчарите на уметност“ (Бернхард 2013: 34).

Што се однесува до мојот опит и омилен начин на практикување на 
критиката, своето хеуристичко љубопитство лично го хранам со повеќе 
интермедијални предизвици – од доменот на филмот, музиката, визуелните 
уметности. Така беше и во овој случај, додека се подготвував за овој симпозиум 
– кога најзанимливите и за мене најпоттикнувачки согледби и насоки дојдоа од 
тројца колеги за кои открив дека се критичари од доменот на филмот, ликовната 
уметност и филозофијата. Неколку месеци по ред, исто така, редовно го читав и 
со особено задоволство го следев електронското списание Критика, чиј главен 
уредник е ликовниот критичар Небојша Вилиќ.

Креативното близнаштво на критиката и уметноста, кое ми е особено блиско 
и го сметам за најголем личен предизвик, особено беше истакнато од страна на 
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филмскиот критичар А. О. Скот во тематскиот прилог на британскиот весник 
Гардијан посветен на уметничката критика денес. 

Од една страна, тој потсетува на историскиот факт дека критиката е „чедо 
на печатот, а пред сè, дисциплина на пишување“ (текстови), за, на крајот, 
децидно да нагласи дека: the critic is also a creator! цитирајќи го притоа и 
својот сомисленик Х. Л. Менкен, кој вели: „Една добра критика не дејствува од 
педагошки мотиви, туку од уметнички мотиви“ (What Is the Point of Critics, The 
Guardian 13.3.2016). 

Од друга страна, Скот, како не помалку важен, го истакнува и елементот 
commitment, што кај нас најадекватно би се превел со терминот посветеност 
или обврска. Оттаму, беше само еден чекорот што самата го направив кога сето 
ова го соединив со нешто што е интегрален дел од моето сопствено поимање 
(и, не помалку, практикување) на критиката како кауза. Или нешто што има 
повисока цел, мисија и смисла, отаде ежедневната подготвеност да послужи 
само за една (пазарна) употреба. 

Во оваа прилика, не е лошо да се повикаме и на Умберто Еко, автор што 
самиот по себе претставува одличен пример за среќна и успешна синтеза во 
делотворноста како на научен/теориски така и на писателски план. 

„Никогаш не разбрав зошто Хомер се смета за креативен писател, а Платон 
не. Зошто лошиот поет е креативен писател, а добриот научен есеист не е? 

Би можеле да кажеме дека филозофот е професионален писател чии текстови 
може да се сумираат или да се преведат со други зборови без да се загуби целосно 
нивното значење, додека текстовите на креативните писатели не може целосно 
да се преведат или да се парафразираат. […] Разликата лежи во спротивните 
начини на кои писателите можат да одговорат на интерпретацијата на нивните 
текстови. […] [В]о еден теориски есеј авторот вообичаено сака да демонстрира 
одредена теза или да даде одговор на специфичен проблем, додека во една 
песна или во еден роман, авторот сака да го прикаже животот со сета негова 
недоследност“ (Еко 2014: 8–11).
 
Критичарот како идеален читател

Во услови кога на културната сцена и во книжевниот живот владее 
хиперпродукција на објавени книги (проследена со лансирање на инстант 
поети и романсиери), додека жедта за идеи (и вистински вредности) – сепак, 
и натаму останува незадоволена, мисијата на книжевната критика бездруго е 
актуелна и неопходно потребна, повеќе од кога било! Критичарот, по својата 
функционална поставеност, ја има улогата на „идеален читател“ и прв фил-
тер во оформувањето на книжевно-националниот „канон“. Но, денес, пазарот 
– или, уште поконкретно – Парата, се претвори во нов, неолиберален „канон“, 
чие владеење го диктира слоганот „продај се – или, умри!“. Денес, на сцената 
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преовладува „законот на лајковноста“ – онолку пати колку што е кликната 
песната (поточно, статусот) – толку пати имаш право да се сметаш и доживееш 
себеси како култен автор на анонимната публика. Прашањето на вредноста на 
делото е редуцирано на аспектот на неговата продажност, лајковност, популар-
ност! 

И така, критиката денес неповратно го измина патот (траекторијата) – од 
некогаш повластен јавен арбитер на вредности (и своевиден книжевно-
национален миленик) до медиумско сираче, чии повремени пројави се, од 
една страна, инцидентни и кратки по обем (или времетраење), а, од друга 
страна – тие се и малициозно толкувани низ призмата на заемна „кастрациска 
завист“, што им се припишува (и, донекаде, навистина владее) меѓу писателите 
и критичарите. Притоа, најтешко паѓа сознанието за тоа – како и колку ние, 
всушност, заемно НЕ се читаме (и следствено НЕ се познаваме)! 

Во врска со тоа, Петер Слотердајк во својот актуелен и духовито насловен 
прилог „Светец и хохштаплер“ (преведен и во белградски Пешчаник во 2016 
г.) со нескриена резигнација ќе заклучи: со оглед на актуелната и масовно 
раширена култура на нечитање (и плагијаторство), денес веќе не постои реална 
можност да се направи разлика помеѓу автентичната компетентност и нејзината 
симулација. 

„Гледано однадвор, универзитетскиот свет наликува на биотоп, кој е 
специјализиран за производство на крајно бизарен и апсолутно непопуларен 
’вид текстови‘. Можеме да зборуваме за семинарските реферати и семинарските 
работи, потоа за дипломските и магистерските трудови, па најпосле за 
дисертациите и хабилитациските трудови, а да не ги споменеме експертизите, 
истражувачките предлози и меморандумите, структурните развојни планови 
и слично; целата таа текстуална флора се развива и напредува исклучиво во 
микроклимата на академиите, и можеме да ја споредиме со високопланинските 
растенија ползачи, кои преживуваат над климатската граница до која можат да 
растат дрвја и кои по правило не поднесуваат пресадување во публицистичката 
рамница и нива. [...]

Севкупната количина на академско писмено производство според обемот 
е едноставно несфатлива [...] речиси 90 проценти од академското текстуално 
производство се создава со повеќе или помалку оправданата претпоставка дека 
напишаното нема да биде прочитано (парцијално или во целост). А, би било 
илузорно да се верува дека кажаното нема да влијае на етиката на авторот. [...]

Оној што пишува без никакви шанси за рецепција намерно е склон во 
сопствениот производ да вгради туѓи делови, кои за академската варијанта на 
нечитањето се предодредени така што на другата страна однапред се проверени 
со постоечката и искусена лектира. На тој начин академското царство на 
сенките генерира текстуален свет од втор ред во кој помладите реално нечитани 
ги држат во оптек постарите виртуелно нечитани.“
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Во оваа прилика редно е за првпат да признаам дека и самата имам непобитна 

(и забавна) потврда за она што го кажува Слотердајк погоре. Имено, во мојата 
книга Хетеротопии на писмото (Скопје: Магор, 2014), направив мал експеримент, 
револтирана од фактот што препораката за печатење на занимливиот ракопис 
од младиот автор Златко Ѓелески, под наслов Проколнатата книга, наиде на 
негативна реакција од комисијата при Министерството за култура. Имено, во 
погоре споменатата книга, јас решив да вклучам и мој осврт на неиздадениот 
ракопис, како истиот тој да е веќе излезен од печат. И, денес, три години по 
излегувањето на оваа книга – нема ниедна реакција во врска со тоа! Мојата 
мистификација до ден-денес остана сосема незабележана. 

Не помалку е таков случајот и проблемот предизвикан од издавачката 
хиперпродукција на (уметничката) литература денес. За да ја долови вревата и 
сиот апсурд создаден поради денес актуелната издавачка хиперпродукција во 
светот, Мамун Азам (успешен британски писател, по потекло од Индија), инаку 
лик од најновиот роман на Ханиф Курејши, во еден миг, резигнирано заклучува: 
„Во денешно време има повеќе писатели од читатели. Сите зборуваат во исто 
време, а никој не слуша, како во душевна болница. Единствените книги што 
луѓето ги читаат се книги со диети, рецепти и вежби. Луѓето не сакаат да го 
унапредат светот, само сакаат поубави тела“ (Курејши 2016: 229). 

На крајот, сè што ни преостанува во овој миг е – да го привршиме ова, 
проблематски срочено, излагање – оставајќи ги нашите сетила и врати 
благотворно отворени за сите идни освежителни (но, и отрезнителни) процеси 
и влијанија. 

Отсекогаш било така, и не по негова лична волја, критичарот да ја има 
(понесе) неблагодарната улога на жртвен јарец, кому му се припишуваат реди-
ца гревови и пропусти. 

Од друга страна, а со оглед на сето погоре кажано, можеме ли да го 
обмислиме правецот на натамошно бидување (опстојување) на критиката 
и, особено, нејзината делотворност, почнувајќи од (преосмислувањето на) 
нејзината местоположба и статус? Особено ни стои отворено прашањето – 
како и колку таа се адаптира на новонастанатиот императив на дигиталната 
писменост и електронското издаваштво. Покрај тоа, како не помалку важно, се 
наложува и прашањето: кој сè е денес критичар и кој сè денес (си дозволува да) 
ја узурпира таа одговорна улога. Дали блогерот – фејсбукчија прераснува во 
новиот критичар на 21 век? И што стана со онаа друга, во ерата на сеопштиот 
прагматизам, „дебело“ запоставена мисија на критиката како кауза? Има 
ли во „културата на изобилство“ сè уште место и можност да дебатираме 
за критиката низ призмата на индивидуалната и авторски профилирана 
посветеност, примарниот хедонизам на читањето и уживањето во текстот, 
како и суштинското задоволство во пишувањето? Можеме ли сè уште да ја 
заговараме критиката како примарно прашање на личната кауза и, следствено 
на тоа, критичарот како особен вид писател? 
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И, додека сме уште тука, не можам да одолеам, а да не го споменам одново 

Тери Иглтон и неговиот бескрајно духовит коментар за длабокиот страв на 
критичарот, длабоко загрижен поради можната загроза на неговиот вешто 
прошверцуван хедонизам во иднина. 

Критичарите се изложени на „постојан страв дека некој ситен бирократ 
во владината канцеларија, бесцелно веднејќи се над документите, еден ден, 
ќе налета на засрамувачката вистина, оти ние сме платени за читање песни и 
романи. Нешто што би било толку скандалозно колку и да ве плаќаат за да се 
сончате“. 

И, кога сме веќе тука, морам да признаам оти досега, низ симпатична (не)
упатеност, луѓето ме нарекувале и ми припишувале различни функции (или, 
имиња) – на пример, промотoр (што секако повеќе ја означува дејноста на 
трендовските диџеи), проценувач (во духот на галериската купопродажна 
логика, која владее во ликовните кругови), сè до критизер (очевидно побркувајќи 
го благородниот капацитет за восхит – својствен на книжевниот критичар – со 
дежурниот намќорлак на некој вечно фрустриран незадоволник и хроничен 
сеирџија). 

Кон сето ова, во духот на народните поговорки и самопрегорно би додала: 
„Добра крити(чар)ка рода нема!“ 

А, во своите најдобри и автентични изведби, благодарение на длабоката 
лична посветеност, таа – книжевната критика, исто така, треба да се третира 
како (творечки) жанр и креативно дело.

Пост скриптум

За крајот на овој прилог, дозволете ми да го оставам отворен, иако горлив 
предизвикот, како и нашата запрашаност: дали е можно (макар за некој мал 
степен поподносливо) раз-властување на денес помодниот императив и 
доминација на цинизмот (нихилизмот), сарказмот, сеопштата блазираност 
и (потрошувачка) презаситеност – со кои впрочем и самата го отпочнав овој 
текст, цитирајќи ги токму актуелните дела на извиканите светски автори. 

Можна ли е сè уште макар одредена доза надеж – дека современата критика 
сепак ќе ѝ „застане на патот“ на пазарно ориентираната книжевност. Онаа 
што соборува читателски рекорди и лајкови – во облик на лирско-исповедна 
инстант сентименталност, или голо (брзопотезно) раскажување – чии главни 
адути се скандалозноста и егзотичноста на темата и/или голата приемчивост 
(читај – преџваканост/дајџестираност) на приказната (причина поради која неа 
си ја нарекувам фабуларна книжевност)?
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Elizabeta Sheleva

Criticism as a (Matter of) Personal Cause

(Summary)

Speaking about the position and role of contemporary critics, at least in Macedonia, it 
becomes clear that there had been a certain shift - from once privileged and well respected 
status of public arbiter of values (as well as national and cultural favourite), toward the 
actual position of a media „orphan“ - whose occasional publications are more and more 
accidental, on one hand and time-limited - while, on the other hand, maliciously interptreted 
through the angle of mutual castrative envy, as ascribed (and, to a certain extent, really 
existing) between writers and critics. The role of a critic is one of a scapegoat, attributed by 
a series of sins and failures. How and where critics survive today, where is the proper „site“, 
or location of the critics? 
How much is it adapted to the newly created imperative of digital literacy and electronic 
publishing? Who is (as an «encharged» subject) considered to be a critic today, and who 
dares to claim or appropriate this responsible role? Is it maybe the Facebook-reviewer or 
blogger, the one who promotes his/herself as a most recent figure of critic in the 21 century? 



69

Елизабета Шелева
What happened today with the other, increasingly neglected, mission of criticism as a 
cause? Can we still find, in our times of cruel pragmatism and consumptive abundance, 
any possibility, or opportunity to debate on criticism as a matter of individual, creative 
commitment, as well as sphere of primal hedonism in reading and enjoying the text, followed 
by the very pleasure of writing?
Is it still possible to advocate for critics as a primary matter of one’s personal cause, 
considering the role of a critic as a particular kind of a creative writer, as well ?

Key words: Terry Eagleton, Peter Sloterdijk, Umberto Eco, Hanif Kureishi, critique as creative 
work, Macedonian literary confrontation, axiological critique, «culture of indifference»
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Институт за словенечка литература и литературни науки, 
Научноистражувачки центар при Словенечката академија на науките и 
уметностите, Љубљана

КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ:  
АНАЛИТИЧКИ МОДЕЛ 

Клучни зборови: културни светци, национални поети, канонизација, vita, cultus 

Аналитичкиот модел на канонизација на културните светци што ќе биде 
претставен во овој прилог настануваше неколку години, а неговата генеза е 
тесно поврзана со Македонија и со моите македонски колеги. Во волшебниот 
завет на Охрид во септември 2011 год. на конгресот на Европската мрежа за 
компаративна книжевност (REELC/ENCLS) одржавме панел „Културните 
светци на европските национални држави“ („Cultural Saints of the European Nation 
States“), а во 2012 година Соња Стојменска-Елзесер и Владимир Мартиновски 
го уредија зборникот Книжевни дислокации (Literary Dislocations), каде што 
за прв пат го претставив нацртот на овој модел на англиски1. Наредните 
неколку години со помош на моите колеги – пред сè Јон Карл Хелгасон и 
моите соработници од Љубљана, кои во тој период се занимаваа со културните 
светци2 – моделот се развиваше за да ја добие својата конечна слика, којашто 

1 Објавениот нацрт на моделот (Dović 2012) веќе ја содржи темелната дистинкција 
vita/cultus, а вклучени се и други елементи што сугерираат сличности на постапките 
за канонизација во религиозната и во секуларната (културна) сфера. Во тој поглед 
веројатно не е случајно што создавањето на моделот на посебен начин се врзува за 
genius loci на древните охридски манастири.
2 Проектот „Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: komemorativni kulti, kanonizacija in 
kulturni spomin“ (J6-6846) беше финансиран од ARRS и траеше од 2014 до 2017 год. 
под водство на Маријан Довиќ на Институтот за словенечка литература и литературни 
науки при Научноистражувачкиот центар на Словенечката академија на науките и 
уметностите (Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU) во соработка 
со Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана; во истражувачката група 
соработуваа единаесетмина истражувачи од двете институции.
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покрај текст вклучува и детална табела. Во ваква форма го објавив на 
словенечки во 2016 год. како прво поглавје од зборникот Културните светци 
и канонизацијата (Kulturni svetniki in kanonizacija), а со Јон Карл го вклучивме 
и во нашата англиска монографија National Poets, Cultural Saints, објавена 
во почетокот на 2017 год. од издавачката куќа Брил (Brill). Многу се радувам 
што моделот во оваа форма сега се појавува и на македонски, во превод на 
Намита Субиото, направен според словенечката објава3. Иако некој можеби ќе 
помисли дека овој модел не е директно релевантен за проблемите што беа во 
фокусот на конференцијата „Критика и молк“, сепак сметам дека механизмите 
за канонизација, имплицирани во моделот, можат, поради нивната широчина 
на погледот, конструктивно да придонесат кон разбирање на современите 
„вредносни канони“ во македонската литература и култура – не само оние 
што остануваат во хоризонтот на (критичкиот) дискурс туку и оние што се 
манифестираат на најновите мостови преку Вардар.
  

* * *

Моделот за проучување на канонизацијата на културните светци вклучува: 
канонски потенцијали на кандидатот (vita), канонизација во потесна смисла 
(cultus) – како нејзините конститутивни елементи така и факторите што 
обезбедуваат трајна репродукција на каноничноста – и поширока општествена 
импликација на овој процес (effectus)4. Моделот е заснован индуктивно, прво 
врз основа на темелно истражување на посмртните кариери на националните 
поети (Прешерн, Халгримсон, Маха, Ботев, Петефи, Мицкевич), а понатаму 
ревидиран врз основа на сè побогатите материјали што вклучуваат поширок 
избор на уметници (сликари, композитори, архитекти) и некои други културни 
дејци (на пр. лингвисти). Моделот е, значи, замислен како методолошко помагало 
за систематично занимавање со комеморацијата и посмртното чествување 
на уметниците и интелектуалците, а се обидува да ги земе предвид нивните 
најразлични форми, дури и оние што неверојатно потсетуваат на култови 
на (религиозните) светци5. Чествувањето на посочените и на секуларните 
култови на културните светци се поврзува и со поимот канонизација, којшто со 

3 Овој превод е речиси идентичен со оригиналната статија (Dović 2016a), додадени се 
само воведната белешка и неколку неопходни стилски и библиографски редакции. 
4  За концептот на културните светци и воопшто за канонизацијата види: Dović, Helgas-
on 2017. За расцутот на комеморативните култови на писатели во Европа во средината 
на 19 век види: Leerssen, Rigney (ур.) 2014.
5 За трансферот на концептите на канонизација и светоста од религиска во секуларна 
сфера сп.: Helgason 2011b, Helgason 2012, Dović 2012, Dović, Helgason 2017.
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соработниците го одбравме за наше појдовно аналитичко средство. Концептите 
на канонот, каноничноста и канонизацијата низ вековите секако добивале 
повеќе значенски нијанси (пред сè во уметничкиот и во религискиот контекст), 
но можеби токму поради тоа со нив може најефикасно да се опфати шареното 
множество на разновидни аспекти на „посмртните животи“ на чествуваните 
творци и нивните опуси – пред сѐ ако идејата за канон не се сведе на нејзините 
дискурзивни аспекти6. 

Меѓу прашањата што спонтано се јавуваат во врска со културните светци 
веројатно спаѓаат и следниве: зошто (и под кои услови) може некој да биде 
„избран“, а некој друг не; како и кога се случува тоа; какви се обрасците и 
постапките на канонизација. На нив не може веднаш да се одговори, бидејќи 
треба прво да се истражат мноштво разновидни фактори, коишто ќе се 
обидам овде да ги систематизирам. Истражувањата на поединечни примери 
покажале дека е теоретски оправдано да се прави разлика меѓу две групи 
фактори што ќе ги наречам vita и cultus. Додека првата група се однесува на 
потенцијалите на поединецот за канонизација, т.е. на она како тој сам (свесно 
или не) придонесува кон можноста некогаш да биде избран, втората група се 
однесува на канонизацијата во потесна смисла – на дејностите на други актери 
од социјалните мрежи што ги управуваат сложените процеси на колективната 
меморија. 

Јасно е дека занимавањето со vita не го подразбира секој биографски 
ангажман, туку тоа треба да биде насочено кон оние елементи на биографскиот 
арсенал на поединецот со кои можат да се аргументираат можности за неговата 
канонизација. Со други зборови, од хаотичните нишки на поединечниот 
„живот“ треба да се издвојат оние што преку сложените постапки на 
интерпретирање, присвојување, а понекогаш и измислување станале 
референтни за канонизација. Тоа се, на пример: сведочење, декларативно 
искажување припадност на културната или на народната заедница; мачеништво 
како измачување или жртвување за таа заедница; оживување или замислување 
на минатото и визии на иднината на заедницата; а сигурно и култивирање на 
домашната уметност, просветителство или борба за народни идеи. Од друга 
страна, факторите на категоријата cultus најчесто се однесуваат на посмртната 
кариера на авторот и неговото наследство. Во тој поглед, релевантните фактори 
се: пиететно однесување кон реликтите и умотворбите, ритуално одбележување 
на „денови на светци“, поклоненија, именување („крстење“) на институции и 
локации, вообличување (слики, споменици), интерпретирање, присвојување 
и пародирање на делата и различни форми на официјална афирмација 
(имплементација во образованието, државни празници и сл.). 

6 Во таа смисла, моделот намерно се навраќа кон изворната повеќезначност на 
концептот канон, карактеристична за грчката култура (сп. Gorak 1991: 9–12).
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Обрасците и постапките опфатени со категоријата cultus се многубројни 

и разновидни, затоа треба подетално да се класифицираат. Според логиката 
на т.н. перформативен пресврт во делот од поновите истражувања на 
меморијата, кој пренасочува внимание од материјалните продукти (текстови, 
артефакти, споменици, институции…) кон ритуалните практики, можеме да 
размислуваме за две групи фактори7. Додека првата ги опфаќа оние што се 
битни за конституирање и втемелување на канонскиот статус, втората ги опфаќа 
факторите што се обично подинамични, бидејќи нивната задача е постојана 
репродукција на каноничноста и трансмисија на нејзините ефекти во времето 
и просторот. Ако придодадеме уште преглед на импликации, односно ефекти 
во поширок општествен контекст (effectus), можеме да нацртаме ваква табела:

КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ 
VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ 
на поединецот 
за канонизација 

ПРОДУКЦИЈА
на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА
на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ
за поширокото 

општество

PERSONA
Потенцијалите 
врзани за 
личноста

РЕЛИКТИ
Грижа за реликвиите 
и за материјалното 
наследство 

РИТУАЛИ
Комеморации и 
чествување 

ФОРМИРАЊЕ НА 
ЗАЕДНИЦА

AENIGMA
Потенцијалите 
врзани за 
трансгресиите

СПОМЕНИЦИ
Создавање на 
меморијални обележја  

АПРОПРИЈАЦИЈА
Интерпретирање и 
присвојување

ПРОСТОРНО-
ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ

OPERA
Потенцијалите 
врзани за 
содржината на 
делата

СКРИПТУРА
Грижа за примарниот 
корпус

ПРОКРЕАТИВНОСТ
Умножување на 
секундарниот корпус

КОЛЕКТИВЕН 
ИМАГИНАРИУМ

ACTA
Потенцијалите 
врзани за 
културните 
придобивки

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално 
афирмирање и 
промовирање

ИНДОКТРИНАЦИЈА
Дисеминација преку 
образовниот систем

ПОЛИТИЧКА 
ТРАНСФОРМАЦИЈА

 

7 За перформативниот пресврт види: Rigney 2011: 76–79; а тој може да се потпре и на 
дистинкцијата меѓу културата како производи и културата како орудија (Even-Zohar 
2010).



74

КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА 
Vita: потенцијали на поединецот за канонизација

Концептот vita, чие име е позајмено од карактеристичниот хагиографски жанр, 
овде е употребен метафорично, а се однесува на оние потенцијали на кандидатот 
што агентите на канонизацијата ги сметаат за релевантни8. Тука можеме да 
посочиме четири категории. Првата од нив, persona, ги вклучува потенцијалите 
поврзани со личноста на поединецот и неговата појава, односно (јавен) изглед. 
Многу често, речиси секогаш, идните културни светци се исклучително интересни 
фигури од аспект на однесување, животен стил, па и на самата физичка појава9. 
Исклучителната реткост, дури харизматичност, обично се интерпретира како 
претстава за генијалност, со што когнитивно-креативните капацитети на авторите се 
потиснати кон ирационалното, кон нешто што за обичните смртници е оддалечено 
и недостижно. 

Во таа смисла, наредната категорија, aenigma, специфицира пред сè 
трансгресии и отклони, вткаени во биографското досие на поединецот. Такви 
трансгресии, често дисеминирани преку легендарното усно предание, повремено 
потиснато од дискурсот на канонизација, се, на пример, „грешност“ (боемство, 
опојни супстанции, еротика), „мачеништво“ (измачување и жртвување), наводни 
„апокрифи“ (писма, дневници, документи, дела), па дури и „чуда“10. Моралните 
непорочности на културните светци се често сомнителни и многу поинакви од 
примерите на (христијанските) светци (сп.: Бернс и Прешерн, прочуени љубители 
на алкохол и млади девојки), но има и кандидати што се поблиску до аскетските 
идеали на вистинскиот светец (Гауди, Мајронис, Чавчаваѕе, делумно Мицкевич)11. 
Се чини дека културните светци со здодевни животи не се привлечни и дека 
енигматичниот ореол е битен канонизациски фактор, што докажуваат и бројни 
примери (Мицкевич, Маха, Еминеску, Петефи, Казинци, Прешерн). 

8 Овие потенцијали можат да се вклучат во расказите со хагиографска структура: тогаш 
приказните за културните светци – на пример за Адам Мицкевич – навистина стануваат 
vitae. Сп. раните биографии на Прешерн (Koron 2016).
9 Проблематиката на вообличување на културните светци, односно барање, 
конструирање и манипулирање на нивната „автентична“ визуелност е исклучително 
широко подрачје; а посебно интересно станува кога нема сигурни портрети или 
фотографии, како на пример во случајот на Прешерн или Халгримсон.   
10 На почетокот од 20 век, на пример, се јавуваат „духовите“ на Ботев и Халгримсон и 
ги збогатуваат нивните опуси со нови текстови, а Халгримсон дури „соработува“ при 
репатријацијата на сопствените реликти (сп.: Penčev 2010: 119; Helgason 2011a). Сп.: 
„чудесното“ детство на Мицкевич и неговата сугестивна импровизациска способност 
(Koropeckyj 2010: 24–27).
11 Во вакви примери канонизацијата во културен контекст понекогаш можела да биде 
наследена и со канонизацијата во религиозен контекст. Сп.: поглавје за архитектите 
Јоже Плечник и Антони Гауди (Vidmar 2016).
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Томаш Лишевич, Апотеоза на пророкот (Tomasz Lisiewicz, Apoteoza wieszcza) – вообличување на полскиот 
национален поет Адам Мицкевич како „светец“; масло, 1894 (оригиналот се чува во Музејот на Адам 

Мицкевич, Шмјелув, Полска)

Третата категорија, opera, ги вклучува потенцијалите поврзани со содржината 
на уметничките дела. Уметничкиот опус треба да биде целосно или барем 
делумно препознаен како нешто егземпларно, пресвртно и конститутивно – 
трајноста на ваква перцепција е sine qua non на канонизацијата. Интересно 
е што интерпретативната комплексност на опусот долгорочно не ѝ штети на 
канонизацијата, дури напротив: и најпретерано честење на авторите што не 
се комплицирани за рецепција обично бледнее кога нивната оставина не може 
повеќе да се интерпретира во нови контексти12. Релевантно е и негувањето на 
култот на уметноста и на уметникот. Во литературата, екстензивното, дури 
опсесивно занимавање со топосите на уметникот, на неговата посебна мисија 
или, на пример, на неговата положба на визионер, односно пророк, е видлива 
црта на бројни канонизирани опуси13, небаре мотивите за канонизација се 

12 Денес помалку познатиот фламански писател Хендрик Консиjaнс (Hendrik Con-
science, 1812–1883), на пример, доживеал да му се постави споменик во Антверпен 
(сп.: De Ridder 2014).
13 Овде спаѓа и поетското „самоосветување“, карактеристично за бројни римски автори, а по 
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антиципирани во уметничките дела – со акцентирање на сопствената уметничка 
положба, со чествување на големите уметнички претходници, со пишување 
на национални епопеи (кои недостигаат), со оживување или измислување на 
историската традиција и со пророчки визии на иднината14. 

 

Хинко Смрекар, Последното обраќање на Чртомир кон неговите соборци во епскиот вовед кон Крштевање 
на Савица, едно од централните дела на словенечкиот национален поет Франце Прешерн; лавриран 

цртеж, 1938 (оригиналот се чува во Прешерновата куќа во Крањ)

Последната категорија – аcta – се однесува на потенцијалите поврзани со 
дејностите на кандидатот на поширокото културно поле. Потенцијалните 
културни светци често се стремат кон „култивирање на културата“ или 
дури занесено создаваат народни заедници: се борат за национални идеи, го 
просветлуваат и го образувааат народот и полагаат темели на институции на 
народната култура15. Овде треба да се нагласи дека во пракса имало и кандидати 
што не искажувале висока националистичка загреаност; но народните 
„заслуги“ секако биле нагласени и по потреба дури и измислени во процесот 

нив пред сè за големите романтичарски поети и нивниот култ на поезијата (сп.: Marinčič 2016).
14 Притоа врската со „националното“ не мора да биде многу тесна: додека некои 
опуси се директно националистички, некои други бараат дополнителна конструкција 
на врската со националното. За тоа, меѓу другото, се зборуваше и на секцијата за 
националните поети на конгресот на Европската мрежа за компаративна книжевност 
(REELC/ENCLS) во Даблин во август 2015 год.
15 Сп. схемата кај Leerssen 2006: 573.

Хинко Смрекар, Последното обраќање на 
Чртомир кон неговите соборци во епскиот вовед 
кон Крштевање на Савица, едно од централните 
дела на словенечкиот национален поет Франце 

Прешерн; лавриран цртеж, 1938 (оригиналот се 
чува во Прешерновата куќа во Крањ)
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на канонизација. Така, на пример, поетот Маха, кој на неговите современици 
патриоти им упатувал пред сè иронични осилки, никако не можеме да го сметаме 
за чешки националист, а ни Прешерн, Еминеску или Андерсен не спаѓаат во 
тој калап – а покрај нив и бројни уметници од нелитературни подрачја. Од 
друга страна имаме екстремни, милитантни националистички револуционери, 
кои буквално го дале животот во борбата за својата татковина (со што добиле 
статус на маченици), какви што се Петефи и Ботев. А некаде помеѓу се наоѓаат 
и целосни културно-преродбенски фигури, на пример Мајронис и Бјалик16. 

Пошироко гледано, најинтересната констатација во врска со vitae е 
можеби следнава: кај речиси сите културни светци, канонизирани во 
различни литературни култури, на оската живот – дело може да се констатира 
некоја (припишана) реткост, но притоа сепак не може да се пронајде сосема 
хомоген образец. Имено, животите, личностите, „непорочностите“, опусите и 
дејствувањето на идните културни светци се едноставно премногу разновидни 
за да можат да се изолираат низа неопходни карактеристики со кои би можело 
да се аргументира кој тип на поединци е најсоодветен за здобивање статус на 
светец. Значи, ако постои некаква хомогеност, таа повеќе отколку во vita може да 
се пронајде во факторите на продукција и репродукција на канонскиот статус17.

Cultus I: продукција на канонскиот статус 

За разлика од факторите на vita, факторите елаборирани во рамките на 
концептот cultus (општ латински израз за чествување, одн. за култови на 
светци) не се зависни од кандидатите: тие се целосно во домен на активните 
сили (индивидуални или институционални) што се занимаваат со канонизација 
на кандидатите. Меѓу факторите што се релевантни од аспект на основање, 
односно втемелување на канонскиот статус спаѓа занимавањето со реликти: се 
работи за постојана, понекогаш дури опсесивна грижа од страна на чуварите 
на канонизацијата. Иако реликвиите на културните светци во принцип не се 
сметаат за извор на натприродните моќи, нивната елаборација често имитира 
една од конститутивните пракси на христијанските култови на светците – 
translatio. Посмртните остатоци на бројни културни светци биле свечено 
откопани и церемонијално преместени на друго, попрестижно место (elevatio), 

16 Сп.: Koropeckyj 2010, Pynsent 2010, Dović 2010, Mihăilescu 2010, Neubauer 2010, 
Penčev 2010, Tereskinas 2010 и Abramovich 2010. Његош, кој не беше само национален 
поет туку и религиозен и световен водител, е од оваа перспектива уште посебно 
интересен пример (сп. Slapšak 2010 и Baskar 2016).
17 На ваква мисла нѐ доведува на пример изненадувачката сродност на комеморативните 
култови низ целиот континент, која е одлично документирана во книгата Commemorat-
ing Writers in Nineteenth-Century Europe (Leerssen, Rigney, ур., 2014).
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изложени или репатрирани; при што често доаѓало до спорови околу нивната 
автентичност18. Со сличен пиетет се елаборирани секундарните реликти: 
материјалната уметничка оставина (оригинални дела, ракописи, дневници), 
личната сопственост (дела, книги, мебел, помагала), објектите (музеализирани 
соби и куќи), па дури и т.н. контактни реликти (многу необични во случаите 
на Бернс и Мицкевич)19. Вулгаризирано продолжение на грижата за реликти е 
праксата на брендирање, која се шири низ бројни, понекогаш изненадувачки 
предели на материјалната култура: од икони и сувенири, луксузни библиофилски 
објекти и репродукции, до секакви помагала, пијалаци (виното на Петрарка или 
Розалија де Кастро), тутун (цигарите на Мицкевич) или храна (Mozartkugeln, 
Прешернови топчиња итн.).

 

Поворка со илјадници луѓе при пренесување на посмртните останки на чешкиот национален поет Карел Х. 
Маха на вишеградските гробишта Славин во Прага, 1939; ковчегот го носат и поетите Франтишек Халас 
и Јозеф Кнап (Литературен архив ПНП, Прага) 

18 Исчезнатите тела (Ботев, Петефи) се покажале како непресушен извор за рубриката 
aenigma. Пример на занимавање со реликти е и неодамнешното високотехнолошко 
истражување со кое во Мадрид наводно се откриени останките на Сервантес.
19 За средновековните култови важело дека моќите на светецот можат да се пренесат 
и на предметите поставени во близина на светецот (односно на неговите реликвии). 
Ран образец на делумно сродна пракса кај литературните култови ни нуди прочуената 
црница на Шекспир, која уште во средината на 18 век станала непресушен извор на 
манипулации (сп. Rosenthal 2008); а нејзиниот одек во современата поп- култура е на 
пример шалот со капки пот од Елвис Присли.

Поворка со илјадници луѓе при пренесување на 
посмртните останки на чешкиот национален поет 
Карел Х. Маха на вишеградските гробишта Славин 

во Прага, 1939; ковчегот го носат и поетите 
Франтишек Халас и Јозеф Кнап  

(Литературен архив ПНП, Прага) 
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Поставувањето споменици е уште еден многу очигледен аспект на 

канонизација. Гробовите со надгробни споменици, јавните споменици по паркови 
и по градски центри, музеализираните објекти и спомен-плочите, посветени на 
културните светци, постепено формираат густа географска мрежа на симболички 
инвестираните меморијални места, која по многу нешта личи на мрежата на 
христијанските светечки центри што во средниот век ја испреплеле Европа20. 
Централната улога меѓу нив ја имаат гробовите, (родните) куќи, кои кај ѕвездите 
на светскиот канон станале забележителен економско-туристички фактор21, како 
и големите јавни споменици. Додека некогаш во спомен на уметниците (покрај 
надгробни споменици) се поставувале пред сѐ бисти и релјефи по ентериери, по 
1840 година во европските центри почнале како епидемија да се множат статуи на 
раскошни пиедестали што заземале централни урбани простори22. Спомениците 
и меморијалните места настануваат и денес, а притоа понекогаш добиваат 
исклучително иновативни форми (на пример потокот во каталонскиот Фулгеролес, 
кој е канализиран во форма на потписот на Жасин Вердаге).

 

Споменикот на Валтер Скот, веројатно и денес најмегаломански споменик на некој уметник, 1844, 
Единбург, Шкотска (непознат фотограф, околу 1860 година)

20 Иако изразот „lieux de mémoire“ (сп. Nora 1989) во последно време стекна голема 
популарност, сепак во овој контекст е посоодветен (попрецизен) изразот „меморијални 
места“ („sites of memory“).
21 Овде спаѓаат, на пример, куќата на Гете во Вајмар (сп. Plachta 2008), прочуениот 
замок Аботсфорд на Скот (сп. Rigney 2012), кои биле славни уште додека авторите 
биле живи, и (божемната) родна куќа на Шекспир во Стратфорд (сп. Rosenthal 2008). 
За родните куќи пишува Harald Hendrix (2008).
22 Прототип за средноевропски простор е споменикот на Шилер во Штутгарт од 1839 
година, а гигантски пример од тој тип е споменикот на Скот поставен во Единбург во 
1844 година.

Споменикот на Валтер Скот, веројатно и денес најмегаломански споменик на 
некој уметник, 1844, Единбург, Шкотска (непознат фотограф, околу 1860 година)
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Следната група фактори на продукција на канонскиот статус, т.е. грижа 

за примарниот корпус (на артефактите), може да се нарече скриптура. На 
некој начин, стремежот кон собирање, чување и верна репродукција на 
целокупниот опус е двојник на занимавањето со реликвии: физичкиот корпус 
овде метафорично се надоместува со уметничкиот23. Слично како и светите 
текстови, и делата на културните светци стануваат предмет на опсесивна грижа 
за текстот: страст кон факсимили, буквална репродукција и констатирање 
на ултимативната варијанта24. Различни изданија (научно-критичкистр, 
па и популарни), избори и преводи (антологии, прегледи, ретроспективи) 
секогаш се во фокусот на агентите на канонизацијата, бидејќи тие се темел на 
каноничноста и на нејзината репродукција. 

На крајот, треба да се спомене и конфирмацијата – официјална афирмација 
и промоција на канонскиот статус. Во споредба со постапките што низ векови 
се развивале за канонизацијата на католичките светци, овој процес не е 
строго кодифициран25. Тој започнува со признавање во матичниот уметнички 
потсистем, продолжува на полето на пошироката култура, за на крајот да се 
реши на полето на политиката – имено, без обѕир на потенцијална „народна“ 
поддршка, некои подрачја на канонизацијата (на пример поставувањето 
споменици) бараат одредена политичка моќ26. Слично важи и за „крштевањето“ 
со кое се дополнува констелацијата на меморијалните обележја: бројни локации 
(улици, плоштади, паркови, езера, крајбрежја, околии, врвови, патишта…), 
институции и настани се именувани со името на културен светец, со што, на 
специфичен начин, се ставени под неговата „заштита“27. Конечната афирмација 
на културните светци ја доделува државниот апарат, кој ги вклучува во своите 
наставни планови, на монети, банкноти, марки, државни симболи, па дури и во 
државниот календар28. 

23 Во книгата за Чосер, Прендергаст (Prendergast 2004) елегантно си поигрува со 
концептите corpse и corpus.
24 За концептите „грижа за текстот“ („Textpflege“) и „грижа за смислата“ („Sinnpflege“) 
види: Assmann, Assmann 1987: 11–15.
25 За процесот на формализација на постапките за канонизација во католицизмот сп.: 
Delooz 1983.
26 Сп. анализата на поставување на спомениците на Валентин Водник и Франце 
Прешерн во Љубљана (Dović 2013).
27 Сп. истражувањето што укажало на првенство на Прешерн (евидентирани вкупно 
134 меморијални единици) меѓу словенечките книжевници (Dović 2016b).
28 Секако, тоа е можно само доколку извесно национално движење – преку фазите А, 
Б и В (Hroch 1993: 6–7) – ќе постигне доволна политичка сувереност. Се чини дека во 
фазата В, кога агитацијата на помали групи конечно ќе прерасне во масовно движење, 



81

Маријан Довиќ
 

    

Cultus II: репродукција на канонскиот статус

Од динамичните аспекти на канонизацијата што овозможуваат одржување 
на каноничноста низ време, најпрвин ги споменувам ритуалите. Во 19 век 
стануваат популарни и широко распространети комеморации, јубилејни 
свечености, откривање споменици, свечени ручеци и вечери со здравици, 
доделување награди, изложби, живи слики („tableaux vivants“). Обрасците за 
честење на културните светци во принцип содржат еден вид иконодулија, а 
поради интензивен интеркултурен трансфер тие се изненадувачки слични, 
дури и во многу оддалечени култури. Обично опфаќаат организиран спровод, 
односно процесија, икона (биста или портрет) поставена во јавен простор, 
искажување чест со полагање (лаворов) венец, свечена орација и изведување на 
нови дела посветени на културниот светец. Ритуалите се редовни, на „празник 
на светецот“, додека поголеми годишнини и откривање споменици стануваат 
рамка за масовни ритуални собири на кои учествуваат и по неколку десетици 
илјади луѓе29; во таа смисла Кино (Quinault 1998) сосема оправдано го употребува 
изразот „култ на стогодишнината“. Интересно е што за „денот на светецот“ 
често се избрани датуми на нивната смрт – слично како и во христијанските 
култови каде што тој ден претставува dies natalis, ден на повторно раѓање во 
небеската зедница на светци. Како кај религиозните светци така и во врска со 
културните светци се распространуваат поклоненија и принесување дарови на 
гробови и на други симболички инвестирани меморијлни локации30.

и култовите на светците достигнуваат до своја кулминација во смисла на ритуалност, а 
подоцна формите на канонизација стануваат помалку еуфорични. 
29На откривањето на споменикот на Пушкин во Москва во 1880 година се собрале 
околу 100 000 луѓе (Stewart 2014). Па и во Словенија на откривањето на споменикот на 
Валентин Водник во Љубљана во 1889 се собрале 10 000 луѓе (Dović 2013).
30 Ритуалот често завршува со друштвени настани со јасна социјална стратификација, 

Романскиот 
национален поет 
Михај Еминеску 
на банкнота 
за 500 леи од 
2005 година; во 
2010 год. тој 
е (неуспешно) 
предлаган за 
канонизација 
во православен 
светец 
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Масовни свечености при откривањето на споменикот на исландскиот национален поет Јонас Халгримсон, 
Рејкјавик, 1907 (архива на Музејот на вајарот Ејнар Јонсон, Рејкјавик) 

Следниот битен аспект на одржување на каноничноста е апропријацијата. 
Во принцип, со текот на времето се формира богат метатекстуален корпус, кој 
опфаќа од научни до популарни елаборации поврзани со личноста и со опусот на 
културниот светец. Во овие обилни пластови на егзегетските коментари цело време 
се одвива комплексен процес на интерпретирање и присвојување. Промоторите на 
канонизацијата преговараат со своите опоненти за статусот на културниот светец, 
настојуваат да елиминираат потенцијални ривали, да ги реинтерпретираат животот 
и делото на различни рамништа и да го поместат во домашниот и во светскиот канон 
(сп. концепт на „светување“ [„svetovljenje“] на Марко Јуван [Juvan 2016], адаптиран 
според „worlding“ на Џелал Кадир). Наследството на културните светци е често 
предмет на хагиографска мистификација, на бесрамна идеолошка манипулација и 
екстракција на упростувачки „мантри“, згуснати во ударни, популарни слогани31. 

Меѓу темелните аспекти на умножување на секундарниот корпус спаѓа и 
прокреативноста. Се чини дека токму способноста на постојана стимулација 
на нови деривативни дела е еден од основните потези на уметничкиот корпус 
што успешно се брани пред природниот процес на заборавањето. Новиот корпус 
често експонентно го надминува обемот на примарниот: понекогаш е доволен 
само грст канонични песни (или слики) за „превод“ на илјадници нови дела од 
најразлични жанрови. Новите дела, инспирирани од примарниот корпус, можат да 

која покажува новo распоредување на општествените односи (на пример банкети во 
затворен простор за елита, веселба со игранка за маса).
31 Нојбауер, на пример, констатира дека речиси сите национални поети во 
социјалистичките земји биле оправдано реинтерпретирани како протокомунисти (Neu-
bauer 2010: 16–18).
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воспостават широка палета на интертекстуални релации со примарниот корпус: да 
ги величаат оригиналните дела и нивниот автор, да ги имитираат или пародираат 
нивниот стил и содржина, или пак, едноставно да се потпрат на нив во креативен, 
игрив интертекстуален контакт. Прокреативноста секако не е ограничена само 
на оригиналниот жанр, јазик или уметнички потсистем: книжевен текст може, 
на пример, да се претвори во инструментална композиција, адаптирана за хорско 
пеење, да биде вообличен како слика или статуа; а може да стане и основа за 
опера, драма или филмско сценарио, односно да поттикне нова креативност на 
најразновидни начини. 

Тенката книшка Поезии на Франце Прешерн пред опсежниот секундарен корпус за Прешерн и за неговото 
дело (фотографија на Маријан Довиќ)   

На крајот, како неизоставна состојка на ефикасното формирање на стабилна 
канонска традиција треба да се спомене и индоктринацијата. Таа, впрочем, 
започнува на ниво на соодветна мрежа на посреднички структури, пред 
сѐ медиуми и институции, но нејзиниот најсилен инструмент е несомнено 
образовниот апарат. Канонскиот статус на културните светци може долгорочно 
успешно да се пренесува меѓу генерации само во рамките на образовниот 
процес. Индоктринацијата често започнува уште во градинка (интернализација 
на едноставни легенди), а продолжува во основно училиште, детално планирана 
во учебните програми (осознавање на основните категории и мантри, учење 
напамет, рецитирање), и во средно училиште (детално изучување на корпусот)32. 
И највисокото, универзитетско рамниште може да служи за продлабочување 
и репродукција на постојните канонски обрасци, но воедно претставува и 
простор на можности за нивно надминување.

32 Во Словенија, децата уште во градинка за Денот на културата (8 Февруари) се 
среќаваат со категоријата на Поетот, кој е љубезен кон децата (ги дарува со суви смокви, 
поради што го добива и прекарот „doktor Fig“), а преку приказната за недостижната 
Јулија, и со идејата за романтична љубов. За Прешерн во училиштата детално пишува 
Božič 2010.

Тенката книшка Поезии на Франце Прешерн пред 
опсежниот секундарен корпус за Прешерн и за неговото 

дело (фотографија на Маријан Довиќ)   
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Effectus: консеквенции за поширокото општество 

Култовите и канонизацијата на културните светци во последните два века, 
опишани во претставениот аналитички модел, треба, секако, да се разберат во 
контекст на развојот на национализмот како секуларна религија. Во таа смисла, 
рубриката effectus настојува да ги опфати нивните пошироки општествени 
ефекти. Тие се тесно поврзани со формирањето заедница, т.е. со конструкција и 
консолидација на (нов) колектив. За членовите на вакви колективи културните 
светци како заеднички и егземпларни модели претставуваат и модели за 
формирање на идентитет, пред сѐ на ниво на народните (јазични) заедници, 
но и на региони или империи33. Преку идентификација со заедницата на 
поклониците на светецот и преку активно искажување приврзаност во 
привлечни меморијални ритуали, поединецот – ако го употребам познатиот 
концепт на Алтисер – е интерпелиран во заедницата, која не е само „замислена“ 
туку и фактички отелотворена, материјализирана.

Масовно одбележување на стогодишнината од смртта на Фридрих Шилер во Штутгарт покрај 
пиедесталот на првиот голем споменик на поетот од 1839 година, 1905 год. (архива на Goethezeitportal) 

33 Империјалниот аспект е карактеристичен пред сè за култни фигури на колонијалните 
велесили, какви што се Шекспир, Сервантес или Камоиш. Случаите на Петрарка, па и 
на Скот и Бернс, во тој поглед се покомплицирани.

Масовно одбележување на стогодишнината од смртта на Фридрих Шилер во 
Штутгарт покрај пиедесталот на првиот голем споменик на поетот од 1839 

година, 1905 год. (архива на Goethezeitportal) 
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Како што посочив, канонизацијата на културните светци видливо ја маркирала 

и организацијата на (националната) држава со помош на просторно-временско 
означување. Каде што националниот проект напредувал во политичка смисла, 
таму на територијата на државата (која се воспоставувала) се формирала 
мрежа на меморијални обележја, која ја испреплетувала дотогаш „невината“ 
покраина со нов слој асоцијации, со што ја подредувала на (семиотична) 
национализација. Културните светци не биле секогаш во први бојни редови 
на вакво освојување на територијата (поважна улога често одиграле владари, 
политичари, војсководци, јунаци или револуционери), па сепак и тие биле во 
принцип активно вклучени во процесот. Често – на пример Ботев, Камоиш, 
Прешерн, Розалија де Кастро и други – биле употребени и при организација на 
специфичниот (секуларен) календар34.

Од аспект на кохезијата на нови заедници, честењето на културните светци 
и екстензивната елаборација на нивната оставина битно придонесуваат кон 
формирање на колективен имагинариум. Со помош на грижливо чување, 
репродукција и индоктринација, канонизираниот „корпус“ останува постојано 
присутен и на располагање за референции и интертекстуално преигрување. 
Мантрите, поедноставените интерпретации и стандардизираната иконографија 
стануваат заеднички репозиториум, кој овозможува дисеминација на 
најразлични политички или морални пораки. А „темелните дела“ на културните 
светци, нивните интерпретации и секундарниот корпус, кој постојано се 
умножува, воедно обезбедуваат и резервоар на колективна меморија. 

Очигледно е, значи, дека културните светци треба да се согледаат во контекст 
на поширока политичка трансформација. Додека старите модуси на лојалноста 
незапирливо слабеат, гарантирањето припадност кон новите културни заедници 
станува клучен аспект за обновување и одржување на општествената кохезија. 
Во таа смисла, културните светци се моќно орудие, а нивната канонизација 
никогаш не била предмет на маргиналци, напротив: со нив обично се занимавале 
поединци со највисоки културни, па и политички амбиции. Канонизацијата, 
значи, не треба да се согледува претежно како игра што се одвива во естетско 
поле, туку треба да се признае дека таа е директно прикачена на сферата на 
моќта и на авторитетот во националната држава во развој: тука таа гарантира 
соодветна легитимизација на нови елити и овозможува прераспоредување 
на симболичниот, културниот, политичкиот, па дури и економскиот капитал. 
Притоа чествувањето на културните светци како витална сила на културниот 
национализам често инспирирало националистички страсти и поттикнувало 
унификација на мултиетнички и мултијазични подрачја, што секако 

34 Радикален модел на секуларизација на јавните простори и на државниот календар 
воведува Француската револуција (Ozouf 1991: 265–267), додека подоцнежните 
реформи применуваат поблаги, но поефикасни пристапи.
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предизвикувало конфликти меѓу доминантните и малцинските заедници. Во 
таа смисла, културните светци одиграле важна улога во развојот на „Европа на 
народи“ како амблеми на националноста.

 
* * *

Се надевам дека предложената аналитичка рамка ќе се покаже како корисно 
орудие при понатамошното собирање и систематизација на компаративните 
податоци за културните светци – тука има уште многу работа. Дури тогаш 
ќе биде можно на некои најинтересни прашања за културните светци да се 
одговори во поширок, европски контекст. Додека во поединечни примери е 
можно дополнително да се истражи зошто некои поединци биле избрани, а 
други не, треба во поширока перспектива да се објаснат пред сѐ разликите меѓу 
културите. Тука треба да се спомене, на пример, разликата меѓу културните 
центри и (полу)перифериите, меѓу државните и недржавните народи, како и 
различните вреднувања (статуси) на културните светци во споредба со други 
секуларни (или религиски) личности од матичните култури. Покрај тоа, 
постојат и големи разлики меѓу културите во кои чествувањето се фокусира 
само на една личност и културите во кои чествувањето е дисперзирано на 
повеќе личности или во кои културните светци воопшто не одиграле важна 
улога. Треба да се објаснат и да се интерпретираат и необично различните 
временски распореди на поединечните култови, па и прашањето за живоста, т.е. 
релевантноста за современоста: додека некои културни светци денес сè уште 
функционираат, други во последниве децении забележително губат од својата 
популарност. Елаборацијата на сложените односи меѓу локалните (национални) 
и глобалните канонизациски обрасци (зошто и како некои културни светци 
станале меѓународни ѕвезди, а многумина од нив не) би овозможила и 
скапоцен придонес кон современите истражувања на наднационалната 
хиперканоничност. На крајот на краиштата, некои изненадувачки трендови во 
последниве децении – на пример локални настојувања за црковна канонизација 
на афирмирани уметници (на пример Чавчаваѕе во Грузија, Његош во Црна 
Гора, Еминеску во Романија, Гауди во Каталонија или Плечник во Словенија; 
сп.: Dović, Helgason 2017: 187–203) – покажуваат дека прашањето за културните 
светци и по двесте години останува релевантно, а можеби бара дури нова фаза 
на рефлексија. 



87

Маријан Довиќ

 

  

КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ

VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ

на поединецот за канонизација

ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ

за поширокото општество

PERSONA

Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
– Изглед и животен стил
– Анегдотично наследство
– Сојузништва и следбеници

РЕЛИКТИ

Грижа за реликвиите и за 
материјалното наследство

– Прекопување или 
репатријација на посмртните 
останки

– Заштита на дела, лични 
предмети, мебел

– Музеализација
– Секундарни реликти и 

сувенири 

РИТУАЛИ

Комеморации и чествување 

– Стогодишнини, денови на 
светци

– Откривање споменици, 
поклоненија, принесување 
дарови

– Процесии, спектакли, живи 
слики

– Иконодулија
– Банкети, здравици, балови

ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА 

– Угодност на колективните 
ритуали

– Конструирање заеднички 
идоли 

– Идентификување со маса 
поклоници

– Интерпелирање во заедница 
(национална, регионална, 
империјална)

AENIGMA

Потенцијалите врзани за 
трансгресиите 

– Гревови
– Тајни
– Измачување и мачеништво 
– Чуда
– Апокрифи

СПОМЕНИЦИ

Создавање на меморијални обележја

– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
– Статуи и релјефи во ентериери 
– Јавни споменици на отворено 
– Меморијални објекти (соби, 

куќи, музеи, пантеони)

АПРОПРИЈАЦИЈА

Интерпретирање и присвојување 

– Научна егзегеза 
– Преговори за статусот 

(локален 
канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 

– Културна колонизација на 
метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 

OPERA

Потенцијалите врзани за 
содржината на делата 

– Егземпларност
– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво

СКРИПТУРА

Грижа за примарниот корпус 

– Собирање на комплетен опус 
– Факсимили и репринти
– Ексцесивна текстуална 

критика 
– Опседнатост со автентичност 
– Институционализација на 

собирање и чување 

ПРОКРЕАТИВНОСТ

Умножување на секундарниот корпус 

– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 

– Увеличување, имитација
– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 

политика, вооружен отпор)

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално афирмирање и 
промовирање 

– Крстење (именување) на 
локации (улици, плоштади) и 
институции

– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови

ИНДОКТРИНАЦИЈА

Дисеминација преку образовниот 
систем

– Легенди и едноставни 
биографски концепти 
(градинка)

– Освојување мантри (основно 
училиште)

– Меморизација и рецитирање 
– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
универзитет)

ПОЛИТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

– Редистрибуција на 
симболичниот, културниот и 
политичкиот капитал

– Легитимизирање нови елити 
– Нови модуси на 

општествената кохезија 
– Сменети обрасци на културна 

доминација 

Превод: Намита Субиото
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комплексност
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за поширокото општество

PERSONA
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Создавање на меморијални обележја

– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
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КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ

VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ

на поединецот за канонизација

ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ

за поширокото општество

PERSONA

Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
– Изглед и животен стил
– Анегдотично наследство
– Сојузништва и следбеници

РЕЛИКТИ

Грижа за реликвиите и за 
материјалното наследство

– Прекопување или 
репатријација на посмртните 
останки

– Заштита на дела, лични 
предмети, мебел

– Музеализација
– Секундарни реликти и 

сувенири 

РИТУАЛИ

Комеморации и чествување 

– Стогодишнини, денови на 
светци

– Откривање споменици, 
поклоненија, принесување 
дарови

– Процесии, спектакли, живи 
слики

– Иконодулија
– Банкети, здравици, балови

ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА 

– Угодност на колективните 
ритуали

– Конструирање заеднички 
идоли 

– Идентификување со маса 
поклоници

– Интерпелирање во заедница 
(национална, регионална, 
империјална)

AENIGMA

Потенцијалите врзани за 
трансгресиите 

– Гревови
– Тајни
– Измачување и мачеништво 
– Чуда
– Апокрифи
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– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
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канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
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– Култивирање на јавните 
простори 
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метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 
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содржината на делата 
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– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво

СКРИПТУРА

Грижа за примарниот корпус 

– Собирање на комплетен опус 
– Факсимили и репринти
– Ексцесивна текстуална 

критика 
– Опседнатост со автентичност 
– Институционализација на 
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– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 
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– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 
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– Културно планирање
– Искажување на 
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политика, вооружен отпор)

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално афирмирање и 
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– Крстење (именување) на 
локации (улици, плоштади) и 
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– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови

ИНДОКТРИНАЦИЈА

Дисеминација преку образовниот 
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– Научна егзегеза 
– Преговори за статусот 

(локален 
канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 

– Културна колонизација на 
метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 

OPERA

Потенцијалите врзани за 
содржината на делата 

– Егземпларност
– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво

СКРИПТУРА

Грижа за примарниот корпус 

– Собирање на комплетен опус 
– Факсимили и репринти
– Ексцесивна текстуална 

критика 
– Опседнатост со автентичност 
– Институционализација на 

собирање и чување 

ПРОКРЕАТИВНОСТ

Умножување на секундарниот корпус 

– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 

– Увеличување, имитација
– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 

политика, вооружен отпор)

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално афирмирање и 
промовирање 

– Крстење (именување) на 
локации (улици, плоштади) и 
институции

– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови
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Дисеминација преку образовниот 
систем

– Легенди и едноставни 
биографски концепти 
(градинка)

– Освојување мантри (основно 
училиште)

– Меморизација и рецитирање 
– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
универзитет)

ПОЛИТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

– Редистрибуција на 
симболичниот, културниот и 
политичкиот капитал

– Легитимизирање нови елити 
– Нови модуси на 

општествената кохезија 
– Сменети обрасци на културна 

доминација 
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КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ

VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ

на поединецот за канонизација

ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ

за поширокото општество

PERSONA

Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
– Изглед и животен стил
– Анегдотично наследство
– Сојузништва и следбеници

РЕЛИКТИ

Грижа за реликвиите и за 
материјалното наследство

– Прекопување или 
репатријација на посмртните 
останки

– Заштита на дела, лични 
предмети, мебел

– Музеализација
– Секундарни реликти и 

сувенири 

РИТУАЛИ

Комеморации и чествување 

– Стогодишнини, денови на 
светци

– Откривање споменици, 
поклоненија, принесување 
дарови

– Процесии, спектакли, живи 
слики

– Иконодулија
– Банкети, здравици, балови

ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА 

– Угодност на колективните 
ритуали

– Конструирање заеднички 
идоли 

– Идентификување со маса 
поклоници

– Интерпелирање во заедница 
(национална, регионална, 
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канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација
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ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 
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метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 
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содржината на делата 
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– Пресвртност, иновативност
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интертекстуална референција 
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медиуми или јазици
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– Заедничка референтна 
интертекстуална база 
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придобивки 
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политика, вооружен отпор)
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Создавање на меморијални обележја
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– Спомен-плочи
– Статуи и релјефи во ентериери 
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– Меморијални објекти (соби, 
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– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 
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– Институционализација на 
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Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
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материјалното наследство

– Прекопување или 
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империјална)

AENIGMA

Потенцијалите врзани за 
трансгресиите 

– Гревови
– Тајни
– Измачување и мачеништво 
– Чуда
– Апокрифи

СПОМЕНИЦИ

Создавање на меморијални обележја

– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
– Статуи и релјефи во ентериери 
– Јавни споменици на отворено 
– Меморијални објекти (соби, 

куќи, музеи, пантеони)

АПРОПРИЈАЦИЈА

Интерпретирање и присвојување 

– Научна егзегеза 
– Преговори за статусот 

(локален 
канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 

– Културна колонизација на 
метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 

OPERA

Потенцијалите врзани за 
содржината на делата 

– Егземпларност
– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво

СКРИПТУРА

Грижа за примарниот корпус 

– Собирање на комплетен опус 
– Факсимили и репринти
– Ексцесивна текстуална 

критика 
– Опседнатост со автентичност 
– Институционализација на 

собирање и чување 

ПРОКРЕАТИВНОСТ

Умножување на секундарниот корпус 

– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 

– Увеличување, имитација
– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 

политика, вооружен отпор)

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално афирмирање и 
промовирање 

– Крстење (именување) на 
локации (улици, плоштади) и 
институции

– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови

ИНДОКТРИНАЦИЈА

Дисеминација преку образовниот 
систем

– Легенди и едноставни 
биографски концепти 
(градинка)

– Освојување мантри (основно 
училиште)

– Меморизација и рецитирање 
– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
универзитет)

ПОЛИТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

– Редистрибуција на 
симболичниот, културниот и 
политичкиот капитал

– Легитимизирање нови елити 
– Нови модуси на 

општествената кохезија 
– Сменети обрасци на културна 

доминација 

 

  

КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ

VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ

на поединецот за канонизација

ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ

за поширокото општество

PERSONA

Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
– Изглед и животен стил
– Анегдотично наследство
– Сојузништва и следбеници

РЕЛИКТИ

Грижа за реликвиите и за 
материјалното наследство

– Прекопување или 
репатријација на посмртните 
останки

– Заштита на дела, лични 
предмети, мебел

– Музеализација
– Секундарни реликти и 

сувенири 

РИТУАЛИ

Комеморации и чествување 

– Стогодишнини, денови на 
светци

– Откривање споменици, 
поклоненија, принесување 
дарови

– Процесии, спектакли, живи 
слики

– Иконодулија
– Банкети, здравици, балови

ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА 

– Угодност на колективните 
ритуали

– Конструирање заеднички 
идоли 

– Идентификување со маса 
поклоници

– Интерпелирање во заедница 
(национална, регионална, 
империјална)

AENIGMA

Потенцијалите врзани за 
трансгресиите 

– Гревови
– Тајни
– Измачување и мачеништво 
– Чуда
– Апокрифи

СПОМЕНИЦИ

Создавање на меморијални обележја

– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
– Статуи и релјефи во ентериери 
– Јавни споменици на отворено 
– Меморијални објекти (соби, 

куќи, музеи, пантеони)

АПРОПРИЈАЦИЈА

Интерпретирање и присвојување 

– Научна егзегеза 
– Преговори за статусот 

(локален 
канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 

– Културна колонизација на 
метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 

OPERA

Потенцијалите врзани за 
содржината на делата 

– Егземпларност
– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво

СКРИПТУРА

Грижа за примарниот корпус 

– Собирање на комплетен опус 
– Факсимили и репринти
– Ексцесивна текстуална 

критика 
– Опседнатост со автентичност 
– Институционализација на 

собирање и чување 

ПРОКРЕАТИВНОСТ

Умножување на секундарниот корпус 

– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 

– Увеличување, имитација
– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 

политика, вооружен отпор)

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално афирмирање и 
промовирање 

– Крстење (именување) на 
локации (улици, плоштади) и 
институции

– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови

ИНДОКТРИНАЦИЈА

Дисеминација преку образовниот 
систем

– Легенди и едноставни 
биографски концепти 
(градинка)

– Освојување мантри (основно 
училиште)

– Меморизација и рецитирање 
– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
универзитет)

ПОЛИТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

– Редистрибуција на 
симболичниот, културниот и 
политичкиот капитал

– Легитимизирање нови елити 
– Нови модуси на 

општествената кохезија 
– Сменети обрасци на културна 

доминација 

 

  

КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ

VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ

на поединецот за канонизација

ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ

за поширокото општество

PERSONA

Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
– Изглед и животен стил
– Анегдотично наследство
– Сојузништва и следбеници

РЕЛИКТИ

Грижа за реликвиите и за 
материјалното наследство

– Прекопување или 
репатријација на посмртните 
останки

– Заштита на дела, лични 
предмети, мебел

– Музеализација
– Секундарни реликти и 

сувенири 

РИТУАЛИ

Комеморации и чествување 

– Стогодишнини, денови на 
светци

– Откривање споменици, 
поклоненија, принесување 
дарови

– Процесии, спектакли, живи 
слики

– Иконодулија
– Банкети, здравици, балови

ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА 

– Угодност на колективните 
ритуали

– Конструирање заеднички 
идоли 

– Идентификување со маса 
поклоници

– Интерпелирање во заедница 
(национална, регионална, 
империјална)

AENIGMA

Потенцијалите врзани за 
трансгресиите 

– Гревови
– Тајни
– Измачување и мачеништво 
– Чуда
– Апокрифи

СПОМЕНИЦИ

Создавање на меморијални обележја

– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
– Статуи и релјефи во ентериери 
– Јавни споменици на отворено 
– Меморијални објекти (соби, 

куќи, музеи, пантеони)

АПРОПРИЈАЦИЈА

Интерпретирање и присвојување 

– Научна егзегеза 
– Преговори за статусот 

(локален 
канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 

– Културна колонизација на 
метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 

OPERA

Потенцијалите врзани за 
содржината на делата 

– Егземпларност
– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво

СКРИПТУРА

Грижа за примарниот корпус 

– Собирање на комплетен опус 
– Факсимили и репринти
– Ексцесивна текстуална 

критика 
– Опседнатост со автентичност 
– Институционализација на 

собирање и чување 

ПРОКРЕАТИВНОСТ

Умножување на секундарниот корпус 

– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 

– Увеличување, имитација
– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 
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Официјално афирмирање и 
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– Крстење (именување) на 
локации (улици, плоштади) и 
институции

– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови
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Дисеминација преку образовниот 
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корпусот (средно училиште и 
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КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ

VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ

на поединецот за канонизација

ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ

за поширокото општество

PERSONA

Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
– Изглед и животен стил
– Анегдотично наследство
– Сојузништва и следбеници

РЕЛИКТИ

Грижа за реликвиите и за 
материјалното наследство

– Прекопување или 
репатријација на посмртните 
останки

– Заштита на дела, лични 
предмети, мебел

– Музеализација
– Секундарни реликти и 

сувенири 

РИТУАЛИ

Комеморации и чествување 

– Стогодишнини, денови на 
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– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација
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медиуми или јазици
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– Угодност на колективните 
ритуали

– Конструирање заеднички 
идоли 

– Идентификување со маса 
поклоници

– Интерпелирање во заедница 
(национална, регионална, 
империјална)

AENIGMA

Потенцијалите врзани за 
трансгресиите 

– Гревови
– Тајни
– Измачување и мачеништво 
– Чуда
– Апокрифи

СПОМЕНИЦИ

Создавање на меморијални обележја

– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
– Статуи и релјефи во ентериери 
– Јавни споменици на отворено 
– Меморијални објекти (соби, 

куќи, музеи, пантеони)

АПРОПРИЈАЦИЈА

Интерпретирање и присвојување 

– Научна егзегеза 
– Преговори за статусот 

(локален 
канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 

– Културна колонизација на 
метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 

OPERA

Потенцијалите врзани за 
содржината на делата 

– Егземпларност
– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво

СКРИПТУРА

Грижа за примарниот корпус 

– Собирање на комплетен опус 
– Факсимили и репринти
– Ексцесивна текстуална 

критика 
– Опседнатост со автентичност 
– Институционализација на 

собирање и чување 

ПРОКРЕАТИВНОСТ

Умножување на секундарниот корпус 

– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 

– Увеличување, имитација
– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 

политика, вооружен отпор)

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално афирмирање и 
промовирање 
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локации (улици, плоштади) и 
институции

– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови

ИНДОКТРИНАЦИЈА

Дисеминација преку образовниот 
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– Легенди и едноставни 
биографски концепти 
(градинка)

– Освојување мантри (основно 
училиште)
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– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
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ПОЛИТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

– Редистрибуција на 
симболичниот, културниот и 
политичкиот капитал
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доминација 

 

  

КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ

VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ

на поединецот за канонизација

ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ
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– Искажување на 
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– Секундарни реликти и 

сувенири 

РИТУАЛИ

Комеморации и чествување 

– Стогодишнини, денови на 
светци

– Откривање споменици, 
поклоненија, принесување 
дарови

– Процесии, спектакли, живи 
слики

– Иконодулија
– Банкети, здравици, балови

ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА 

– Угодност на колективните 
ритуали

– Конструирање заеднички 
идоли 

– Идентификување со маса 
поклоници

– Интерпелирање во заедница 
(национална, регионална, 
империјална)

AENIGMA

Потенцијалите врзани за 
трансгресиите 

– Гревови
– Тајни
– Измачување и мачеништво 
– Чуда
– Апокрифи

СПОМЕНИЦИ

Создавање на меморијални обележја

– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
– Статуи и релјефи во ентериери 
– Јавни споменици на отворено 
– Меморијални објекти (соби, 

куќи, музеи, пантеони)

АПРОПРИЈАЦИЈА

Интерпретирање и присвојување 

– Научна егзегеза 
– Преговори за статусот 

(локален 
канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 

– Културна колонизација на 
метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 

OPERA

Потенцијалите врзани за 
содржината на делата 

– Егземпларност
– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво

СКРИПТУРА

Грижа за примарниот корпус 

– Собирање на комплетен опус 
– Факсимили и репринти
– Ексцесивна текстуална 

критика 
– Опседнатост со автентичност 
– Институционализација на 

собирање и чување 

ПРОКРЕАТИВНОСТ

Умножување на секундарниот корпус 

– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 

– Увеличување, имитација
– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 

политика, вооружен отпор)

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално афирмирање и 
промовирање 

– Крстење (именување) на 
локации (улици, плоштади) и 
институции

– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови

ИНДОКТРИНАЦИЈА

Дисеминација преку образовниот 
систем

– Легенди и едноставни 
биографски концепти 
(градинка)

– Освојување мантри (основно 
училиште)

– Меморизација и рецитирање 
– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
универзитет)

ПОЛИТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

– Редистрибуција на 
симболичниот, културниот и 
политичкиот капитал

– Легитимизирање нови елити 
– Нови модуси на 

општествената кохезија 
– Сменети обрасци на културна 

доминација  
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– Институционализација на 

собирање и чување 

ПРОКРЕАТИВНОСТ

Умножување на секундарниот корпус 

– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 

– Увеличување, имитација
– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 

политика, вооружен отпор)

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално афирмирање и 
промовирање 

– Крстење (именување) на 
локации (улици, плоштади) и 
институции

– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови

ИНДОКТРИНАЦИЈА

Дисеминација преку образовниот 
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– Легенди и едноставни 
биографски концепти 
(градинка)

– Освојување мантри (основно 
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– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
универзитет)

ПОЛИТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

– Редистрибуција на 
симболичниот, културниот и 
политичкиот капитал
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– Нови модуси на 

општествената кохезија 
– Сменети обрасци на културна 

доминација 

 

  

КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ
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ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ

за поширокото општество

PERSONA

Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
– Изглед и животен стил
– Анегдотично наследство
– Сојузништва и следбеници
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– Музеализација
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– Конструирање заеднички 
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поклоници
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– Тајни
– Измачување и мачеништво 
– Чуда
– Апокрифи

СПОМЕНИЦИ

Создавање на меморијални обележја

– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
– Статуи и релјефи во ентериери 
– Јавни споменици на отворено 
– Меморијални објекти (соби, 

куќи, музеи, пантеони)

АПРОПРИЈАЦИЈА

Интерпретирање и присвојување 

– Научна егзегеза 
– Преговори за статусот 

(локален 
канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 

– Културна колонизација на 
метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 

OPERA

Потенцијалите врзани за 
содржината на делата 

– Егземпларност
– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво
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медиуми или јазици
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– Меморизација и рецитирање 
– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
универзитет)

ПОЛИТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

– Редистрибуција на 
симболичниот, културниот и 
политичкиот капитал

– Легитимизирање нови елити 
– Нови модуси на 

општествената кохезија 
– Сменети обрасци на културна 

доминација  

  

КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ

VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ

на поединецот за канонизација

ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ

за поширокото општество

PERSONA

Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
– Изглед и животен стил
– Анегдотично наследство
– Сојузништва и следбеници

РЕЛИКТИ

Грижа за реликвиите и за 
материјалното наследство

– Прекопување или 
репатријација на посмртните 
останки

– Заштита на дела, лични 
предмети, мебел

– Музеализација
– Секундарни реликти и 

сувенири 

РИТУАЛИ

Комеморации и чествување 

– Стогодишнини, денови на 
светци

– Откривање споменици, 
поклоненија, принесување 
дарови

– Процесии, спектакли, живи 
слики

– Иконодулија
– Банкети, здравици, балови

ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА 

– Угодност на колективните 
ритуали

– Конструирање заеднички 
идоли 

– Идентификување со маса 
поклоници

– Интерпелирање во заедница 
(национална, регионална, 
империјална)

AENIGMA

Потенцијалите врзани за 
трансгресиите 

– Гревови
– Тајни
– Измачување и мачеништво 
– Чуда
– Апокрифи

СПОМЕНИЦИ

Создавање на меморијални обележја

– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
– Статуи и релјефи во ентериери 
– Јавни споменици на отворено 
– Меморијални објекти (соби, 

куќи, музеи, пантеони)

АПРОПРИЈАЦИЈА

Интерпретирање и присвојување 

– Научна егзегеза 
– Преговори за статусот 

(локален 
канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 

– Културна колонизација на 
метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 

OPERA

Потенцијалите врзани за 
содржината на делата 

– Егземпларност
– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво

СКРИПТУРА

Грижа за примарниот корпус 

– Собирање на комплетен опус 
– Факсимили и репринти
– Ексцесивна текстуална 

критика 
– Опседнатост со автентичност 
– Институционализација на 

собирање и чување 

ПРОКРЕАТИВНОСТ

Умножување на секундарниот корпус 

– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 

– Увеличување, имитација
– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 

политика, вооружен отпор)

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално афирмирање и 
промовирање 

– Крстење (именување) на 
локации (улици, плоштади) и 
институции

– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови

ИНДОКТРИНАЦИЈА

Дисеминација преку образовниот 
систем

– Легенди и едноставни 
биографски концепти 
(градинка)

– Освојување мантри (основно 
училиште)

– Меморизација и рецитирање 
– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
универзитет)

ПОЛИТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

– Редистрибуција на 
симболичниот, културниот и 
политичкиот капитал

– Легитимизирање нови елити 
– Нови модуси на 

општествената кохезија 
– Сменети обрасци на културна 

доминација 

 

  

КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ

VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ

на поединецот за канонизација

ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ

за поширокото општество

PERSONA

Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
– Изглед и животен стил
– Анегдотично наследство
– Сојузништва и следбеници

РЕЛИКТИ

Грижа за реликвиите и за 
материјалното наследство

– Прекопување или 
репатријација на посмртните 
останки

– Заштита на дела, лични 
предмети, мебел

– Музеализација
– Секундарни реликти и 

сувенири 

РИТУАЛИ

Комеморации и чествување 

– Стогодишнини, денови на 
светци

– Откривање споменици, 
поклоненија, принесување 
дарови

– Процесии, спектакли, живи 
слики

– Иконодулија
– Банкети, здравици, балови

ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА 

– Угодност на колективните 
ритуали

– Конструирање заеднички 
идоли 

– Идентификување со маса 
поклоници

– Интерпелирање во заедница 
(национална, регионална, 
империјална)

AENIGMA

Потенцијалите врзани за 
трансгресиите 

– Гревови
– Тајни
– Измачување и мачеништво 
– Чуда
– Апокрифи

СПОМЕНИЦИ

Создавање на меморијални обележја

– Надгобни споменици 
– Спомен-плочи
– Статуи и релјефи во ентериери 
– Јавни споменици на отворено 
– Меморијални објекти (соби, 

куќи, музеи, пантеони)

АПРОПРИЈАЦИЈА

Интерпретирање и присвојување 

– Научна егзегеза 
– Преговори за статусот 

(локален 
канон/интернационализација)

– Екстракција на мантри 
– Хагиографска мистификација 
– Идеолошка манипулација

ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКО 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

– Култивирање на јавните 
простори 

– Културна колонизација на 
метрополите

– Национализација на 
географијата

– Реорганизација на секуларниот 
календар 

OPERA

Потенцијалите врзани за 
содржината на делата 

– Егземпларност
– Пресвртност, иновативност
– Интерпретативна 

комплексност
– Присвојување или 

пронајдување на 
(националното) минато

– Самоосветување, култ на 
уметник, пророштво

СКРИПТУРА

Грижа за примарниот корпус 

– Собирање на комплетен опус 
– Факсимили и репринти
– Ексцесивна текстуална 

критика 
– Опседнатост со автентичност 
– Институционализација на 

собирање и чување 

ПРОКРЕАТИВНОСТ

Умножување на секундарниот корпус 

– Креативна (игрива) 
интертекстуална референција 

– Увеличување, имитација
– Пародија, десакрализација
– Пренос во други уметности, 

медиуми или јазици

КОЛЕКТИВЕН ИМАГИНАРИУМ

– Репозиториум на колективната 
меморија 

– Заедничка референтна 
интертекстуална база 

– Поделена историска свест
– Пренесување на политички и 

морални пораки 

ACTA

Потенцијалите врзани за културните 
придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 

политика, вооружен отпор)

КОНФИРМАЦИЈА
Официјално афирмирање и 
промовирање 

– Крстење (именување) на 
локации (улици, плоштади) и 
институции

– Вообличување на државни 
симболи (пари, марки)

– Официјални меморијални 
денови 

– Наставни планови

ИНДОКТРИНАЦИЈА

Дисеминација преку образовниот 
систем

– Легенди и едноставни 
биографски концепти 
(градинка)

– Освојување мантри (основно 
училиште)

– Меморизација и рецитирање 
– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
универзитет)

ПОЛИТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

– Редистрибуција на 
симболичниот, културниот и 
политичкиот капитал

– Легитимизирање нови елити 
– Нови модуси на 

општествената кохезија 
– Сменети обрасци на културна 

доминација 

 

  

КАНОНИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ СВЕТЦИ

VITA CULTUS EFFECTUS

ПОТЕНЦИЈАЛИ

на поединецот за канонизација

ПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

РЕПРОДУКЦИЈА

на канонскиот статус

КОНСЕКВЕНЦИИ

за поширокото општество

PERSONA

Потенцијалите врзани за личноста

– Реткост
– Харизма
– Изглед и животен стил
– Анегдотично наследство
– Сојузништва и следбеници

РЕЛИКТИ

Грижа за реликвиите и за 
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морални пораки 
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придобивки 

– Просветителство 
– Културно планирање
– Искажување на 

национализам
– Јавна борба (дискурс, 

политика, вооружен отпор)
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Официјално афирмирање и 
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локации (улици, плоштади) и 
институции
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симболи (пари, марки)
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ИНДОКТРИНАЦИЈА

Дисеминација преку образовниот 
систем

– Легенди и едноставни 
биографски концепти 
(градинка)

– Освојување мантри (основно 
училиште)

– Меморизација и рецитирање 
– Продлабочено проучување на 

корпусот (средно училиште и 
универзитет)
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КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА 
Marijan Dovikj

Canonization of Cultural Saints: Analytical Model

(Summary)

њњVery much like the concept of the classical, the notion of canon (canonization) has 
assumed a variety of complementary meanings throughout history. Nowadays, the notion 
seems to be predominantly used in two distinct realms, the cultural and the religious. In 
each case, it can signify very divergent things. Within the arts and humanities, the term 
canon came to designate a more or less fixed body of artworks (texts, paintings, musical 
works, films, etc.) that have assumed an authoritative and exemplary character in a certain 
community. The composition of such a corpus was subject to constant change throughout 
history, but the basic idea of a catalogue-structured set of works that function both as a 
treasury of past masterpieces and as an exemplary model for future works has been present 
since the Hellenistic period. Thus, the canon can be regarded not only as a collection of 
precious artworks but also as a set of guidelines that steer future production. Finally, the 
term canonical can be applied to a limited number of individual artists that have become 
authorities in a given culture and are usually referred to as the “classics” or the “greats”. In 
the religious context, the situation seems no less complicated. In current usage – especially in 
Christianity, which adopted and modified the Greek concept of κανών – there are at least four 
surprisingly remote realms in which the terms canon and canonization are employed. They 
can relate to scripture (canonical holy text), rituals (“canon missae”), individuals (canonized 
saints), or rules (canon law).
 
Quite obviously then, the range of meanings ascribed to the notion of canon(ization) has 
always been quite diverse. This variety of usage – past as well as present – makes it possible 
to rethink the concept (while remaining faithful to the original abstract meaning of canon as a 
‘measuring rod’).In this paper, I will attempt to reach beyond the predominantly text-oriented 
views of canon and canonization in humanities and propose an expanded comprehensive 
concept that includes a broader (anthropological) dimension. The expansion will highlight a 
number of areas that have so far been neglected in theoretical as well as historical accounts 
of canon production: from ritual practices, relics, and memorial sites to the school apparatus, 
the political aspects, etc. 

Key words: cultural saints, national poets, canonization, vita, cultus
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КРИТИКА И МАРКЕТИНГ 

Клучни зборови: книжевна критика, издавачка индустрија, маркетинг, канон, вред-
ност, публика

Веќе неколку децении, како на расипана грамофонска плоча, од различни 
места се слушаат жалопојките од типот: денес се објавува сè и сешто, денес 
уметноста/книжевноста се комерцијализира, она што денес го обликува 
читателскиот вкус не се компетентните анализи, туку маркетинг-кампањите, 
кои единствено водат сметка за профитот, дека денес токму профитот е оној 
што ги менува тековите, па популарното станува поважно од сериозното, по 
што следи отсуство на вистински вредности, општ хаос и царство на лош 
вкус. Сето ова се доведува во врска и со маргинализацијата на академската/
компетентната критика како место од каде што единствено може да се случи 
вистинската валоризација на уметноста/книжевноста. Но фактот дека нашите/
македонските најнаградувани, најпопуларни, најпродавани и најпреведувани 
(и веројатно најдобро платени) автори едновремено се и автори за кои т.н. 
академска/компетентна критика најмногу се залага (за пример само ќе ги 
посочам авторите Венко Андоновски, Митко Маџунков, Лидија Димковска 
и Гоце Смилевски) зборува за тоа дека „жалопојките“ и не се најоправдани. 
Дека, сепак, станува збор за нешто друго, а не за едноставно грубо и насилно 
одземање на зборот на компетентните од оние помалку компетентните, но 
затоа помоќни во денешната ера на медиумска доминација и насоченост само 
кон профит. 

Мојата теза е дека денес, во ерата на глобализацијата и усовршувањето на 
средствата за комуникација, не може да се задржи монополот врз правото да 
се одлучува што е добра уметност/книжевност и дека многуте гласови што си 
го земаат истото право, а во тој контекст и маркетинг-кампањите, стануваат 
фактори во обликувањето на јавното мислење. Тоа, пак, никако не значи дека 
академската/компетентната критика го изгубила својот глас, туку значи дека 
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таа станува еден од рамноправните гласови и токму поради тоа е принудена да 
ги менува своите стратегии. 

За да дадеме вовед во темата, ќе се послужиме со примерот на добитниците 
на Букеровата награда за 1981 и 1997 година: Салман Ружди (Salman Rushdie) 
за неговата Деца на полноќта (Midnight’s Children) и Арундати Рој (Arundhati 
Roy) за Богот на малите нешта (God of Small Things). Без оглед на тоа што 
двајцата беа различно прифатени од критиката, факт е дека тие можеби најмногу 
придонесоа т.н. постколонијална литература да биде широко прифатена од 
страна на читателите, вреднувана од страна на критичарите и да биде барана 
стока на пазарот.

Од друга страна, пак, историјата што ги следи добитниците може да 
послужи за анализа на длабоките промени што се случуваат во книжевната 
индустрија, кои, пак, не може да немаат последици и на книжевната продукција 
и на книжевната рецепција. Книжевната критика, како дел од тие процеси, исто 
така трпи своевидни трансформации. 

Кога 1980 година Ружди ја доби наградата, постколонијалната литература 
доби на значење. Тој беше широко промовиран од етаблирани книжевни 
критичари. За неговото прифаќање од книжевната критика придонесе неговото 
кроскултурно, елитно воспитување и неговата екстравагантна личност. 
Беше прогласен за талентиран, нов автор со индиско потекло, кој пишува 
на англиски јазик. Брзо достигна слава на ѕвезда, еден вид херој, кој поради 
својата литература стана „прогонуван свет писател“, мигрант распнат помеѓу 
две култури. Но, сепак, останува прашањето дали тој ќе ја постигнеше таа слава 
доколку не ја прифатеше и вешто не ја изиграше играта што ја наложуваше 
културната индустрија: да говори за книжевните и личните услови на цела една 
нова генерација писатели од дијаспората. 

Кога пак, 1997 година, Арундати Рој ја добива наградата, зад неа веќе стои 
однапред подготвена светска комерцијална кампања. Таа акција подразбира 
низа активности, од аванс за книгата од милион долари, нешто што воопшто 
не е вообичаено, особено ако се има предвид дека станува збор за дебитантски 
роман, преку медиумска офанзива што ја рекламира Рој како „нов скапоцен 
камен во круната од Индија“ (Ponzanesi 2006), патувања низ целиот свет со 
цел да се претстави романот, печатење на постери во природна големина со 
акцент на нејзиното егзотично лице и свесност за важноста на продажбата, 
до промовирање на книгата како дел од активностите по повод прославата на 
50-годишнината од независноста на Индија. Но, додека книжевната критика 
го прифати Ружди како талентиран писател, Рој беше окарактеризирана 
како површна писателка, која постигнува брза слава само поради играта на 
културната индустрија. Книжевните критичари веруваа дека медиумската 
кампања е таа што направи книгата на Рој да биде преведена на сите можни 
јазици, а нејзината продажба да достигне невидени размери. 
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Самиот факт дека романот постигна комерцијален успех беше доволен 
критиката, по малку снобовски, да констатира дека комерцијалниот успех 
не говори ништо за „вистинската“ вредност на книгата, односно дека 
комерцијалниот успех не може и не е еднаков на критичкото вреднување. 
Оттука, книжевната критика на крајот од 20 век прави јасна дистинкција 
меѓу комерцијалните ефекти и вредносните судови, ставајќи се во надредена 
позиција и сметајќи се за единствено компетентна за проценката кој автор и 
книга заслужуваат да бидат запаметени во иднината. 

Но, случајот на посочените автори и добитници на Букеровата награда вели 
дека и во двата случаја маркетингот е составен дел од книжевната презентација 
и, секако, фактор за стекнување популарност. Но, кога во следот книжевност 
– маркетинг – популарност/продажба ќе се додаде и елементот книжевна 
критика, ќе се добие следниов резултат: 

– за Ружди: препорака од книжевната критика – маркетинг – 
популарност = дело со висока вредност 

–    за Рој: маркетинг – популарност – отфрлање од книжевната критика 
= дело со површна вредност.

Така, ако во вториот случај маркетингот претходи на славата на авторот, па 
неговиот ефект оди на штета на она што критиката го означува како книжевна 
вредност, во првиот случај маркетингот е во функција на зголемување на славата 
на еден достоен писател. Оттука, судејќи според логиката на критиката, би се 
извлекол заклучок дека рекламата е полезна/дозволена само во случаите кога 
книжевната критика ќе просуди дека станува збор за достоен писател/книга. 
Ваквиот став како да потекнува од традицијата на крајот од 19 и почетокот на 
20 век произлезена од Метју Арнолд (Matthew Arnold) и Френк Рејмонд Ливис 
(Frank Raymond Leavis) и од ставот дека само образованите можат да се грижат 
за воспитувањето на масата, а со тоа и за добриот вкус. Но, широкото прифаќање 
на книгите и авторите и нивната популарност ги поставува прашањата:

1. Дали книжевната критика е единствената што може да ја воочи и истакне 
„вистинската“ вредност, за што маркетингот не е способен? 

2. Дали книжевната критика, соочена со предизвиците на новото време, 
само настојува да ја зачува старата позиција на општествено влијание 
и моќ без притоа да ги земе предвид новите услови, па сѐ што доаѓа 
од други сфери го сместува во одделот некомпетентност и дејствување 
насочено само кон профит?

3. Дали книжевната критика може воопшто да претставува фактор на 
влијание доколку не биде свесна за изменетите услови во кои дејствува? 

Односно, дали можеби повеќе станува збор за борба за зачувување на старите 
и удобни, па според тоа и привилегирани, позиции во процесите на одлучување 
за тоа што е вредност, а што не, прашање што ни малку не е незначајно, бидејќи 
системот на вредности на една заедница се креира во културата и ги мотивира 
акциите на целата заедница.
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Оттука и прашањето: што всушност се случува. Како да се разјасни фактот 

дека двајца писатели што третираат слични теми и имаат слични профили 
(стекнуваат книжевна слава, имаат економски профит) различно се прифатени 
од книжевната критика? Што зборува тоа за книжевната критика денес? 
Односно, да се утврди дали се точни тврдењата дека „вистинската“ или стручна 
критика е замолчена од страна на комерцијалниот маркетинг, кој поради новите 
средства за комуникација допира до голем број луѓе и затоа станува помоќен од 
стручната елита на која не ѝ останува ништо друго освен да тагува врз фактот 
дека е замолчена од оние што пред сѐ се грижат за профитот и го расипуваат 
„добриот вкус“. 

Целта не е да се докаже дека овие автори постојат и преживуваат само 
поради нивната комерцијална амбалажа, туку да се потенцира дека културната 
индустрија стана поглобална од кога било порано и затоа уште позависна 
од усовршувањето на механизмите на дистрибуција на капиталот. Да се 
признае дека, како резултат на забрзувањето на комуникацијата и напредната 
технологија, нештата се менуваат, а тоа поставува нови барања за книжевната 
критика. 

Оние што ги проучуваат светските системи забележуваат дека светот 
станува сè поинтегриран систем на конјунктури и дисјунктури што постојат 
со векови (Durham 2004; Appadurai 1996; Harvey 1989; Wallerstein 1980). Тие 
посочуваат дека глобалната размена на стоки и луѓе е проследена и со различни 
форми на идеолошка хомогенизација. Заедно со поврзаната економија, која 
главно се карактеризира со нерамномерно распределени ресурси, следи и 
поинаква организација на регулацијата на моќта, која и на микроекономиите, 
во рамките на една поголема глобална размена, им дозволува да преживеат. 
Во однос на книжевноста и културата, тоа би значело дека, иако актуелните/
помодните книжевни теми и форми се шират од страна на глобалниот пазар, 
токму формите на потрошувачка на уметничките/книжевните продукти, иако 
интегрирани во глобалната културна индустрија како културна стока, ја чуваат 
моќта за критика, што значи дека тие постојат и надвор од парадигмата на 
потрошувачката. Вештото промовирање на уметничките/книжевните текстови, 
од една страна, нив ги прави стока за еднократна употреба, но, едновремено, 
тоа придонесува претставниците на микроисториите, алтернативни наративни 
начини и жанрови за кои порано не се знаело или не се земале предвид за 
сериозно истражување, да станат видливи. Овие форми мора да бидат 
негувани токму заради спротивставувањето на хегемонијата. Токму поради 
фактот дека книжевниот маркетинг е во функција на популаризација на 
книжевните продукти, тој придонесува за зголемена видливост на посочените 
форми, презентирајќи ги како нешто ново, автентично, свежо и интересно на 
книжевниот пазар, нешто што и книжевната критика го нагласува како квалитет. 

Оттука, целта на ова истражување е да покаже дека двата аспекта, 
маркетингот и уметничката/книжевната критика, не мора да се исклучуваат, 
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па моментот на дистрибуција и потрошувачка, поврзан со уметничкиот/
книжевниот маркетинг, не мора да се разликува од оној на евалуација и 
интерпретација, поврзан со уметничката/книжевната критика. Дека тоа 
е така потврдува ненадејната хипервидливост на меѓународната сцена 
на писателите како Ружди, што подразбира не само признание од страна 
на книжевната критика, која придонесе за брзо вклучување на Ружди во 
академските програми, а со тоа и за стекнување на книжевна слава, туку и 
комерцијален успех и брзо стекнување богатство. Притоа, важно е да се 
нагласи дека и двете се форми на моќ што имаат општествено влијание. 

Агенти на легитимизирање на уметничката/книжевната вредност

Факт е дека поминува одредено време од моментот на производство до 
моментот на признавање, т.е. до моментот на институционализација на она 
што се дефинира како добра уметност/книжевност. Притоа постојат неколку 
„културни агенти“ на легитимизирање, кои на уметничкото/книжевното 
дело му припишуваат заслуги и му обезбедуваат углед. Меѓу агентите на 
легитимизација, кои можат да се идентификуваат и како комерцијални и како 
експертски, се:

– уметничките/книжевните критичари;
– уредниците и издавачките куќи; 
– рецензентите на книгите;
– медиумите;
– книжевните клубови;
– универзитетските професори и академијата;
– дистрибутерите на книги и нивните фирми; 
– наградите и жиријата; 
– другите автори и др. 

Овие културни агенти не се нови на културниот пазар, но во современоста 
нивниот однос е покомплексен. Таа комплексност произлегува не само од 
соодносот помеѓу културните агенти туку и од фактот дека во траекторијата 
од производство до канонизација или заборав, поврзана со евалуацијата на 
културниот/книжевниот производ, се менува. Во современоста таа комплексност 
е уште понагласена затоа што менувањето на заднината во која дејствуваат 
културните агенти е постојано и брзо. Тоа, пак, задачата да се проучува статусот 
и културните траектории на книжевните продукти ја прави исклучително 
тешка. Сепак, сѐ повеќе станува јасно дека, како резултат на глобализацијата 
на економските структури, влијанието на улогата на аспектите на додадената 
вредност драстично се зголемува. Тоа придонесува и за менување на теоријата 
на уметноста/книжевноста, која ја преместува насоката на истражување од 
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проучување на значењето кон проучување на процесот. Со делезовски зборови 
речено, уметноста не се дефинира според она што значи, туку според она што го 
прави, а потоа и според она што луѓето прават со неа. Следствено, уметничкиот 
објект веќе не е дефиниран материјално или концептуално, туку релациски. 
Или, како што забележува Тимоти Бренан (Timothy Brennan): 

„Опсегот на теми на глобализацијата (како импутирана социолошка 
реалност) и на космополитизмот (како етика на соодветната интелектуална 
работа) по својата природа нè носи до медиумите преку кои литературата 
се пренесува и се консумира. (...) нејзината рецепција се одвива преку 
книжевните трендови на пазарот за книги, клучните образовни антологии, 
академските програми и сл. Но, фактот дека книжевните тропи се користат и во 
новинарството, политичките есеи и јавната политика го поставува прашањето: 
што се цени како литература. Што е литературата? Како литературата, дури и 
во ерата на медиумите, продолжува да биде важна?“ (Brennan 1997: 311). 

Оваа констатација и запрашаност на Бренан можат да се донесат во врска 
со падот на некогаш привилегираната идеја за литературата и литературната 
критика како активност од суштинско значење што го креира ситемот на 
вредности и вкусот. Токму пренасочувањето на фокусот на теоријата на 
литературата кон процесите сведочи за промените, кои, пак, овозможуваат да се 
следат ограничувањата на дотогашните анализи за заслугата на овие дејности 
во однос на прашањето за вредностите и вкусот. 

Заедно со естетскиот аспект, Дејвид Тросби (David Throsby), во рамките 
на теоријата на вредност, идентификува неколку аспекти што не се мерат 
со ист аршин како економската вредност, а со кои се утврдува вредноста на 
едно уметничко/книжевно дело, вклучувајќи: духовна вредност, општествена, 
историска, симболична и автентична вредност (Throsby 2001: 29). Тој 
алудира на различните интелектуални критики на комерцијализацијата на 
уметноста/книжевноста, имајќи го предвид терминот „културна индустрија“ 
на Хоркхајмер, Адорно и на претставниците на Франкфуртската школа, кои 
го користат за да ја постават тезата за катастрофалните ефекти на масовната 
култура и уништувањето на Културата од силите на капитализмот. Овие 
ставови се развиваат и кај поновите истражувачи како постструктуралистите 
и особено кај Жан Бодријар (Jean Baudrillard), кој не само што укажа на 
бришењето на бариерите помеѓу високата и ниската култура туку, исто така, 
покажа колку идеологијата и културата не можат да се исклучат од своите 
општествени и економски манифестации. Пјер Бурдје (Pierre Bourdieu), пак, 
тврди дека културниот капитал е секогаш нерамномерно дистрибуиран. Според 
францускиот критичар, неколку институции се одговорни за конструирањето, 
создавањето, зачувувањето и репродукцијата на симболичките стоки: музеите, 
кои се места на меморија на големата уметност, образовните институции, 
односно универзитетите, библиотеките, фондациите, книжевните награди 
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и сл. Тие се одговорни за генерациското предавање, а со тоа зачувување на 
квалитетите на големата уметност. Идеите на Бурдје имаат продолжение во 
голем број соседни области, каква што е книжевната критика. Неговиот концепт 
за културна престолнина е значаен за идентификација на литературниот 
канон (за канонот види: Guillory 1993; Frow 1985; Smith 1988). Аналогно, 
уметничката/книжевната критика е појдовната точка во критериумите што ќе 
ги одредат делата што треба да се чуваат во меморијата на заедниците како 
книжевен канон. 

Според Бурдје, сите наши дела, вклучувајќи го и дефинирањето на 
вредностите, се конструирани по пат на општествени притисоци. Во суштина, 
она што го сметаме за природно, како вкусот, е дефинирано од културата. Така, 
за Бурдје, вкусовите се користат во структурите на судењето, т.е. критиката, 
која, пак, е условена од социјалните разлики и произведува бариери меѓу 
општествените групи, како што се, на пример, провинцијалци и космополити. Тој 
експлицитно ги оспорува формалните теории на културата, јазикот, естетиката 
и литературата, тврдејќи дека овие дискурси се создадни за да ги одржуваат 
хиерархиите на моќ и доминација (Bourdieu 1987). Или кажано во контекст 
на книжевната крiтика, тоа би значело нашиот вкус, а со тоа и нашиот став 
за тоа што е добра литература не зависи од нас, туку од нашата општествена 
положба. Но, врската вкус - класа функционира поинаку; што е и причината за 
интелектуалниот отпор на аргументите на Бурдје (види: Guillory 1993). 

Истата резерва може да се има и за меѓународните функции на глобалниот 
пазар. Бурдје нè потсетува дека нашите избори и вкусовите се детерминирани 
од социјалните афинитети. Ова социолошко размислување може да се 
пренасочи кон динамиката на меѓународните културни индустрии, со што 
се стимулира широката потрошувачка. Во овој поглед, желбите и потребите 
не се производи на слободната волја на потрошувачите, т.е. тие се далеку од 
способноста сами да го одредуваат својот книжевен вкус. Во наш контекст 
тоа би значело дека тие се зависни од маркетинг-кампањите, кои, како што 
рековме следејќи ја оваа логика, се подредени на трката за профит, која, пак, 
не води сметка за тоа што е вредно, а што не. Нивната зголемена, па дури и 
пресудна моќ ја потиснува и ја заменува компетентната книжевна критика, која 
има функција да го култивира вкусот, па следствено владее општ невкус и кич.  

Естетска и пазарна вредност

Доказ дека уметноста се евалуира во двојна смисла: естетска и комерцијална, 
е уметноста од антиката до ренесансата, кога уметниците од сите уметности 
работат под туторство на религиозните или јавните институции или имаат мецени. 
Нивните производи сведочат за културното богатство и/или економскиот престиж 
на нивните културни патрони. Оттука треба да се дефинира односот помеѓу 
економијата на уметноста/книжевноста и уметничката/книжевната критика. 
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Економијата на уметноста/книжевноста е поле што се обидува да востанови 

како некој уметнички производ ќе биде евалуиран со цел да се одреди неговата 
продажна цена, т.е. продажна вредност. Додека критиката на уметноста/
книжевната критика повеќе е насочена кон аспектите на продукција и формата 
на уметничкото/книжевното дело, економијата на уметноста се фокусира 
на додадената вредност, која придонесува уметноста да ги надмине своите 
материјални трошоци на производство и да стане стока наменета за различни 
подрачја. 

Оттука и прашањето како овие два аспекта на вреднување се поврзуваат и 
како тоа се одразува на вкупната уметничка/книжевна сoстојба. 

Во последниве години се соочуваме со интензивни политики со кои 
уметничките/книжевните заслуги и вредности се поврзуваат со нивната 
економска вредност (види: English 2005). Во тие процеси посебно значење се 
посветува на меѓународни книжевни признанија, а нивното добивање значи и 
книжевен престиж на литературните дела. Овој процес ја направи старомодна 
и нејасна разликата помеѓу естетската и комерцијалната вредност, односно 
покажува дека симболичкиот капитал сѐ повеќе се врзува и за пазарните 
принципи, а не само за естетските. Но, дека не станува збор за еднонасочен 
процес говори и фактот дека стекнувањето на литературни награди автоматски 
не значи и стекнување на статус на книжевна вредност за избраниот текст/
автор. Оттука, процесите што ги следат книжевните награди можат да послужат 
како материјал за анализа на тензиите и противречностите што се појавуваат на 
новиот глобален пазар. 

Да се вратиме на примерот на Ружди. Тој е прв пример на „бренд“ за 
авторите од индиската книжевност. Тоа значи дека меѓу релацијата писател – 
потрошувач постои целиот синџир на медијација, промоција и спонзорирање, 
кој му додава вредност на производот. Оваа додадена вредност не е само во 
економска и материјална смисла (наменета за повеќе продажба и приходи) 
туку исто така има и симболичка смисла (авторот претставува цела една нација 
и го симболизира добриот читателски вкус на космополитската публика). 
Преку оваа операција на брендирање, на претворање на книгата во книжева 
стока, работата на стекнување додадена вредност (односно целно пакување на 
производот од страна на експертите за пазарот) претпоставува создавање на 
апстрактен квалитет што го прави производот различен и повеќе пожелен од 
другите автори и книги. Целта на ваквото дејствување е производот, во овој 
случај романот, да има рецепција не само кај академската и интелектуалната 
публика туку и кај пошироката и разновидна публика, па од него да се создаде 
симболичка вредност. 

Во целиот овој процес, улогата на литературниот маркетинг не е врзана 
толку за естетските квалитети на книгата, колку за размената на пазарната 
вредност. Рекламирањето, и во голема мера субвенционирањето од спонзорите 
на „бренд-авторите“, не е само краткорочна форма за изнаоѓање начини за 
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покривање на трошоците на издавачките куќи. На долг рок тоа се инвестиции 
што нема да бидат надоместени, туку генерираат профит за издавачките куќи, 
доволен да се инвестира во нов проект на некој нов автор. Со тоа се обезбедува 
гласност на оние што низ историјата биле маргинализирани. 

Во овие процеси не е неважна транзицијата од индустријализација (која се 
фокусира на производство) кон современ капитализам и глобализација (кои се 
фокусираат на проширување на потрошувачката врз основа на надворешните 
ресурси, односно, во нашиот пример, на ресурсите на земјите за развој). 
Книжевната индустрија, со различен интензитет и, се разбира, со различни 
модалитети, од читање на ракописи и откривање на нови таленти, го префрла 
својот фокус на „снабдување“ со потенцијална публика. За таа цел тие се во 
потрага и лоцирање на автори, дури и пред тие да се обидат нешто да напишат. 
Тие ги „пуштаат во промет“ работните теми и области, со намера да се 
постигне главната цел: да се создаде побарувачка за производот, вистинска жед 
за потрошувачка пред самото производство и да отпочне. Оваа потрошувачка 
се карактеризира со тоа што стоките (во случајов книжевните продукти) не 
постојат сами за себе, туку циркулираат како знаци во рамките на системот на 
разлики. „Целта не е наведена во врска со одредена алатка, туку како збир на 
објекти во нивното вкупно значење“ (Baudrillard 1988: 31). Во ваквите процеси 
авторот или книгата добиваат своја смисла во рамките на еден знаковен 
систем. Културните артефакти се интегрираат и имаат значење само во текот 
на нивниот промет и потрошувачка или, како што опишува Арџун Ападураи, 
во „социјалниот живот на нештата“. Симптом на оваа појава е невидениот 
комерцијален успех на Арундати Рој со книгата Богот на малите нешта. 
Едновремено, возбудата што ја предизвика маркетингот на книгата придонесе 
таа да стекне вредност од тоа што Индија се консумира како егзотична земја. 

Во важната статија под наслов „Наградите, успехoт и естетскиот квалитет 
во уметноста“ на белгискиот економист Виктор Гинсбург (Victor Ginsburgh) се 
прави анализа за тоа дали Букеровата награда има трајно влијание врз успехот 
и продажбата во периодот 1969 – 1982 година. Тој заклучува дека наградите се 
лоши показатели за квалитетот на книжевното дело или талентот на авторот, 
бидејќи поголемиот дел од изборот направен од страна на жирито не го 
издржува „тестот на времето“. Но, и покрај ваквиот заклучок, тој смета дека 
судиите (критичарите и другите што го сочинуваат жирито) имаат огромна моќ, 
бидејќи „улогата на гуруата и експертите драматично се зголемува во нашите 
општества, каде што сортирањето на информациите за квалитет може да стане 
многу тешка задача“ (Ginsburgh 2003: 99). Според Гинсбург, од економска гледна 
точка, наградите може да помогнат во продажбата, но само на краток рок. На 
долг рок, тие сепак не го издржуваат „тестот на времето“, а пресудно влијание 
има она што најопшто се нарекува талент. Всушност, статистиката што ја дава 
Гинсбург за продажбата на книгите што ја добиле Букеровата награда укажува 
на комплексната динамика на проценката, која ги комбинира комерцијалните 
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и естетичките вредности, преку времето. Цитирајќи го класичниот есеј на 
Дејвид Хјум (Hume 1965), тој дава остроумен опис на тоа како канонизацијата 
продолжува во ерата на индустријализацијата, медиумското посредување 
и гламурот на наградите. Според него, токму времето овозможува да се 
намалат барем некои од бучавите што ги прават трендовите, модата, зависта 
и љубомората (Hume 1965: 9). Гинсбург смета дека на местото на таа бучава 
доаѓа традицијата, која овозможува да се издржи „тестот на времето“, зашто 
претставува предавање на искуството од генерација на генерација. Сепак, 
доколку се земат предвид и споменатите промени на условите, пресудната 
улога ќе се додели на сензибилитетот на публиката, еднакво обликуван и од 
традицијата и од современоста, а особено од влијанието што го имаат новите 
алатки за комуникација. 

Ова не укажува толку на можноста дека, доколку ова сознание се искористи 
од оние што го следат пазарот, вкусот на потрошувачите повеќе нема да биде 
моделиран од страна на наградите што се во спрега со медиумскиот маркетинг 
колку на тоа дека потрошувачите знаат да ја препознаат онаа вредност што за нив 
има значење. Оттука, анализирајќи го примерот со наградите како спој помеѓу 
маркетингот и критиката, најсоодветно би било вниманието да се насочи кон 
консументите, термин што според претходно изнесеното би требало да биде 
несоодветен и конечно би бил замена на терминот публика – сфатен најшироко.  

Канон и публика

Оттука, публиката е онаа контактна зона меѓу перцепцијата на книжевното 
дело како производ за една употреба и како нешто со траен естетски квалитет. 
А штом сме во областа на трајни вредности, всушност, зборуваме за канонот. 
Дебатата за канонот вклучува бројни системи на класификација и, се разбира, 
со оглед на тоа што перцепцијата на естетските квалитети се разликува не само 
во времето туку и во различни културни традиции, е многу сложена. Така, не 
само разликата во времето туку и во местото се сече во оној што перципира, 
т.е. во публиката. Канонот, како зависен од времето и од местото, всушност, се 
проицира од оној што перципира, така што се дефинира свеста дека нема една 
универзална вредност. Ако, пак, перцепцијата не е независна, туку се обликува 
од низа фактори, меѓу кои и традицијата, критиката, медиумите итн., тогаш 
релацискиот однос меѓу тие фактори ќе го условува системот на вредности 
актуелен за една заедница или за поширок круг од заедници. 

Истражувањето на Гинсбург покажува дека британската публика при 
изборот на најдобрите книжевни дела се потпира на традицијата (т.е. на 
класичниот канон како Дикенс и Џојс). Едновремено, во таа селекција има 
место и за поновите дела, кои можат да се сметаат и во популарните жанрови 
(на пр. Дневникот на Бриџит Џонс), делата што се филмувани (како Хари 
Потер и Господарот на прстените), но и делата што се носители на награди 
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(на пр. Богот на малите нешта). Иако не станува збор за официјален канон, 
сепак списокот на дела добиен од анализата е одраз на интересот за масовна 
потрошувачка. Оттука, таа може да понуди некакви индикации за соодносот 
меѓу факторите што го легитимизираат квалитетот на некое книжевно дело, 
факторите што влијаат на продажбата и на јавното мислење за вредноста на 
книжевните дела. 

Ракефет Села-Шефи (Rakefet Sela-Sheffy) тврди дека функцијата на канонот 
е да се регулира културата (Sela-Sheffy 2002: 141) и дека канонот не е сила што 
ги контролира стандардите на вкусот ниту пак е одговорен за циркулација на 
практиките. Таа го тврди токму спротивното и смета дека осветувањето (или 
канонизацијата) на одредени предмети предизвикува негова суспензија од 
пазарната размена, а со тоа ја фрустрира неговата употреба како генеративен 
модел во културната продукција. Клучниот момент за каноничноста е 
чувството на објективизација на „културните резервоари“, а, со тоа, и нивната 
натурализација во одреден социокултурен поредок. Со ваквиот став се 
прикрива борбата со која одредени дела се одредени на прво место. Бурдје 
добро ги објаснува механизмите на објективизација, која вклучува прикривање 
на историските услови и напорите вложени во создавањето на ефектот на 
натурализација. 

Понатаму, Села-Шефи тврди дека прекумерното истакнување на промените 
на канонот имплицира погрешен поглед на канонот како нешто што се менува 
во зависност од неговото дефинирање. Поентата на критичарката е да истакне 
дека постои тенденција да се смеша валоризацијата на културните артефакти 
со нивниот промет на пазарот, што подразбира проблематична претпоставка 
дека канонот неопходно игра генеративна улога во културната продукција. Таа 
смета дека поголемиот дел од победниците во тековните битки брзо паѓаат 
во заборав поради тоа што канонизираните предмети ја задржуваат својата 
позиција како ориентациски точки на културниот пазар. Текстот е всушност 
канонизиран во смисла дека тој нашироко се споделува, тој е кумулативен и 
траен. Аргументите на Села-Шефи за формирање на канонот првично може 
да се користат за да се анализира дали пазарната економија навистина врши 
или не врши влијание на тие модели. Критичарите на економскиот промет и 
„тестот на времето“ можат да бидат сумирани во две позиции:

1) На ставот дека канонот е разновиден и за него целосно може да се 
преговара, му се спротивставува ставот дека тоа во реалноста не се случува. 
Канонот се гледа како кумулативен, широко споделен и како постојан културен 
резервоар, кој трае и покрај промените на доминантниот вкус, промовирани од 
различни групи и во различни времиња.

2) На ставот дека постои директна врска меѓу валоризацијата на артефактите 
и нивното рециклирање во културниот пазар му се спротивставува ставот дека 
каноничноста е независна од тоа дали дадени предмети служат или не како 
генеративен модел за постојната културна продукција. Аргументот е дека 
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често, токму поради ритуали на канонизација, одредени дела не се достапни 
како активни модели за мешање со актуелниот пазар. Како резултат на тоа, 
канонот работи како стабилизирачки механизам на културното бојно поле и 
може да биде еднакво повикуван како еден вид на легитимизирање од страна 
на сите групи ривали што учествуваат во таа борба. 

Ова не може да даде опис на збунувачките промени во естетичките и 
рецепциските практики што се случуваат во светот, а уште помалку да одговори 
кои фактори конечно влијаат на формирањето на канонот, односно на она што е 
„внатре“ и она што е „надвор“ од него. Тоа е затоа што – да се потсетиме на Хјум 
– улогата на канонот осцилира меѓу консолидација на постојниот канонизиран 
репертоар и префигурација на новото, кое сепак, од самиот почеток, мора да 
се претстави како канонско. Премолченото поврзување на овие две позиции за 
книжевната критика носи две експлицитни прашања:

1) Што е потребно за новото (не ретко помодно) да стане канонизирано? 
2) Што е вистинското влијание на канонот во регулирањето на културното 

производство и потрошувачката?
Ова, пак, го поставува прашањето: како новото, што е предмет на книжевната 

критика, е во корелација со процесот на канонизацијата, кој се нагласува 
наместо широко споделените универзални вредности и репрезентативноста. 
Прашањето на новото е многу важно за книжевната критика што инсистира 
на автентичност, која, пак, за да биде разбирлива и прифатена од различна 
публика, треба да биде протолкувана од страна на експертите, кои во рамките 
на новината секогаш препознаваат фузија и пастиш меѓу старото и новото, 
далечното и блиското, и така новото го прават достапно/разбирливо. Токму тоа, 
елаборирањето на присуството на старото во новото, е она што книжевната 
критика ја прави влијателна за академскиот прием и канонското признавање 
на делото. 

Книжевната критика од мноштвото нови книжевни продукти, врз база на 
веќе востановените или канонски вредности, дава некој вид знак за квалитет 
меѓу новото и е еден вид гаранција на читателот во одбирот што од понуденото 
да купи. Работата на книжевниот маркетинг е слична. Без да дава гаранции, тој 
го прави истото: му нуди на читателот еден од многуте производи со порака 
зошто тој, а не некој друг, треба да се купи, често одредувајќи го вкусот на 
неделата, месецот, годината... Со самото тоа што наредната недела, месец, 
година ќе се предложи некој нов наслов, книжевниот маркетинг не претендира 
неговата препорака да стекне трајна вредност. И критиката и маркетингот, 
во крајна инстанца, се „сретнуваат“ кај читателите/публиката затоа што, 
најгрубо речено, успешноста и на критиката и на маркетингот се „мери“ со 
тоа колку успеале да го привлечат вниманието на читателите. Читателот е тој 
што, ревитализирајќи го предлогот и на критичарот и на маркетингот, му го 
продолжува животот на делото. Паметните маркетинг-стратегии инвестираат 
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во безбедноста на познатото, спакувано во нов формат. Влијателната критика 
инвестира во препознавањето и толкувањето на новото возбудливо. 

Во минатото задача на истражувачите и интелектуалците беше да 
воспостават книжевен канон што ќе ги насочи читателите кон тоа што е 
квалитет и престиж. Сега таа задача се модификува бидејќи во игра влегуваат и 
каприците и непредвидливоста на глобалните пазарни сили. Со тоа книжевниот 
маркетинг добива на значење и помага да се зголеми видливоста и продажбата 
на културните/книжевните производи, а на авторите им овозможува досега 
невиден публицитет, а не ретко им обезбедува место во актуелниот канон, 
кој сепак е краткорочен. Така, читателите всушност го добиваат она што е 
микс на изборот на книжевната индустрија и маркетинг, на рецензентите и 
истражувачите, а што го претставува она што го нуди на книжевниот свет. 

Всушност, не станува збор за борба околу моќта помеѓу културната 
индустрија и маркетингот, од една страна, и компетентната културна/книжевна 
критика, туку за една демократизација на агентите на легитимизација, бидејќи 
нивната тесна соработка во променети, глобални услови е неминовна. Дека 
е тоа така говори фактот дека издавачките куќи во сопствениот маркетинг 
најпрво ги посочуваат звучните имиња од академскиот свет, кои стојат 
како гарант зад изборот на изданијата на самите куќи. Ниту постојаното 
бомбардирање со литературни промоции, доделувањето на награди, саемите 
на книги и изготвувањето на листи на најпопуларни/најпродавани книги не 
може да помине без нивната тесна соработка. Но она што ја прави разликата 
е фактот дека тоа нуди пооригинални средби помеѓу писателите и читателите. 
Книжевната критика, доколку сака и натаму да остане во игра, мора да се 
приспособи на разновидната публика. Тоа приспособување мора да ја има 
предвид и комерцијалната жед за нови писатели и нови приказни, но исто 
така и потребата од вклучување на маргинализираните, често именувани како 
популарни жанрови, што пак не само што говори за општествени туку и за 
естетски промени. 
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Loreta Geogrievska-Jakovleva

Criticism and Marketing

(Summary)

As a result of globalization of economic structures in the last few decades, their impact and 
role in determining the (added) value increases. This means that in theory of art in general, and 
consequently in theory of literature, there is a shift from exploring the meaning to exploring 
the processes. Or, in the words of Deleuze, art is not defined by what it means but by what it 
does. The artistic object is no longer defined in a material or conceptual sense, but in terms 
of relations. This statement leads Timothy Brennan to conclude that the value of literature is 
increasingly determined through literary markets. This begs the question: what is valued as 
literature? or Who decides that is literature, particularly valuable literature? Is this literary 
criticism, which in its traditional sense, has evidently smaller impact on the readership or is 
it the publishing industry and the marketing, which, in many people’s opinion, are interested 
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only in profits? These questions are of particular importance because they allow us to analyse 
the role of matters of taste (Bourdieu) and its links to canon on one hand and the changes 
in the nature of literary criticism on the other. The article postulates the thesis that literary 
criticism and the publishing industry make peace in the category – audience. 

Key words: literary criticism, publishing industry, marketing, canon, value, audience
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ФИЛОЗОФСКИ ОСНОВИ НА КРИТИКАТА: 
ОД ЦВРСТО КОН ТЕЧНО

 
Клучни зборови: книжевна критика, филозофија на критиката, дезориентација на кри-
тиката, цврста фаза на модерноста, течна фаза на модерноста

Кога германскиот филозоф, социолог и композитор Теодор Визенгрунд 
Адорно (1903 – 1969) во првата реченица од својата постхумно објавена книга 
„Естетичка теорија“ (1970) ги напиша пророчките зборови: „Стана само по 
себе разбирливо дека ништо што се однесува на уметноста, ни во неа самата ни 
во нејзиниот однос кон целината, не е веќе само по себе разбирливо, па дури 
ни нејзиното право на егзистенција“ (Adorno 1979: 25), тој, всушност, како да 
ги резимираше и оние ставови што во средината на ХХ век веќе укажуваа на 
поврзаноста помеѓу „Осцилациите на вкусот и модерните уметности“ (Le 
oscillazioni del gusto e l’arte moderna, 1958), како што тврдеше долговечниот 
естетичар и теоретичар на уметноста, роден 1910 година, а сè уште жив, Џило 
Дорфлес (Dorfles 1963). Адорно, на тој начин, едновремено, ги тематизираше 
во еден поинаков контекст и ставовите на австрискиот естетичар и теоретичар 
на уметноста Ханс Зедлмајр (1896 – 1984), кој во својата книга „Загуба на 
средиштето: уметностa на 19 и 20 век како симптом и симбол на своето време“ 
(Verlust der Mitte: Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und 
Symbol der Zeit, 1948), како посветен католик и антимодернист, ги критикуваше 
состојбите во модерната уметност и укажуваше на децентрирањето што е на 
показ во современата уметност. 

Но, Адорно, за разлика од Зедлмајр и во согласност со Дорфлес, сепак, 
во однос на дезориентацијата на уметноста и на книжевноста, во духот на 
неговиот радикален модернизам, зазема позитивен став, бранејќи ја позицијата 
на ултрамодернизмот. Фрагментарниот говор за современото фрагментарно 
(книжевно) уметничко дело, прифаќањето на грдото и дисонантното наспроти 
убавото и хармоничното, укажувањето за загубата на уметничкиот карактер 
на уметноста (Entkunstung), демитологизирањето и десакрализирањето на 
заокруженото и стамено уметничко дело е, според Теодор Адорно, сепак, форма 
на општествено познание исполнето не само со радикална скепса во форма на 
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резигнација туку и со надеж дека естетската и естетичката целина се антитези 
на невистинитата целина на светот. Оттаму современото (книжевно) уметничко 
дело станува своевидна можност на неможното или, како што укажува Тери 
Иглтон во својата „Идеологија на естетиката“ (The Ideology of the Aesthetics, 
1990), „уметничкото дело на тој начин e, едновремено, центрифугално и 
центрипетално, портрет на сопствената неможност, живо сведоштво на фактот 
дека дисонанцата е вистината на хармонијата“ (Eagleton 1990: 353). 

Од друга страна, и во контекст на книжевноста и на книжевната критика, 
јасно е дека прашањето за односот помеѓу книжевната теорија и книжевната 
критика и денес се смета за отворено, зашто „за едните не постои никаква 
разлика помеѓу овие два поима, додека другите книжевната критика ја сметаат 
за применета книжевна теорија“ (Мухиќ 2007: 282). Како и да е, јасно е дека 
критичарот посредува помеѓу делото и читателот, и оттаму, како што вели 
Владимир Бити, „природно е да се претпостави дека критиката започнува 
оној момент кога се создава потреба за такво посредување. Таа морала да се 
создаде кога контекстот на рецепцијата на книжевното дело престанал да биде 
саморазбирлив“ (Biti 1983: 109). 

На конкретен план, пак, дезориентацијата на актуелната книжевна критика 
во Македонија, која се движи во распон од аподиктична промотивна критика 
(организирана од авторите или од издавачите по книжарници, музеи, театри 
или угостителски банкет-сали, настан на кој, главно, присуствуваат роднини, 
пријатели, колешки и колеги блиски на авторот или на промоторот, или на 
партијата на којашто припаѓаат било авторот било критичарот, и секако, 
неизоставните електронски медиуми – кои ако не се присутни како и да немало 
промоција!) до тесноспецијалистичка книжевна критика, која се објавува во 
книжевните списанија (кои никаде не можат да се купат и кои главно постојат 
не заради своите неакадемски читатели, туку најмногу заради потребите врзани 
за научно-образовната кариера на авторите, односно собирањето поени битни 
за изборите во повисоки звања или за ментори), не е белег само на нашата 
книжевна и академска средина туку е составен дел и на севкупната глобална 
состојба денес во Европа и во светот. 

Кризата што во силен обем ја зафати современата уметност, а оттаму и 
современата книжевност, односно книжевна теорија и критика, во ХХ век 
прецизно е воочена уште кон средината на минатиот век (Sedlmayr 2006 
[1948/57]) преку појавата на децентрираноста и определената „Загуба на 
средиштето“, како што утврди германскиот теоретичар Ханс Зедлмајр (Sedlmayr 
1959), преку напуштањето на есенцијализмот и на водечките парадигми во 
рамките на хуманистичките науки, напуштањето на „цврстиот модернизам“ и 
навлегувањето во раздобјето на едно течно (флуидно) модерно и постмодерно 
општество, како што велеше прочуениот социолог и филозоф на нашата 
стварност Зигмунт Бауман (1925 – 2017) во своите дела „Течна модерност“ 
(Liquid Modernity) и „Идентитет“ (Identity) (Bauman 2000; Bauman 2004). 
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Сево ова предизвика и направи и други теоретичари на уметноста и на 

книжевноста ваквата состојба да ја лоцираат во самата книжевност и уметност. 
Во повеќе свои книги францускиот филозоф Ив Мишо (1944–), како на пример 
во „Естетичките критериуми и судот на вкусот“ (Critères esthéthiques et 
jugement de goût, 1999) и „Уметноста во гасовита состојба“ (L’art à l’état 
gazeux, 2003) (Michaud 1999; Michaud 2003; Michaud 2004), и францускиот 
историчар и теоретичар на уметноста Пол Арден (1956–), како на пример во „Да 
ја анализираме живата уметност, ако е тоа можно“ (Ardenne 1997; Арден 
2004), значи, Мишо и Арден стануваат едни од најгласните протагонисти на 
ставот дека уметноста навлегла во една „гасовита состојба“, се распливнала во 
еден „естетски етер“ (Michaud 2004: 9), или во една состојба на „мелезоидност“, 
„хибридизација“, „полиморфност“ и „мутогеност“ (Арден 2004: 10). Истово ова 
се однесува и на естетиката, на уметничката и на книжевната критика, кои како 
веќе да ги загубиле своите цврсти темели и, немајќи на што да се потпрат, како 
да ја губат и својата ориентација, на тој начин станувајќи и самите составен дел 
на „културната индустрија на свеста“ (Horkheimer, Adorno 1974[1947]). 

Дезориентациите во македонската книжевна критика, оттаму, се 
манифестираат како составен дел на дезориентациите на книжевната критика 
на светскоисториски план, која како да го следи патот на менување на својата 
агрегатна состојба: од цврсто (земја) кон течно (вода) и гасовито (воздух). Но, 
значи ли тоа дека, за да се заокружи движењето, сме и на патот кон огненото 
(било во форма на напалм-бомби, космички ласери или, пак, на пламенот на 
свеќата или на лоеницата). Бидејќи оваа четврта фаза, се чини, сè уште е во 
зародиш, анализите ќе се сосредоточат кон втората и третата фаза (течната и 
гасовитата), кои се во основите на времево што го живееме. 

За да се покаже дека состојбите со книжевната критика кај нас во Македонија 
ги следат состојбите во светот, најнапред накратко ќе се изложат ставовите на 
Бауман, Мишо и Арден, а потем причините за дезориентацијата на книжевната 
критика ќе се бараат во нејзината неможност успешно филозофски да се 
заснове. Оваа дезориентираност, веќе сега, прелиминарно, може да се лоцира 
во најмалку три подрачја: дезориентираност на мислата, дезориентираност на 
постоењето и дезориентираност во јазикот. 

На овој план, најнапред, се следат сознанијата на Марсија Са Кавалканте 
Шубак и на Тора Лејн, авторките на неодамна објавениот зборник насловен 
како: „Дезориентации: филозофијата, литературата и загубените основи 
на модерноста“ (Dis-orientations: philosophy, literature, and the lost grounds of 
modernity, 2015). Завршните реченици од Воведот кон овој зборник ја покажуваат 
јасната насоченост на авторките претставениот избор „да придонесе кон една 
дискусија за загубените основи на модерноста и за теориските предизвици 
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што оваа дискусија сè уште ги содржи во себеси“1 (Sá Cavalcante Schuback, 
Tora Lane 2015: XIX). Сево ова во антологијата се остварува врз основа на 
размислите на различни автори (од Јан Паточка до самите составувачки на 
антологијата Марсија Са Кавалканте Шубак и Тора Лејн) за дезориентациите 
во мислењето, постоењето, битието и јазикот, врамени како размисли за 
„лебдењето“, за „неподносливата леснотија на постоењето“, за „бестемелните 
темели“, за „бездомниот дом“ и за „јазикот и литературата во движење“.  

Но, да се вратиме кон Бауман, Мишо и Арден.  

Прочуениот полско-англиски филозоф и социолог од еврејско потекло 
Зигмунт Бауман, кој на почетокот на 2017 година почина во 92 година од својот 
живот, авторот на над педесет оригинални книги објавувани на полски и на 
англиски јазик, во поголем број свои книги објавени кон крајот на минатиот 
и на почетокот на овој век, како на пример во „Живот во фрагменти. Есеи 
за постмодерната моралност“ (Bauman 1995), „Течна модерност“ (Bauman 
2000), „Течна љубов: за кршливоста на човечките врски“ (2003), „Идентитет“ 
(Bauman 2004), „Течен живот“ (Bauman 2005), „Течен страв“ (Bauman 2006a), 
„Течни времиња“ (Bauman 2006b), „Културата во еден течен модерен свет“ 
(Bauman 2011), како и во книгите разговори со Дејвид Лајон под наслов 
„Течно надгледување“ (Bauman, Lyon 2013) и со Леонидас Донскис „Морално 
слепило: загубата на сетилноста во течната модерност“ (Bauman, Donskis 
2013) и „Течно зло“ (Bauman, Donskis 2016), укажува на коренитите промени 
што се случуваат во раздобјето на модернизмот, на доцниот модернизам или на 
постмодернизмот, при што го воведува помот „течно“ (liquid) за да ја означи 
онаа состојба на променливост што прави ништо да не може во нашево време 
да биде цврсто и стабилно. Фрагментарноста, растекувањето и разлевањето, 
според Бауман, се однесуваат на модерноста и на идентитетот, на животот и 
на љубовта, на стравот и на надгледувањето, на времето и на културата, на 
странците и на злото. 

Во својата книга „Културата во еден течен модерен свет“ (Culture in a 
Liquid Modern World) Бауман прецизно укажува на причините поради кои се 
случуваат промените во модерноста и преминот од „цврста“ кон нејзината 
„течна фаза“. Во еден од клучните појаснувачки пасуси, тој вели: „го користам 
овде терминот ’течна модерност‘ во однос на тековниот постоечки облик на 
модерната состојба, опишана од други автори како ’постмодерност‘, ’доцна 
модерност‘, ’втора модерност‘ или ’хипермодерност‘. Тоа што ја прави 

1 The present collection aims to contribute to a discussion about the lost grounds of modernity 
and to the theoretical challenges it still implies (p. XIX).
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модерноста ’течна‘, и на тој начин го оправдува изборот на името, е нејзината 
самодвижечка, самоинтензивирачка, компулсивна и опсесивна модернизација, 
како резултат на која, слично на течноста, ни една од последователните 
форми на општествен живот не е во состојба да ја зачува својата форма за 
долго. ’Растопувањето на сè што е цврсто‘ станува внатрешен и одредувачки 
белег на модерната форма на живот од самите почетоци; но денес, за разлика 
од вчера, растопените форми не се за заменување, ниту се заменети од други 
цврсти форми – за кои се смета дека се ’подобрени‘ во смисла на станување 
уште поцврсти и ’попостојани‘ во однос на оние што биле пред нив, и 
така поотпорни на растопувањето. На местото на растопувањето на толку 
непостојаните форми доаѓаат други форми, не помалку – ако не повеќе – 
подложни на растопување и оттаму подеднакво непостојани“ (Bauman 2011: 
11–12). 

Ова растопување, ова разлевање, можеме да утврдиме, во целина се однесува 
и на книжевноста и на критиката, та токму затоа, професорот и раководител 
на Одделот за компаративна книжевност на Универзитетот Калифорнија Лос 
Анџелес (UCLA) Ефрен Кристал (Efraín Kristal) овие состојби успешно ги 
детектира во својот мошне инструктивен текст под насловот „Уметноста и 
книжевноста во течната модерна доба: за Ричард Волхајм, Зигмунт Бауман 
и Ив Мишо“ (“Art and Literature in the Liquid Modern Age: On Richard 
Wollheim, Zygmunt Bauman and Yves Michaud“), текст што може да послужи 
и како припомош при анализата на актуелните состојби во книжевноста и 
уметноста денес врз основа на состојбите во филозофијата и естетиката, 
кои се обидуваат овие состојби соодветно да ги протолкуваат. Кристал овие 
состојби ги поврзува со филозофските пристапи на Волхајм, Бауман и Мишо 
сметајќи дека таму се нудат одговори зошто состојбата е таква каква што е, 
односно зошто повеќе не можеме да се потпреме врз цврстината на анализите 
на „формализмот“ или на „новата критика“ (new criticism) во естетиката, во 
уметничката и во книжевната критика, онака како што тоа го правеа Клемент 
Гринберг и Херолд Розенберг од средината па сè до седумдесеттите години 
на минатиот век (Kristal 2011: 108–110). 

Оваа состојба ја имаат воочено порано и мислителите од типот на Исаија 
Берлин и Никлас Луман, а според Кристал кон нив можат да се придодадат 
и Петер Слотердајк и Бруно Латур, кои со своите ставови ги поткрепуваат 
идеите на Бауман и на Мишо за новото раздобје на „течниот модернизам“. 
„Всушност, Бауман е еден од многуте филозофи и општествени мислители 
што даваат дијагноза на современиот интелектуалец, којшто се чувствува 
дезориентиран и кој е свесен за својата дезориентација. На рамниште на 
индивидуалното ние осцилираме помеѓу загриженоста за нашите идентитети 
онолку колку што тие бараат анализа на нашите биографии или на настаните 
од нашата лична историја; и еден друг тип на идентитет, што го внесува 
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нашето дејствување или нашата способност да се трансформираме себеси, 
да се престориме себеси или нашето тело во проект. Можно е, исто така, да 
се имаат мноштвени или противречни идентитети на различни рамништа на 
нашето искуство. Така, според Бауман и другите, постмодернизмот, многу 
повеќе од конечна состојба, сигнализира еден премин помеѓу двата типа на 
модерност (...)“2 (Kristal 2011: 115), премин помеѓу „цврстата модерност“ (solid 
modernity) и „течната модерност“ (fluid modernity), или како што вели самиот 
Бауман: „Ние денес минуваме од ’цврстата‘ кон ’течната‘ фаза на модерноста; 
и ’течностите‘ се така наречени зашто тие не можат да го задржат долго својот 
облик, освен ако не се истурени во цврст сад, тие постојано го менуваат 
обликот под влијание дури и на најмалите сили. Во течните окружувања не 
постои знаење дали да се очекува поплава или голтка – но подобро е да се биде 
подготвен за двете можности. Сево ова се чувствува како населување на светот 
на Ешер, каде што никој, никаде, не може да посочи разлика помеѓу нагорна 
или надолна косина“3 (Bauman 2004: 51). 

Слично на Зигмунт Бауман, францускиот филозоф и теоретичар на 
современата уметност Ив Мишо смета дека, иако современото уметничко и 
книжевно дело одамна ја имаат загубено својата ауратичност, тоа никого 
не треба да го вознемирува, зашто сево ова е резултат на преобразбите на 
севкупниот свет на модерното индустриско општество кон феномените на 
стоковно-естетскиот спектакл, кој најнепосредно учествува во создавањето на 
културниот и на општествениот капитал. На тој начин се случува и преминот 
кон „гасовитата состојба“ и кон естетизацијата на стварноста. 

Ив Мишо затоа укажува: „Двојна логика владее со севкупната ситуација. 
Од една страна, искуството на современата уметност зазема распрснат и 
магловиден облик на естетичкото искуство што го опишав, но тоа се случува во 

2 “In fact, Bauman is one of many philosophers and social thinkers who have made the di-
agnosis of a contemporary individual who feels disoriented and who is aware of his or her 
disorientation. At the level of the individual we oscillate between concerns about our identi-
ties in as much as they require the analysis of our biography, or the accidents of our personal 
history; and another kind of identity, which involves our agency, our ability to transform 
ourselves, to turn our selves and our bodies into projects. It is also possible to have multiple 
and contradictory identities in differentrealms of our experience. Thus, for Bauman and oth-
ers, postmodernism, more than a lasting condition, signaled a transition between two types 
of modernity …”
3 “We are now passing from the ‘solid’ to the ‘fluid’ phase of modernity; and ‘fluids’ are so 
called because they cannot keep their shape for long, and unless they are poured into a tight 
container they keep changing shape under the influence of even the slightest of forces. In a 
fluid setting, there is no knowing whether to expect a flood or a draught – it is better to be 
ready for both eventualities. All that feels like inhabiting an Escher universe, where no one, 
at no point, can tell the difference between a way uphill and a descending slope.”
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сè уште конвенционалните и признати рамки (галерија, музеј, уметничка школа, 
уметничка манифестација). Тоа е испарување на уметноста. Едновремено се 
развива воопшто и естетизацијата на искуството: убавината е безгранична 
(beauty unlimited), уметноста се разлева насекаде, така што веќе никаде ја нема. 
Тоа е естетизираното искуство“ (Michaud 2004: 142). И ако денес ништо не е како 
што некогаш било, и ако музеите денес не се места за аџилаци на посветените, 
туку се „етапи на туристичките патувања“, ако демократизацијата на културата 
денес е сведена на дејствување на аматерските културно-уметнички друштва 
и на книжевните секции за пензионери и пензионерки, пионери и пионерки, 
бубачки и шумски ѕверки изгубени во шумата, или, како што вели Ив Мишо, 
„ништо од тоа не предизвикува скандал, дури ни просечноста – што би значела 
таа таму каде што повеќе нема критериуми? Во стварноста сите се навикнале 
на тоа ново функционирање, дури и без чувство на резигнација“ (Michaud 
2004: 143).

Од друга страна, францускиот теоретичар на културата и уметноста Пол 
Арден дури и се прашува во насловот на својата книга дали е можно да се 
анализира живата уметност. Ова доаѓа оттаму што современата уметност, а 
тоа важи и за литературата, во сета своја разновидност и трансформативна 
енергија, со сите свои „позајмени референци“ од културните епохи на 
минатото, со сето свое културно рециклирање на старите вредности и во сета 
своја „естетика на различноста“, се здобива со „поголема неодгатливост на 
сопствената стварност“, но едновремено доживува и еден „вирусен напредок“, 
кој уште повеќе ја усложнува интерпретацијата и евалуацијата. Значењата како 
да бегаат, а говорот на самите уметности и говорот на книжевноста како да 
стануваат своевидни пелтечења за самата уметност и за самата книжевност. 
Ова доаѓа оттаму што современата книжевност е многу повеќе хаотична и 
ризоматска отколку средена, центрирана и стебловидна, а тоа доведува „повеќе 
до збунетост отколку до јазична јасност“ (Арден 2004: 33). 

Современето (книжевно) уметничко дело станува „сума на акумулирани 
и измешани стилови“ како далечни, но, сепак, блиски сеќавања на минатите 
уметнички форми, кои до нас доаѓаат кумулативно, трансисториски и 
синкретички. Хибридните форми на творештво, кои се нестабилни и кои 
несомнено произлегуваат од една вирусна култура својствена за крајот на 
ХХ век и почетоците на овој век, се форми што се, како што вели Пол Арден, 
„мноштвени и мутогени“, форми што жанровски „се лизгаат“ (Акиле Бонито 
Олива) една кон друга и една во друга. Затоа, ни најмалку оптимистички, Пол 
Арден го завршува својот есеј со следнава констатација: „Од ова произлегува 
крајната забелешка, која нè враќа по една долга обиколка на нашиот влез 
во предметот: современата уметност е во пад, но за овој пад решително се 
пелтечи“ (Арден 2004: 47).
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Но ако теоријата на уметноста и теоријата на книжевноста решително 
пелтечат за состојбите во современата уметност и во современата книжевност, 
тогаш и книжевната критика (во потесното нејзино значење) решително пелтечи 
и тепкајќи поминува и преминува во течна и во гасовита состојба, навлегувајќи 
во царството на спектаклот и на самопромоцијата, за што наоѓаме потврда и во 
фактот дека последниве години кај нас најпостојани и најзначајни промотори 
и критичари и на класичната и на современата книжевност, и на нобеловците 
и на букеровците, и на fiction и на non-fiction се брокери и боксери, премиери и 
праматари, пратеници и културно-просветни платеници, личности што доаѓаат 
од области многу далечни во однос на книжевноста и на книжевната историја 
и теорија. 

Веројатно, затоа и нашата книжевна критика пелтечи?  
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Ivan Djeparoski

Philosophical Foundations of Criticism: from Solid to Fluid

(Summary) 

The disorientation of the current literary criticism in Macedonia that is spread in the range 
from the apodictic promotional criticism to the narrow specialist literary criticism published 
in literary magazines is not a specialty only of our literary and academic community, but 
also it is an essential part of the entire global situation in Europe. Disorientations of literary 
criticism in Macedonia, therefore, are manifesting themselves as part of the disorientations of 
literary criticism on a global scale in Europe and the world, following the way of changing its 
mode of substantial existence: from solid (earth) to liquid/fluid (water) and airy (air). In order 
to explain that the situation concerning literary criticism in Macedonia is entirely connected 
with the situation in the world, the approaches of Zygmunt Bauman, Yves Michaud and Paul 
Ardenne will be analyzed and then the reason for the disorientation of literary criticism will 
be examined in its inability to be philosophically properly grounded.

Key words: literary criticism, philosophy of criticism, disorientations in criticism, solid 
phase of modernity, fluid phase of modernity
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ПОЕЗИЈА И КРИТИКА – ЗАЕМНА ПРЕМОЛЧЕНОСТ
 
Клучни зборови: поезија, критика, интерпретација, читател

Во пристапот кон темата „Поезија и критика – заемна премолченост“ се 
тргнува од фактот дека за поезијата и критиката не може да се зборува како 
за две разграничени области, независни една од друга. Дотолку повеќе што 
литературната критика, со своите амбиции, преку анализата, по пат на 
вреднување и толкување на поетското дело, да сугерира своевидна репродукција 
на создаденото, е израз на свеста за литературата, која има долга и витална 
традиција од Платон и Аристотел до денес. На овие релации се јавуваат низа 
прашања, дилеми, искушенија и парадокси, кои произлегуваат од ситуацијата 
што сега има статус на предметна проблематика, а која условно ја формулираме 
како заемна премолченост или премолчена заемност меѓу поезијата и 
критиката. Се разбира, овој аспект пред сè ја има предвид интерпретацијата 
како метајазички слој на песната, од една, и интегралноста на песната како 
јадро на критичкиот дискурс, од друга страна. 

Факт е дека критичката проекција е проекција и показ на субјективен 
однос кон една поезија, која на нивото на текстот вeќе егзистира во конкретен, 
завршен, објективизиран вид. Меѓутоа, исто така, факт е дека поезијата 
секогаш ја покажува својата спротивставеност на тенденциите таа да се 
фиксира во конечна значенска структура. Во овој контекст ќе се потсетиме на 
гледиштето на Зоран Мишиќ според кој вистинската поезија „никогаш не му 
ги нуди на критичарот клучевите на своите тајни. Отворена кон читателот, кој 
умее да ја прифати на непосреден начин, таа се затвора пред критичарот, кој 
сака да ја вивисекцира“. Овие зборови назначуваат една од клучните точки 
на релативизирање на посредничката улога на критиката меѓу читателот и 
поезијата во триаголникот што тие го градат. 

Во овој контекст се поставува прашањето: колку критиката е нужна во 
својата посредничка улога и колку, од друга страна, таа е „нужно зло“ во истиот 
тој однос, со истата намера. Прашањето добива поизострена форма со фактот 
дека судбината на една поезија во критиката не ретко се разликува од судбината 
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на нејзиното самостојно и непосредно егзистирање меѓу читателите. Во првиот 
случај станува збор за проекција на таа поезија низ одредена критичка свест, 
во вториот случај за нејзино „директно“ откривање пред читателот и (само)
проектирање на сконцентрираната значенска сегментација. Но и во едниот 
и во другиот случај поезијата е основниот повод за можна комуникација и 
размисла; таа го има тоа оплодувачко јадро, тој нуклеус што го поттикнува 
нејзиното „надградување“, што ја овозможува имагинацијата над нејзината 
знаковна структура. 

Со оглед на тоа што акцентот го ставаме на релацијата поезија – критика, 
ќе потсетиме на искуствата, кои не се, ниту можат да бидат правила, но кои 
предупредуваат дека, без одекот и одразот во критиката, гласот на поезијата би 
се скаменил во одредени вакуумирани простори со засенчена присутност во 
развојните процеси на литературата. Зашто, токму во соочувањето на нејзините 
особености во различните периоди од устремот низ времето се откриваат и 
вистинските параметри за постојано (пре)вреднување на познатото и на новото 
за да се открие и зачува нејзината свежина како „постојана свежина на светот“, 
да ги употребиме зборовите на Душан Матиќ. Ваквата размисла, колку што 
ја наметнува самата поезија, толку произлегува од природата на критиката, 
која како метајазичка творба го продолжува или се обидува да го продолжи 
значењето на доловените асоцијации и има своевидно повратно дејство врз 
поезијата отворајќи ѝ на тој начин нејзина егзистенција низ постулатите што таа 
(критиката) ги наметнува како свои согледби. Станува збор за критиката како 
фиксиран облик на визија на една визија што го одредува карактерот на една 
поезија, но во исто време, латентно макар, сугерира можен начин на нејзино 
доживување, отвора простор за имагинирање, упатува на оние конститутивни 
елементи на поетското што не мора секогаш да бидат истакнати на рамништето 
што го означува графијата на песната. 

Една од суштинските вистини за односот поезија – критика е дека, 
всушност, ниеден критички текст не може да е финален интерпретативен 
текст. Критичкиот текст секогаш ќе остане на еден степен на незавршеност во 
однос на една можна, условно земено, целосна, „исцрпна“ интерпретација на 
поетското дело. Во овој контекст се наметнуваат зборовите на Ролан Барт дека 
„критиката не е преведување, туку перифраза“, таа „не може да претендира 
да го пронајде дното на делото“, зашто „секоја метафора е знак без дно“, а 
критичарот „може само да ги продолжи метафорите на делото, но не и да ги 
редуцира“. 

Од друга страна, поезијата, како повод за критичката интерпретација, 
во ниеден момент не ќе го напушти дефинитивно сопствениот праг за да се 
појави целосно под превезот на критичкиот дискурс. Таа го разоткрива своето 
лице дотаму додека е во состојба да го предизвика непосредното доживување 
и прифаќање што подразбира повеќе спонтаност во создавањето на делото 
однадвор. На одредницата однадвор упатува Јан Прокоп, кој, потсетувајќи 
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на зборовите на Сартр дека делото се создава однадвор, во читателовата 
перцепција, дека авторот е само негов проектант, неспособен да им даде густина 
на нештата што навистина постојат, пишува: „За авторот текстот е постојано 
дел од неговата внатрешност; за авторот тоа е проѕирно до дното, па според 
тоа не постои, не му пружа отпор; дури читателот му го дава надворешниот 
изглед“. И уште: „Дури во критичарскиот извештај делото на авторот му се 
враќа како нешто непрепознатливо, туѓо, надворешно“ (Прокоп 1972: 96). 

На таков начин поезијата го задржува својот интегритет и таа претставува 
јадро на метајазичкиот слој што се „заканува“ да ја „уништи“ или видоизмени 
нејзината смисла, нејзините значења, нејзините пораки. Тоа е парадокс во духот 
на еден латентен антагонизам што се изразува под знакот на убавата намера на 
критиката: да ја протолкува поезијата, да игра посредничка улога меѓу неа и 
читателот, да ја искаже со својот јазик. Реакцијата на таквата тенденција на 
критиката извира од самата суштина на поезијата, и таа е единствено моќна, ако 
е моќна, да го задржи својот интегритет пред таквите посегања. Поезијата ѝ се 
спротивставува на критиката, која сака да ја искаже во нејзината интегралност 
за да го докаже токму тоа. Ниедна критичка интерпретација, и покрај тоа што 
таа е еден вид надградба, со намера да биде уште и заштитен слој на поезијата 
од можните корозивни дејства, не е моќна да ја одбрани интегралноста на 
песната како што тоа може да го направи самата поезија. 

Сепак, размислувањето за поезијата, во овие релации на отворена или 
латентна заемна премолченост, или премолчена заемност, или е еден начин на 
толкување на поезијата, или, пак, размислување за толкувањето на поезијата. 
Дури и чинот на создавањето на поезијата, што води кон утврдена јазичка 
организација, кон текст, упатува на просторот од каде што тргнуваат сите 
можни начини за толкување на поезијата. Од друга страна, размислувањето 
за критиката на поезијата не е можно без задржување на нејзиниот повод 
– поезијата, со што се нарушени можностите за „парцијален“ приод кон 
поодделните области. 

Во оваа смисла, кога ги приведуваме размислувањата кон можен заклучок, 
да потсетиме дека критичкиот текст, кој по својата природа е текст напишан за 
читање без посредник и е директно упатен на читателот, е примарен во однос 
на поетскиот текст, кој има можности за посредништво на критичкиот текст. 
Меѓутоа, се работи за една лажна, привидна примарност, зашто поетскиот текст 
е простор на кој се упатени интересирањата на читателот, кој за посредник го 
зема критичкиот текст. Од овој аспект позицијата на поетскиот текст е примарна 
– како утврдена знаковна структура; тој ја истакнува својата примарност во 
однос на критичкиот текст, кој секогаш за свој повод ќе го има поетскиот текст 
и секогаш ќе биде нешто друго од својот повод. Поточно речено: критичкиот 
текст со значењата што ги фиксира, откриени во поетскиот текст, не ќе може 
да му соодветствува во онаа мерка во која тој, критичкиот текст, ќе го замени 
поетскиот текст, односно ќе го исцрпи и ќе го сведе на сопствената содржина. 
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Она што за нас овде е суштествено е тоа дека критичарот својата визија 

(да потсетиме дека низ сопствената визија критиката се обидува да ги отвора 
перспективите на поетската визија) ја започнува од поетскиот текст што е 
константа на поетското дело. Тргнувајќи од „прочитаниот свет“, критичарот 
настојува да ја фиксира својата визија во конкретен дискурзивен облик, во 
критички текст, доближувајќи ја песната до оние места од универзалното 
искуство што по својот карактер се општи. Но, свртувајќи се на тој начин кон 
поширокиот контекст, критичарот никогаш не ќе го напушти конкретниот 
поетски текст, кој од друга страна им противречи на тие општи места, бидејќи 
тој остварен, конкретен пoетски текст секогаш е една отворена, потенцијална 
можност со својата асоцијативна вредност да ги продлабочи тие општи места со 
нови значења. Вака поставените нешта водат кон постапка што натаму ќе биде 
во зависност од аспектите на различните теориски и методолошки сознанија 
што можат да се применат во приодот кон една поезија. Значи, размислата за 
ова прашање има право да ги задржи општите рамки сè додека таа не е упатена 
конкретно на еден поетски текст, на една поезија.
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Vele Smilevski 

Poetry and Criticism – Mutually Silent 

(Summary)

One cannot talk about poetry and criticism as two completely distinct areas independent of 
each other. Especially because literary criticism, as a creative activity that has the ambition 
to suggest certain reproduction in creation through analysis, refers to the evaluation and the 
interpretation of the work and is an expression of the awareness of literature which has a long 
and vital tradition from the times of Plato and Aristotle until today. In this respect, there are 
a series of paradoxes, temptations and dilemma which allude to the fact of mutual silence or 
silent mutuality between poetry and criticism. The approach to this topic takes into account 
interpretation as a metalingual layer and the wholeness of the poem as the core of critical 
discourse. 

Key words: poetry, criticsm, interpretation, reader
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АПОКАЛИПТИЧКИ ХРОНОТОПИ  
И ПАРАДОКСИ КРИТИКЕ

Кључне речи: критика, идеологија, апокалиптички хронотопи

Мотивисан исказима многих значајних критичара, који су у промишљању (свог 
и туђег) критичког дискурса наметали властити субјективитет као полазиште (не 
увијек и исходиште), присвајам из више разлога и за себе такву позицију. Први 
разлог је вишегодишње писање тзв. „текуће“ позоришне и књижевне критике, 
односно – по ријечима Албера Тибодеа [Albert Thibaudet] – припадност том 
„књижевном новинарству“ као „природном говору критике“ (Thibaudet 1944: 6). 
Током те активности, слободно речено, „отело“ се, готово пародијски, међу неколико 
стотина, тридесетак текстова у којима се двогласно реализовао критички дискурс: 
први глас је био усмјерен на примарни задатак – казивање о предмету критичког 
исказа док је други, проистичући из првог, проговарао о самом себи, тј. о смислу, 
оправданости, природи, функцији, па чак и о вриједности критичког дискурса. 
Чини ми се да је довољно да издвојим два наслова из тих „отетих“ текстова: „Како 
не писати о књизи“1и „Све је против критике?“2 

Други разлог оваквом опредјељењу је ово излагање које сам предложио да 
се нађе на овом скупу. Оно је једна врста наставка огледа изнесеног на Шестом 
међународном новосадском књижевном фестивалу у оквиру симпозијума под 
називом “Књижевност и нове идеологије – крај критичке књижевности” одржаном 
крајем августа 2011. године.3У њему сам изложио став да се, након структурализма 
(са својим изданцима у постструктурализму, деконструкцији и сличним обиљежјима 
постмодерних усмјерења), ништа битно до данас није десило на духовном, односно 
идеолошком плану, чија је посљедица једна врста духовне дезоријентисаности 
која се очитује како у политичком тако и у културолошком, односно умјетничком 

1 “Kako ne pisati o knjizi” (Svetislav Basara: Napuklo ogledalo, Filip Višnjić, Beograd, 
1986), Odjek, Sarajevo, juli 1987, br. 13-14, god. XL, str. 23-24. 

2 “Све је против критике? (Мирко Ковач: Европска трулеж, Просвета, Београд, 1986)”, 
Књижевна критика, Београд, XVIII, 3, мај-јун 1987, стр. 158-161. 

3 “Духовна дезоријентисаност миленијумског размеђа”, Златна греда, Нови Сад, број 
119/120, година XI, септембар/октобар 2011, стр. 31-34. 
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дискурсу о чему, у нешто блажем облику, свједочи и Тери Иглтон [Terry Eaglton] 
у својој књизи After Theory ([Након теорије] 2003): „Златно доба културолошке 
теорије давно је прошло. Пионирски радови Жака Лакана, Клода Леви-Строса, Луја 
Алтисера, Ролана Барта и Мишела Фукоа неколико су деценија иза нас. Исто је и са 
раним утемељивачким радовима Рејмонда Вилијамса, Лис Иригарај, Пјера Бурдијеа, 
Јулије Кристеве, Жака Дериде, Елен Сиксу, Јиргена Хабермаса, Фредерика Џејмсона 
и Едварда Саида. Отада није написано много шта што би се могло поредити с 
амбицијом и оригиналношћу ових оснивачица и оснивача“ (Iglton 2016: 17). 

Чини ми се да у таквој атмосфери умјетнички исказ нема никакав ослонац, без 
обзира да ли би се опредјељивао за апологетски или критички приступ стварности, 
што битно утиче на чињеницу да се осјећа једна врста обесмишљености и 
природе и функције књижевности, а самим тим и критике као њезиног природног 
продужетка. Како је тада јачи акценат био више усмјерен ка феномену идеолошког 
спрам критичког, без обзира на њихову кореспонденцију, овдје сада имам прилику 
да проширим, односно допуним раније исказана промишљања гдје ће се нагласак 
помјерити према критици, која је, очигледно, у кризи. 

I
Криза језика је општа. 

Неповерење према њему је спонтано код свих 
који би да се поштено њиме служе, о њему мисле.

Сретен Марић

Слиједећи позицију, условно речено, Жака Лакана [Jacques Lacan], преузимам 
овлаштење4 да себи, али и другима, поставим питање: 

ШТА ЈЕ КРИТИКА? 
Над овим, као и над скоро свим сличним појмовима и феноменима, надвија се једна 

врста ауре позитивне неодређености, којом су испуњени наши дискурси до те мјере 
да је све теже разлучити значењске слојеве у пољима које они покривају. Неопходно 
је, прије свега, есејистичко понирање у њихову лексикографску обраду (као што је 
то чест обичај), јер само тако се можемо приближити каквој таквој јасноћи, односно 
досљедном казивању о оним суштинским проблемима који су постављени пред нас. 

Прво изненађење, ако уопште можемо данас да говоримо о изненађењима, 
представља спознаја да су ријечи „критика“ и „криза“ истог коријена (зар треба 
бољи разлог од овог што ће се у наставку текста говорити и о апокалиптичности?): 
обје долазе из класичног латинског језика чије је поријекло у старогрчком krino, 
krinein, kritikos који упућују на суђење, разликовање, дијељење, бирање. Међутим, 
од овог семантичког плана, културолошки је занимљивија чињеница да су, у 
модерним романским језицима, одакле се преузете и пренесене у друге европске 
језике, обје ријечи првобитно употребљаване у медицинском жаргону и да су тек, 
након вишегодишње такве употребе, тек од средине XVII вијека, почеле освајати и 

4 Уп. Jacques Lacan, XI seminar – Četiri temeljna pojma psihoanalize, Zagreb, 1986, str.7 
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значењска поља у хуманистичким дисциплинама. У Dictionnaire culturel en langue 
française [Културолошки рјечник француског језика] у редакцији Алена Реја [Alain 
Rey]5 пописане су семантичке мијене или, боље рећи, проширивања значења кроз 
вијекове, што призива, као упозорење, подсјећање на Хајдегерове [Heidegger] ријечи 
да: „речници нас мало обавештавају о ономе што речи – са становишта мишљења – 
казују. У ствари ситуација у том и у осталим случајевима није таква да наше мишљење 
живи од етимологије, већ је таква да етимологија остаје упућена на то да најпре 
размишља о суштинском садржају онога што речничке речи као речи имплицитно 
означавају“ (Hajdeger 1982: 116). 

ШТА ЈЕ, онда, КРИТИКА? 
Можда ово питање, и имплицитно, дјелује несувисло, јер би сви ми, овдје 

окупљени, заједно требали да допринесемо да се дође, ако је то уопште могуће чак 
и за наше вријеме, до приближног одговора. Прије тога морамо да разријешимо неке 
нејасноће. Прва и најлакша, међу њима, односи се на саму употребу појма: да ли се 
овако постављеним питањем мисли само на КЊИЖЕВНУ КРИТИКУ или уопште 
на КРИТИКУ? И да ли се уопште и колико оваквим додатним терминолошким 
одређењима проширује, односно сужава садржина промишљања? 

Шта са свакодневном, колоквијалном, текућом употребом појма критика? И 
колико она оптерећује промишљање оног што ми замишљамо да би требало да буде 
критика? Поготово што није ријетка опаска за нечију „критику“ како у њој „нема 
ништа критичко“! Такве асоцијације проистичу, на првом мјесту,  из кућног окружења, 
гдје „критика“ и „критиковање“ подразумијевају само покуде, односно изношење 
одређених мањкавости, лоших поступака и сл. одакле се преносило и у друге јавне 
сфере људског дјеловања. Међутим, у академским и умјетничким круговима још 
увијек није у потпуности завладала оваква, колоквијална, оријентација, премда се 
наведени аспект не може апсолутно искључити из њих. 

По свему што нам намеће контекст овог скупа – наша је оријентација да кад 
кажемо КРИТИКА, у ствари, мислимо на КЊИЖЕВНУ КРИТИКУ. На почетку своје 
Историје српске књижевне критике, Предраг Палавестра, постављајући оквире свом 
приступу, истиче: „Схватање и разумевање књижевне критике зависи од тога шта се 
сматра критиком. Приступ критици је толико различит да се често и сам предмет чини 
различитим“ (Палавестра 2008: 5). 

Немам намјеру да правим преглед или анализу ранијих покушаја утемељења 
(књижевне) критике као дисциплине иако наредни ставови проистичу из њих, 
али ћу, у одређеним ситуацијама, проналазити искључиво у туђим погледима 
упоришта властитим ставовима. Јер, како то каже Сретен Марић: „Наш говор. 
Наше свесно формулисање идеје из живота и о животу пуне су талога мртвих 
идеологија и живих лажи, па без специјалне технике и проверавања речи и 
њихових спојева човек увек ризикује да каже оно што не мисли, да себе не 
каже. [...] Фраза све фалсификује“ (Марић 2008: 13).

 А немогуће је одстранити то друго, прије свега због тога што сe непрестано 

5 Dictionnaires Le Robert – Paris, 2005 
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сучељавамо са подударним запитаностима. Сви прижељкујемо, попут Жерара 
Женета [Gérard Genette], да дођемо до онога „што би могло бити једна уистину 
актуелна критика, тј. критика која би најтачније што је могуће одговарала 
потребама и средствима нашег схватања и наше употребе књижевности, овдје 
и сада“ (Ženet 1981: 404).

„Критика је исто толико нужна колико и дисање“ каже Томас Стернс Елиот 
[Thomas Stearns Eliot] у свом чувеном чланку „Традиција и индивидуални таленат“ 
(Eliot 1963: 34), из чега ће се развијати запитаност о њеној функцији или њеним 
границама, као што ће Светозар Петровић своја размишљања усмјерити ка 
расвјетљавању њене природе.6 Међутим, за контекст овог текста много занимљивија 
су друга два наслова: Physiologie de la critique ([Физологија критике] 1930) Албера 
Тибодеа [Albert Thibaudet] и Anatomy of Criticism ([Анатомија критике] 1957) 
Нортропа Фраја [Northrop Frye]: да ли је само пука случајност што се критика, 
кроз ова два наслова, као синтагме, покушава приказати појмовима својственим 
медицини? Или је ријеч о хајдегеровској етимолошкој интенционалности која се 
утопила у аналитичке проседее и Тибодеа и Фраја? С друге стране нам се намеће, као 
мисао водиља,  закључак Бенедета Крочеа [Benedetto Croce], дјеломично наслоњен 
на Кантове естетске погледе у анализи углавном француске импресионистичке 
критике (оне исте критике од које полази Тибоде), да “критика значи суд, а суд 
претпоставља критериј пресуђивања, а критериј претпоставља појмовно мишљење, 
а појмовно мишљење претпоставља однос са осталим појмовима, а однос појмова, 
на концу јесте систем или философија” (Kroče 1969: 55). 

Из овако високо постављених оквира израња питање да ли је могуће сумирати 
књижевно-критичке текстове једног аутора, једне епохе, па и дисциплине уопште, 
у јединствен поетички кредо онако како се означавају пјесничке, приповједачке, 
романескне или неке друге књижевно-умјетничке оријентације појединих аутора? 

По Нортропу Фрају (и не само по њему) умјетност је предмет умјетничке 
критике, чиме и она сама постаје један од умјетничких облика. Када би се држали 
његове, боље рећи његових поставки, чини се да би статус критике (па и друштвени) 
био сасвим другачији од постојећег. Онда не би било потребе да се парафразира 
његово мишљење како публика, која се брани од критике, под геслом да зна све 
оно што жели и све оно што јој се допада, у ствари ”унижава” умјетност чиме губи 
своје културно памћење (Фрај 2007: 11), јер, по Фрају, све су умјетности нијеме 
за разлику од критике која умије говорити: ”Критика се према уметности односи 
као и историја према акцији и филозофија према мудрости: она је врста вербалне. 
имитације људске креативне моћи која не говори сама за себе“ (Фрај 2007: 20). Тиме 
се унеколико оправдава постављање критичара у посредничку позицију између 
ствараоца / дјела и читаоца / гледаоца / слушаоца. Односно, осјећа се потреба да се 
понови Елиотов став да ”ниједан писац није у потпуности довољан себи и многи 

6 Уп. Svetozar Petrović, Priroda kritike, Liber, Zagreb, 1972. 
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креативни писци поседују извесну критичку активност која се не искоришћује до 
краја у њиховим делима“ (Eliot 1963: 50) [подв. М. Ш.]

Елиотов савременик Тибоде своју Физологију критике почиње ставом да је тип 
критике којом се бави производ XIX вијека, што не значи да критичких анализа и 
критичких текстова није било и раније:7прије тога постојали су критичари али без 
критике (као дисциплине) – искључиво су му Французи примјери (Thibaudet 1944: 
5) – али његовом поимању елиотовска критичка активност није интересантна, 
јер би тиме вјероватно била нарушена основна концепција наведене студије и не 
би га водила ка ставу како се „пародија може назвати градитељском критиком“8. 
Међутим, далеко је битније мишљење да би „сама критика умрла без критике о 
критици“9, које нас, уз низове других запитаности, води књизи Цветана Тодорова 
Critique de la critique ([Критика критике] 1984), гдје аутор констатује да се 
(средином 80-их година) у Француској углавном не чита (шта би ми тек могли 
да кажемо за наше, балканске просторе?!), упозоравајући да читање ”књига о 
књигама“, заправо критика, привлачи врло мали број посвећених. У том контексту, 
Тодоров се на самом почетку пита кога могу интересовати текстови о  ”књигама 
о књигама“, односно критички текстови о књигама критика, чију пажњу може да 
привуку покушаји представљања нечијих критичко-есејистичких проседеа, те, 
у крајњу руку, кога, осим малог броја изабраних, може да интересује расправа о 
статусу критике (Todorov 1984: 7). 

ЧЕМУ ОНДА КРИТИКА? 
Чему служи дисциплина која мало кога или никога не интересује? Осим, 

можда, оних који дијеле критичарску судбину? Из овог свега проистиче осјећање 
унутрашње немоћи, као предуслова ћутању, који је себе свео до непостојања и 
духовне дезоријентисаности која је посљедица постмодернистичког „довођење у 
питање“ свих ауторитета, па и критичарских (Hačion 1996: 333). 

Наравно, овдје није ријеч о покушају да се испише трактат у одбрану критике, 
јер, чини ми се, ако је вриједна, она је довољна сама себи да би се изборила за 
властити статус. Критички дискурс је зависан од умјетности ка којој је усмјерен, 
зависан је од вриједности поетичких категорија о којима проговара, али и од 
принципа на којима се она сама заснива. Ипак, стално је присутна сљедећа 

7 „Данашњи приступи књижевној критици несравњиво су компликованији и 
разгранатији од некадашњих, пошто се у новој цивилизацији XIX и XX века изменио 
сам појам критике. Она је постала разноврснија, њене су се функције умножиле, њене 
форме и жанрови се осамосталили, а њени домети проширили. У различитим културама 
и књижевностима данас постоје сасвим друкчија значења некада доста јединственог и 
општег појма књижевна критика.“ (П. Палавестра, Op. cit., стр. 6.) 
8 Op. cit., стр. 135. У овом контексту би било занимљиво размотрити функцију чувене 
расправе о природи витешких романа – читај: тривијалне литературе! – коју воде Дон 
Кихот и каноник из Толеда при крају првог дијела Сервантесовог романа.
9 Op. cit., стр. 67. [подв. М. Ш.] 
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запитаност: ако критичар своју пажњу посвећује ствараоцима различитих времена 
и стилских формација, различитих идеолошких опредјељења и различитих 
националних култура, разноврсним књижевним родовима, врстама и облицима, 
тиме и различитим поетичким моделима, да ли се у његовом начину читања може 
уочити ”избор међу многобројним могућностима које нам се нуде“ (Todorov 1986: 
19) у књижевном стваралаштву што је остварио један аутор као властито поетичко 
начело, али не у смислу да се то поетичко може да идентификује са одређеним 
теоријским и методолошким оријентацијама или са жељом ка успостављању 
извјесних нормативних кодова? Односно, да ли се могу издвојити заједнички 
именитељи појединих критичких приступа, а који нису оптерећени туђим, већ су 
исказ властитог/властитих става/ставова? Можда из тих разлога, претпостављајући 
јој критику, Нортроп Фрај доводи у питање постојања поетике (Фрај 2007: 33), чему 
у прилог иду и размишљања Лубомира Долежела који, полазећи од Аристотелове 
Поетике, тврди да се сусрећемо с непрестаним мијешањем критичких и 
поетичких интенција, с тим да критици припада аксиолошка дјелатност, односно 
процјењивање вриједности књижевних остварења, док је задатак поетике исказивање 
епистемолошке, односно сазнајне дјелатности.10 Чини се, ипак, да је сваки 
критички приступ мјешавина и аксиолошке и епистемолошке опредијељености 
при указивању на општа умјетничка својства, а то опште се мора очитовати и као 
слика властитости казивања. Тиме, у ствари, без обзира да ли нешто именујемо као 
поетику или не, сваки аутор, било да је стваралац било да је критичар стваралаштва, 
у свој исказ уграђује, бартовски речено, своје писмо, макар оно било и двогласно.
II

One short sleep past, we wake eternally,
And Death shall be no more: Death, thou shalt die!

John Donne

Шездесете и дијелом седамдесете године биле су доба цвјетања критичког и 
критичарског дискурса, што се, на крају, манифестовало и у бунту младих свуда 
по свијету оваплоћених у студентским немирима 1968. године. Тим трусним 
дешавањима претходила је, између осталих, на структуралистичкој (француској) 
књижевној сцени, жестока полемика противника и присталица Ролана Барта 
[Roland Barthes], између заступника, условно речено, „академске“ (неки би рекли 
и „конзервативне“) и „нове“ књижевне критике. У својеврсном, скоро објективном, 
свједочанству о том сукобу, Серж Дубровски [Serge Doubrovsky], француски 
теоретичар и критичар, каже сљедеће: „Колективна хистерија, помама хорде која 
Ролана Барта осуђује да буде спаљен на ломачи, везан за срамни стуб, гиљотиниран, 
не представља ништа друго, у свакој епохи, до мржњу према Интелектуалцу који 
доводи у питање интелектуалну удобност“(Dubrovski 1989: 11). Ове ријечи могу 
донекле да се примијене и на атмосферу која влада почетком Трећег миленијума, 

10 Уп.: Lubomir Doležel, Poetike Zapada. Poglavlja iz istraživačke tradicije, Sarajevo, 1991.
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поготово у самоизабраној аутсајдерској учахурености интелектауалаца (алијас 
критичара), па да тим путем крене у потрагу за одговором на питање: ДА ЛИ ЈЕ 
ДАНАС КРИТИКА УЋУТАЛА? (а чини се да јесте), и, ако јесте, ЗАШТО се то 
десило? Међутим, да се послужимо Хајдегеровим ријечима, изгледа да је данас само 
теже казивање о језику (додао бих – језику критике) од писања о ћутању (Hajdeger 
1982: 171). А понекад, ЋУТАЊЕ, ТИШИНУ поистовјећујемо са смрћу, односно 
означавамо их као посљедицу умирања. Међутим, ово усмјерење промишљања 
доводи у питање Жерар Женет који, такорећи као парадокс, истиче: „...критичко 
дјело би се могло појавити као за наше вријеме врло карактеристичан тип стварања. 
Али право говорећи, то питање можда није умјесно, јер појам стварања је један од 
најмутнијих које је створила наша критичка традиција. Оно што за нас одређује 
књижевника – насупрот обичном писару, ономе кога Барт назива писцем (écrivant) 
– то је што писање за њега није средство израза, помагало, инструмент, већ сâмо 
мјесто његове мисли. Као што је то већ често речено, писац је онај који зна и може 
да мисли само у тишини и тајни писања, који зна и осјећа у сваком тренутку да 
када пише, он не мисли свој језик већ његов језик мисли њега и мисли изван њега. 
У том смислу, чини нам се очигледним да се критичар не може назвати критичарем 
у пуном смислу ријечи ако и сам није постао опијен, или, ако хоћете, до смрти 
заробљен игром писања. Као писац – као човјек који пише – критичар познаје само 
двије дужности, које чине једну: писати, ћутати. [подв. М. Ш.]“ (Ženet 1981: 416) 

Задње деценије XX вијека, односно задње деценије Другог миленијума, 
обиљежене су, под постмодернистичком ауром, смртношћу свега осим човјека. 
Срећом, његова (бес)мртност није никада довођена у питање. Тако, њемачки 
философ Еуген Финк, питајући се можемо ли и о мртвом казати да је мање 
бивствујуће од живог, истиче: „»Смртност« човека је одређење нашег бивства које 
свако познаје, о коме свако зна на чудан начин – али које је ипак тешко схватити и 
изложити“ (Fink 1984: 93). 

Специфичан, чак вјерујем и случајан, ненамјеран, допринос таквој атмосфери 
понудио је управо Ролан Барт својим чланком из 1968. године (sic!) под насловом 
La mort de l’auteur [Смрт аутора]11 који ће у потоњем постмодернистичком 
дискурсу, чак и метафорички, произвести проглашавање умирућим већине аспеката 
хуманистичких дискурса. Бартовска десубјективизација човјека доводи до тога да 
Аутор улази у властиту Смрт чиме почиње12 писање:преиспитују се сви облици 

11  Овај текст се појавио годину дана раније на енглеском језику! 
12 „Sans doute en a-t-il toujours été ainsi: dès qu’un fait est raconté, à des fins ntransitives, et 
non plus pour agir directement sur le réel, c’est-à-dire fainalement hors de toute fonction autre 
que l’exercice même du symbole, ce décrochage se produit, la voix perd son origine, l’auteur 
entre dans sa propre mort, l’écriture commence.“ (Roland Barthes, Oeuvres complètes, tome III 
1968 – 1971, Paris, 2002, p. 40.) Ову реченицу Мирослав Бекер преводи на сљедећи начин: 
„Нема сумње да је увијек било тако. Чим је нека чињеница испричана без жеље да дјелује 
изравно на стварност, него интранзитивно, тј. на крају крајева изван сваке функције осим 
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дискурсâ из чега су израстале апокалиптичке визије о умирућој историји, умирућој 
теорији, умирућој критици! Међутим, Најал Луси [Naill Lucy], аустралијски 
теоретичар, оспоравајући могућност да, због нестабилности књижевних структура, 
критика „мора бити мртва“, закључује: „Засигурно је тачно да, што се књижевност 
сматра хетерогенијом, остаје мање вере у моћ критике да је објасни и анализира. 
Али, то значи поимати критику у оквирима Лиотаровог поимања науке: као једног 
метадискурса који претендује на поседовање знања о објектима и феноменима који 
се замишљају као априорни и денотативни“ (Луси 1999: 198). Стиче се утисак да је 
критички и критичарски дискурс преузимао у јавним сферама примат потискујући 
у други план само пјевање, само приповиједање, а у посљедње вријеме и драмске 
облике писања усмрћивањем традиционалне драме, и тиме постајао циљ ради 
самог себе који заборавља предмет о којем казује. 

Погрешно би било везивати миленаристичке ставове искључиво за Барта, јер 
постмодернисти се више метафорички односе према идеји улажења у властиту 
смрт јер нису налазили никаква друга упоришта на основу којих би се лакше 
ухватили у коштац са властитим временом и властитим беспућем у којем се тешко 
може сложити упечатљив мозаик од мноштва разноврсних а тешко спојивих 
фрагмената. Као и безброј других идеја, ни миленаристичка осјећајност није „од 
јуче“, без обзира што смо се недавно, на преласку из другог у трећи миленијум, 
наслушали мноштва пророчанстава и сличних наговјештаја СМАКА СВИЈЕТА! 
Ако бисмо жељели да се ослонимо само на духовност углавном XX вијека довољно 
је да се летимично присјетимо неких наслова од Ничеовог [Friedrich Nietzsche] 
Сумрака идола (1888), Шпенглерове [Oswald Spengler] Пропасти Запада (1918) 
до Лоренсове [David Herbert Lawrence] Апокалипсе (1930), Блумовог [Allan Bloom] 
Сумрака америчког ума (1987) и Фукујаминог [Francis Fukuyama] Краја историје 
и посљедњег човјека (1992). Јованово Откровење (грчким рјечником Апокалипса) 
свакодневним именовањем не упућује толико на миленаристичкa тумачењa којим 
се „предвиђа пропаст светског поретка који нам је познат“ (Blekburn 1999: 259), 
колико то чини метафоричка употреба ријечи апокалипса, и из њега изведена друга 
именица – апокалиптичност, те за њега везујуће ознаке Армагедон, Страшни Суд 
и слично. 

Истина, ако би била допуштена поетизација у критичком дискурсу, интенција 
овог текста би нужно тражила да се почне отварати „књига написана изнутра и 
споља, запечаћена са седам печата“13. Међутим, саплићемо се код отварања седмог 
печата, јер тада „поста тишина на небу“!14 А послије сваке смрти, сваког уништења 

да дјелује као симбол, тај ће прекид услиједити, глас губи своје поријекло, наступа смрт 
самога писца, а почиње писање.“ (R. Barthes, „Smrt autora“, in: Suvremene književne teorije 
(Ruski formalizam –Francuska Nova kritika – Poststrukturalizam u suvremenoj američkoj krit-
ici – Estetika recepcije – Marksistički orijentirana kritika), Zagreb, 1986, стр. 176.) 
13 Откровење Јованово, 5, 1 
14 Исто, 8, 1. 
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вјероватно (кажем вјероватно, јер нико непосредно не посједује искуство смрти) 
наступа мук! Почетна дословност би нестајала, јер преостаје увијек књига, преостаје 
ријеч, преостаје њен глас или – у најмању руку – одјек тог гласа, а чим су они ту, пред 
нама, нема њиховог поништења, ка којем би водило бартовско писање.15 Пјесничка 
слика Џона Дона, да и смрт, попут свега осталог, мора да умре, упућује на нужност 
сасвим другачијег сагледавања које се неће темељити на стереотипним представама 
и тврдњама. На овакво размишљање, али без намјере да се ово казивање усмјери у 
нежељеном правцу, наводи нас француски историчар Филип Аријес [Philippe Ariès] 
који каже: „Смрт је данас постало тако брбљива да ја и сâм журим да изађем из 
полуилегалности своје усамљеничке авантуре и уклопим свој глас у многобројни хор 
’танатолога’“ (Arijes 1989: 14). 

Својом смрћу, својим одсуством, ја доводим у питање цјеловитост свега оног 
што сам доживљавао као постојеће: The rest is silence – каже издишући Хамлет. 
Свијет се поново потврђује као фрагмент, био он новалисовски, ничеански, 
валеријевски, свеједно: „...ако је, као што многи тврде, елитистичка култура 
фрагментована у специјалистичке дисциплине, онда се хибридни романи попут 
ових и обраћају тој фрагментацији и нарушавају је путем својих плурализујућих 
прибегавања дискурсима историје, социологије, теологије, политикологије, 
економије, философије, семиотике, књижевности, књижевне критике итд. 
Историографска метафикција јасно потврђује да постмодернизам делује унутар 
сложене институционалне и дискурзивне мреже елитистичких, званичних, 
масовних, популарних култура.“16 Али није само ријеч о духовним сферама. На 
врхунцу постмодерне духовности, у политичкој сфери испуњава нас глобалистичка 
фрагментација Европе: крајем 1989. године руши се берлински зид као увод у 
распад тзв. Источног блока, односно, у војном смислу разједињавање земаља 
припадница Варшавског пакта уз истовремено стварање темеља за будућу Европску 
унију. Уједињавањем Берлина, који, чини ми се, још увијек није уједињен (а и 
питање је када ће се то остварити), међу циглама некадашње границе сахрањена 
је и једна идеологија иза које је остала само празнина. И мук. Гдје је тадашњи, 
али и нови човјек, могао да тражи упориште? Наведена – ОСАМДЕСЕТДЕВЕТА 
ГОДИНА – неће бити упамћена само по уједињењу Источне и Западне Њемачке, 
а накнадно и по распаду СССР, Чехословачке или СФР Југославије. Те године из 
исламског свијета одапета је смртоносна стријела на Салмана Рушдија [Salman 
Rushdie], аутора проскрибованог романа The Satanic Verses ([Сатански стихови] 
1988). Исте, осамдесетдевете године, углавном у католичанству, покренута је хајка 
с ретензијом да се забрани, или најмању руку онемогући приказивање филма 
Мартина Скорсезеа [Martin Scorsese] Посљедње Христово искушење (1988; филм 

15 „...l’écriture est destruction de toute voix...“, R. Barthes, l. c. 
16 L. Hačion, Op. cit., стр. 45. Хачионова овдје алудира на романе Фоулза [John Robert 
Fowles], Докторова [Edgar Lawrence Doctorow] и Бергера [Thomas Berger].
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је снимљен по мотивима романа грчког нобеловца Никоса Казанцакиса).17 С друге 
стране, мноштво манифестација је организовано како би се обиљежила два вијека 
од рушења Бастиље и почетка Француске револуције. На југословенском (али не 
цијелом) простору обиљежавало се шест вијекова од Косовске битке. 

У наредне три деценије, трагови како наведених тако и сличних а ненаведених 
догађаја примјећују се у свим сегментима нашег бивствовања. Иако Цветан 
Тодоров тврди како је суштински карактер прве половине XX вијека „слабљење и 
готово ишчезнуће појма вриједности“ (Тодоров 2001: 91), мени се чини да његова 
тврдња може да послужи и за означавање његове друге половине. С изузетком 
шездесетих година! На маргинама напада француских „традиционалиста“ на 
Ролана Барта изузетно је занимљива опаска С. Дубровског: „Критика само привидно 
представља безопасну и од дневног живота удаљену активност. Она је, у ствари, 
контролни апарат, врховна полиција које једно друштво ствара зато да би пазили 
на изражавање мисли и чување вредности. [...] Када је реч о садашњости, она у 
демократском режиму не врши цензуру, разуме се, већ информише...“ (Dubrovski 
1989: 9) [Подв. М. Ш.].
III

Сократ је крив што ... квари омладину, 
и што не верује у богове у које верује држава 

него у друга нова бића демонска!
Платон

Ми ћемо забранити да причају тако 
и наредићемо да певају и причају о 
стварима које су томе супротне.

Платон

Ћутање око Скупштине биће ускоро ћутање у Скупштини.
Виктор Иго

Линда Хачион каже да „парадокси могу да очарају или да узнемире“ (Hačion 
1996: 10). Ове ријечи су примјенљиве и на претходно наведени исказ Сержа 
Дубровског о друштвеној улози критике али и на укупне интенције овог излагања: 
свеопшта спољна глобализација и укрупњавање у супротности је са мноштвом 
облика духовних фрагментација које се највише очитује у знању и, мјесто да један 
од ових аспеката регулише онај други, долази до поништења мање значајног и мање 
утицајног: „када једино економија тржишта управља културом“, каже Тодоров, 
„друштво тек на врло мањкав начин може да изрази своје захтјеве у односу на 
умјетнике“ (Тодоров 2001: 88). Пред нама је посебан облик цензуре. Потпуна 
духовна дезоријентација, произведена друштвеним околностима, одражава се у 

17 За ову причу је занимљив наслов најновијег Скорсезеовог филма: Silence! 
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свим доменима људског дјелања, у свим облицима људског, а тиме и умјетничког, 
исказивања. Да ли у таквим околностима можемо очекивати вриједна умјетничка 
(и не само умјетничка) остварења? Тешко. Таква остварења не могу да изазову 
критичко мишљење, и оно се само по себи маргинализовало, оно се – у једном 
необичном, чак парадоксалном, облику аутоцензуре – присилило на ћутање. 

Цензура је облик ућуткивања: „постоје две широке категорије информација које 
морају да се подвргну контроли: унутрашњи и вањски извори информација“, пише 
енглески слависта Мајкл Скамел [Michael Scammell] и наставља: „Да би се побринула 
о првима, влада мора да контролише: 1. штампу; 2. радио и телевизију; 3. издавање 
књига; 4. образовање. Да би се побринула о вањским изворима, мора да контролише: 
1. поштанске, телефонске и телеграфске везе [додајмо, данас, и електронску пошту, 
нап. М. Ш.]; 2. вањске радио и телевизијске програме; 3. усељавање, исељавање 
и путовање.“18 А како поједини рјечници, као један од синонима појму цензуре, 
наводе – ни више ни мање – него појам критика – јасно нам је да један парадокс 
рађа други парадокс. Иако Дубровски пориче критици цензорски аспект, тешко се 
отети утиску да он ипак гријеши, јер се чини да су критички и цензорски дискурси 
идентични; једино их разликује интенција! Томас Стернс Елиот у писму Џорџу 
Орвелу из 1944. године [George Orwell], поводом понуђеног рукописа романа 
Animal Farm [Животињска фарма], пише: „Сматрамо да је реч о значајном делу; 
басна је изузетно добро развијена, приповедање не губи на занимљивости, а мало 
је аутора који су у томе успели почев од Гуливера...“ И поставља му питање: „...
треба ли, у садашњем часу критиковати политичку ситуацију, полазећи с ваше тачке 
гледишта?“19 Слиједећи идеје изречене у наведеном писму, неколико издавача је 
одбило да објави наведено Орвелово дјело! 

Цветан Тодоров уводи синтагму ефекат Бодлер коју дефинише на сљедећи 
начин: добро је оно што је – забрањено! Ово није Тодоровљев став, јер 
поводом Рушдијевих Сатанских стихова казује сљедеће: „Ако је и било 
мртвих на улицама Исламабада и Бомбаја, то не треба приписивати Рушдијевој 
књизи, него фанатизму и мржњи оних који су нахушкали манифестанте. Да 
су прочитали ту књигу, они не би протестовали; ја ипак сумњам да је то био 
случај. С непристрасне тачке гледишта, Рушди је имао хиљаду разлога да објави 

18 Majkl Skamel, „O cenzuri“, Delo, Beograd, godina XXXII, broj 9-10, 1986, str. 31. 
„Аутор овога прилога је оснивач угледног лондонског часописа Index on censorship. 
Одазивајући се нашем позиву, послао нам је свој текст у коме претреса историјски и 
актуални аспект цензуре. Међутим, због обимности изворне верзије текста, Уредник је, 
са ауторовом сагласношћу, био принуђен да изврши најнеопходнија скраћења, трудећи 
се  да што мање оштети смисао целине покушаја. У сваком случају, парадокс се није 
могао избећи: тако рећи је »цензурисан« прилог посвећен управо цензури.“ (Напомена 
уредника часописа Јовице Аћина. Op. cit., str. 16) 
19 Наведено према: Jovica Aćin, „Editio catrata“, Delo, Beograd, godina XXXII, broj 9-10, 
1986, str. 58 
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своју књигу. Напротив, нисам сигуран да су индијске и пакистанске власти 
погријешиле забрањујући (провизорно) његову дистрибуцију: вјероватно су на 
тај начин спријечиле нове жртве“ (Тодоров 2001: 96-97). 

Разлози ћутања и методи ућуткивања су разнолики. Џ. Б. Шо [George Bernard 
Shaw] каже да је посљедњи облик цензуре – АТЕНТАТ! Помињани М. Скамел, 
сумирајући властиту историографску слику о настајању и развоју цензорства, каже: 
„Настојао сам да будем систематичан у овом приказу метода, али постоји један 
облик цензуре који се на овај начин не може приказати. Он може да се комбинује 
с другим методама или да делује сâм, али у оба случаја је крајње ефикасан. 
Кратко речено, своди се на установљавање контролисаног тероризма. На први 
поглед, такав тероризам може да изгледа насумичан и непробирљив, тек део 
знатно ширег тероризма који нема никакве везе са средствима комуникације или 
образовања“ (Skamel 1986: 35) [Подв. М. Ш.]. Скамелов закључак, иако написан 
прије више од три деценије, уз сву своју парадоксалност, описује једнако и нашу 
данашњицу: „Веће проблеме ствара оно што бисмо могли назвати »остацима« 
ранијег доба цензуре. То су закони о службеној тајни, побуни, богохуљењу и 
неморалу. Закони о званичним тајнама и немирима очигледно су наставак бриге 
за »ствари ... увредљиве или штетне по државу«“ (Skamel 1986: 37). Слободно 
се увредљивим садржајима може додати говор мржње и сличне данас актуелне 
политичке поштапалице које се огрћу у вео такозване одбране демократских 
принципа одређених групација па се, постепено, лице претвара у наличје. 

Ни умјетник, ни критичар, а на крају крајева – ни било који други човјек, 
није сигуран да његов исказ неће бити преведен у неки нежељени контекст. 
Задњих година безброј је примјера, који нису карактеристични само за 
политички нестабилне просторе, што иду чак дотле да се политика мијеша у 
природу научног рада са жељом не само да га вреднује већ и да га контролише. 
„Може ли се са сигурношћу рећи да никаква цензура не постоји у демократским 
друштвима Западне Европе и Северне Америке?“ – пита се Мајкл Скамел. „Не 
може, очигледно. А ипак, ако употребимо ту реч у основном смислу, она неће 
описати оно што се догађа у тим земљама. Тешкоћа је у томе што немамо другу 
реч која истовремено описује разна ограничења која се могу наметнути и често 
се намећу слободи изражавања у тим земљама, и управо је то један од извора 
пометње коју сам поменуо на почетку текста“ (Skamel 1986: 36). 

Рекло би се да се, цијелим овим казивањем, забасало у ћорсокак. Излаз из 
њега, на парадоксалан начин, нуди Иво Андрић у својој приповијеци Мост на 
Жепи. На мосту неисписана везирова девиза – У ћутању је сигурност – баца 
необично свјетло на констатацију да „свако људско дело и свака реч могу да 
донесу зло“(Andrić 1964: 207). 

Поред свега, критички дискурс, у већој или мањој мјери, опстаје као нужност, али...
IV
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Тлачење вас чини луђаком, али вас слобода чини идиотом.
Кажимјеж Брандис

У каквој смо ми позицији? 
Говоримо о критици и ћутању заборављајући на битну чињеницу: и кад је има, она је 

кратког даха. Зашто – мало кога интересује, понајмање критичаре. Можда објашњење 
можемо да наслутимо у Тибодеовој ознаци – књижевно новинарство.20Данас (а 
вјероватно и увијек) критику, која чак има и научне претензије, читамо као и новине: 
сутра, и једно и друго, већ су застарјели и можемо да их нађемо углавном на сметљишту. 

Чини ми се да критика већ два вијека покушава, увијек кратког даха, да утврди 
властити језик и властити облик. Не налазећи ни свој језик ни свој облик, она се 
неминовно гаси и показује своју апсолутну смртност аналогно човјековој смртности: 
човјек је смртан, али је Човјечанство бесмртно! Зато, окренута себи и у себе, критика 
сама себе ућуткује, сама себи намеће безгласност. Потврду овом можемо наћи код 
многих аутора који су промишљали критику и критичарев занат. Можда са мојим 
ставовима најбоље кореспондира сљедећи исказ Сретена Марића: „У критици, код 
зрелог критичара, крајњи резултати су по правилу индивидуални, као и сама метода, 
осим у припремним радовима. Можда зато што је већ и природа уметности таква 
да искључује сваки апстрактни надиндивиуални однос, што се бар засада показало 
да је естетику немогуће конституисати као науку, и што је сваки прилаз уметничком 
делу субјективан“ (Марић 2008: 17). Зато, бахтиновски речено, критика може да буде 
најутентичнији хронотоп у књижевном пољу,21 јер она, ипак, „одређује уметничко 
јединство књижевног дела и његов однос према стварности“. Иако, попут критике, 
„хронотоп у књижевном делу увек садржи вредносни моменат, који из целине 
уметничког хронотопа може бити издвојен само у апстрактној анализи“ (Bahtin 1989: 
372), можда означавањем и описивањем хронотопичности критике, једнако унутар ње 
саме и спрам предметâ којим се она бави, досегнемо до разлога њене немуштости. 
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Mladen Shukalo
Apocalyptic Chronotopes and Paradoxes of Reviews

(Summary)

In the last decades the review lost its purpose and its function. Everything that advocated 
during the twentieth century seems now to be an act of its self-destruction: from an author’s 
death it came to the printing obituaries of everything that belonged to a man whose mortality, 
fortunately, remained unquestionable. In this context, the question of censorship, perhaps, 
is an essential framework for reflection: while fighting against it, better mechanisms for its 
functioning were established. Therefore, it is difficult to talk about silence, because review 
has been increasingly losing the power of speech in the current civilizational cul-de-sac.

Key words: criticism, ideology, apocalyptic chronotopes 
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ПРИСТАПОТ КОН ИЗБОРОТ НА АВТОРИ  
И НИВНИ ТЕКСТОВИ ВО АНТОЛОГИЈАТА  

МАКЕДОНСКА КРИТИКА И ЕСЕЈ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА 
И ИЗДАНИЕ НА МАНУ – СКОПЈЕ И НА МАТИЦА 
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Клучни зборови: антологија, критика и есеј, критериуми за избор

Како автор на триесетина кратки книжевни критики и рецензии објавувани 
во весникот Вечер некаде во средината на шеесеттите години на минатиот 
век, ја добив довербата на редакцијата на десеттомното издание Македонска 
књижевност во издание на МАНУ и на Матица српска од Нови Сад да направам 
избор за книгата Македонска критика и есеј, која потоа беше објавена во 1978 
година на српски јазик. Во тогашната југословенска книжевна јавност се 
појавија неколку позитивни рецензии, меѓутоа, дури во 2011 година, академик 
д-р Радомир Ивановиќ даде поопширен позитивен осврт на Симпозиумот што 
ми беше посветен мене, од страна на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, 
Скопје. Тој текст е објавен во Зборникот со трудови од собирот. 

Во оваа антологиска книга се застапени десет македонски критичари што 
биле активни од 1945 година до појавата на книгава, со свои репрезентативни 
текстови. Застапените автори се: Димитар Митрев, Блаже Конески, Александар 
Спасов, Милан Ѓурчинов, Александар Ежов, Миодраг Друговац, Душко 
Наневски, Димитар Солев, Георги Старделов и Слободан Мицковиќ. 

Тенденцијата ми беше со застапувањето на текстовите на овие автори преку 
нив да оформам и една можна слика за развојот на македонската книжевност 
до тој период, почнувајќи од Кирил Пејчиновиќ, Григор Прличев, Марко 
Цепенков, Стале Попов и така натаму до појавата на извесни современи текови. 

Своевремено Димитар Митрев тврдеше дека е многу позначајно што ќе 
напише авторот на антологијата за суштината на творештвото на застапените 
критичари одошто со кои текстови тие ќе бидат презентирани. Од една страна 
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тоа може да биде точно, меѓутоа застапените текстови се оној елемент што 
ја оформува претставата за книжевната критика и есејот. Оттука и мојот 
предговор обрнува внимание кон суштинското кај одделните критичари, а 
нивните текстови во книгата истовремено го илустрираат тоа. 

За Димитар Митрев сум напишал дословно: „(...) својом марксистичком 
оријентацијом има главну реч; његову улогу одмах после ослобођења, у 
погледу књижевне критике, прихватамо као родоначелничку, пионирску. Али 
он не остаје на позицији првих остварења, већ се његова делатност временом 
продубљује и шири: он креира у области естетике, дајући допринос теорији 
књижевности, износи и брани своја мишљења, другим речима, у духу оне 
класичне: он ствара, значи постоји у једном непрекидном процесу тражења, 
самоиспитивања, проналажења, преиспитивања итд.“ (Сталев 1978:11). 

Од десетте застапени автори, до тој момент, само Блаже Конески е автор 
на поезија и белетристика, а: „Чисто књижевном критиком није се нарочито 
бавио, али је у области критике превода дао, без сумње, темељни образац. 
(...) (он) врло срећно повезује научна сазнања са есејистичким приступом 
у расветљавању књижевних појава и профила, тако да факти налазе своје 
место не као суви податак већ служе као фундаменти, као срж садржаја, дају 
смер форми коју је Конески одабрао, градећи тако, поред осталог, и своје 
чврсте ставове“ (Сталев 1978: 24). 

Александар Спасов во прво време се експонира со презентирање на 
своите критички текстови за новопојавени дела од современата македонска 
литература, афирмирајќи ги модерните и модернистички текстови. 
Подоцна се преориентира на истражувачка дејност, претежно од областа на 
македонската литературна историја. 

Во моментот на составувањето на антологијава, порано пројавениот 
критичар Александар Ежов го објави, од непознати причини, својот 
„критичарски молк“. За него во книгата одбележав: „Критика А. Ежова није 
стриктно одређена. Она се јавља и као аналитична, и као интерпретативна, 
понекад је то иманентна критика, али често спремна да својом отвореношћу, 
бритким језиком потегне питање пишчеве одговорности према конкретним 
проблемима“ (Сталев 1978: 21). 

Милан Ѓурчинов се изјасни за естетскиот плурализам, иако, главно, 
неговите текстови беа ориентирани кон модерните текови. Тој беше 
афирматор, меѓу другите, на делата на Владо Малевски и на поезијата на 
Радован Павловски. 

„Заокупљен народном поезијом, у својој антологији македонске народне 
љубавне поезије Душко Наневски пише изванредни есеј у коме износи не 
само своја запажања и резултате до којих је дошао у односу на метафору већ 
изражава нека своја несаглашавања са устаљеним схватањима (као, рецимо, 
с врло окошталим ставом о елементима примитивности у народној поезији), 
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показавши, напротив, да су извесне компоненте метафоре, па и сама метафора 
у народној поезији, најчешће на врло високом, на највишем естетском нивоу, 
и да је она – та метафора – врло блиска вредностима метафоре модерних 
песника. Наневски је пронашао кључ за ковчежић загонетки метафоре“ 
(Сталев 1978: 19). 

Како книжевен критичар, Душко Наневски ги прокламира своите ставови 
во еден од уводниците на списанието Современост, определувајќи се за 
„естетичкото“, а не за „-измите“. 

„Марксистичка оријентација карактерише критичко-есејистичку 
креацију Георгија Старделова, Митревог истомишљеника, који је своју 
припадност доказао у току познате конфронтације, приступивши часопису 
Современост, на чијем челу је тада стајао Д. Митрев, и књижевном листу 
Хоризонт. 

Интересовања Г. Старделова су, такође, ширег дијапазона: у књизи 
Есеји то су углавном разни аспекти (према уметности, поезији, критици, 
естетици); у делу Антеј тражи тле – још је разноврснији круг предговорно-
поговорних текстова“ (Сталев 1978: 15). 

Знаменосецот на модерната македонска литература – и во своите есеи и во 
своите белетристички текстови – беше Димитар Солев, кој жестоко се нафрли 
на дотогашниот „раскопачен реализам“ во македонската тековна литература. 
На извесен начин тој беше и предизвикувач на споменатата книжевна 
конфронтација. Тој го поведе по себе поголемиот дел од своите врсници – 
книжевни творци, кои, преку весникот, и подоцна списанието Разгледи, ги 
реализираа своите текстови од модерна/модернистичка провениенција. Тој 
можеби беше и единствениот дораснат опонент на Димитар Митрев. 

Меѓутоа, Миодраг Друговац како книжевен критичар беше најголемиот 
афирматор на македонската современа литература на просторите на 
некогашната СФРЈ. Покрај неговите дваесетина тома афирмативни критики 
за дела на македонските автори, тој напиша и обемна студија Македонска 
книжевна критика, објавена прво во Крушевац, на српски јазик, а потоа, во 
извесна варијанта, и на македонски јазик. Речиси не постоеше дело, објавено 
во Македонија, за кое тој не се огласи во југословенскиот литературен и 
културен печат. 

Најмладиот претставник во книгата, Слободан Мицковиќ, извесно време 
беше ориентиран исклучиво кон книжевната телевизиска критика, реагирајќи 
на новоизлезени книги. Тоа беа, секако, релативно кратки критички рецензии, 
кои се стремеа да влезат во сржта на разгледуваните дела. 

Ова навраќање кон таа моја антологија на македонската критика и есејот 
има скромна претензија да биде присеќавање за еден период во кој се одвиваа 
извесни карактеристични процеси што оставија траги во македонската 
современа литература.



КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА 

136

Литература
 
Сталев, Г. (ур.) 1978. Македонска критика и есеј, Скопје, Нови Сад: МАНУ, Матица 

Српска.

Georgi Stalev
Criteria for Selection of Authors and Their Texts in the Anthology 

Macedonian Literary Criticism and Essay Published by the Macedonian Academy of 
Sciences and Arts – Skopje and Matica Srpska – Novi Sad, 1978 

(in Serbian Language)

(Summary)

In 1975 the Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA) entrusted me with the task 
to prepare an anthology of Macedonian literary criticism and essay that would be published 
in Serbian language by MASA and Matica Srpska from Novi Sad. In this paper I discuss 
the criteria I complied with during the preparation of the anthology in which authors of 
three generations were presented.  Each of them was presented by one text whereas the 
Introduction contained rather short critical outline of the work of each of the presented 
authors. The Anthology comprises higher number of literary criticism texts than essays. 
One of the aims of the author of the Anthology was, among else, to give a short survey of 
Macedonian literature. 

Key words: anthology, criticism and essay, selection criteria
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O MODERNIZMU... JOŠ JEDNOM 
(D. MITREV VS. M. ĐURČINOV)

 
Ključne riječi: modernizam, D. Mitrev, M. Đurčinov

Naša su prva čitanja1 kritičarskih, kao  i nekih drugih djelatnosti D. Mitreva i M. 
Đurčinova  bila  pod velikim utjecajem kultne knjige S. Lasića, Sukob na književnoj 
ljevici.2 Naime, u to smo vrijeme, riječ je o 80-im godinama prošloga stoljeća, 
mislili da se njihova sukobljavanja na polju književne kritike mogu interpretirati 
isključivo kao nastavak onog predratnog sukoba na jugoslavenskoj književnoj/
intelektualnoj ljevici. Riječ je o sukobu koji u odnosu na makedonsku, ali i ne 
samo makedonsku, političko-kulturnu javnost, nije okončan samo činjenicom da  
je Drugi svjetski rat završio i da  su  jugoslavenski komunisti  s Titom na čelu, 
u tom ratu,  ostvarili ne samo  vojnu, već  i  totalnu  političku  pobjedu. Poslije 
završetka rata vlast komunističke partije bila je apsolutna. I to  svim  segmentima 
društva. Ali, sve te činjenice nisu bitnije utjecale na smirivanje svih onih  strasti, 
kako  onih političkih, tako i onih teorijskih, koje su bile prisutne i u onim  predratnim 
sukobljavanjima unutar jugoslavenske ljevice, koju je početak  Drugog svjetskog 
rata samo privremeno odgodio,  za neka druga vremena. Iako su se, u tom sukobu,  
komunistička partija i Tito,  nedvosmisleno oprijedijelili,  za Revoluciju, a protiv ne-
partijske koncepcije Umjetnosti, to još uvijek nije značilo da su sve one  dileme koji  
proizlaze iz  odnosa Revolucije i Umjetnosti, jednom zauvijek,  riješene. Naime, ni 
vodećim  partijskim ideolozima nije bilo  jasno „do kojeg stepena treba kontrolisati 
umetnički život.  To pitanje u okvirima socrealističke doktrine, nije bilo moguće 

1 Ovdje u prvome redu mislim na tekst Ideologija-Historiografija (politički aspekt kritičarske 
djelatnosti  Dimitra Mitreva), objelodanjen u našoj knjizi  Identitet, Tekst,  Nacija, inter-
pretacije crnila makedonske povijesti, Ljevak, Zagreb, 2009., str.185-203., kao i neki drugi 
naši tekstovi u knjigama Novi experimentum macedonicum, IC Revija, Osijek, 1989.,  Make-
donske teme i dileme, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1991. 
2 S. Lasić, Sukob na književnoj ljevici 1928-1952, Liber, Zagreb, 1970., 
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načelno rešiti“ (Bošković 2011: 123), jer bi svaki takav pokušaj otvarao čitav niz 
novih političkih i estetskih dilema. 

Najveći dio  onih koji su se krajem 30-ih godina  žestoko sukobljavali (Krleža, 
Ristić, Đilas, Kardelj...) oko pitanja treba li ili ne kontrolirati umjetnost nekako 
su uspjeli preživjeti sve one ratne strahote. I bez obzira na sva ona tragična ratna 
iskustvo glavni akteri sukoba svoje polazne teorijsko-ideološke pozicije nisu, u 
međuvremenu,  bitno promijenili. Konačno, tako što je i vidljivo iz izlaganja M. 
Đilasa na V kongresu KPJ, gdje je eksplicite rečeno: “Ideološki obračun s grupom 
oko Pečata značio je, ustvari,  završni obračun u borbi za idejno-političko jedinstvo 
Partije i radničkog pokreta, (…) Partija je u toj borbi pobijedila zbog toga što je 
njeno rukovodeće jezgro bilo naoružano naukom marksizma-lenjinizma i što je toj 
nauci bilo duboko odano. Partija je imala takve rukovodeće  kadrove koji su bili 
sposobni da po svim pitanjima brane i odbrane marksizam-lenjnizam od njegovih 
neprijatelja“.3 Doduše, poslije završetka rata uspostavljeno je kakvo-takvo primirje 
između sukobljenih strana. U jednom trenutku, početkom 50-ih, Krleža i Đilas 
postali su politički saveznici! Đilas je bio  jedan od glavnih aktera  destaljinizacije 
na jugoslavenski način.  Ali  sva ta primirja, savezništva više su  bila uvjetovana 
životom u novim vremenima, postepenim prilagodbama novim društveno-političkim 
odnosima, razumljivim strahom pojedinaca  u  tim neizvjesnim vremenima. Čak ni 
Rezolucija Informbiroa  nije nešto bitnije utjecale na postojeće ideološko-estetske 
odnose u ondašnjoj jugoslavenskoj kulturi. Moglo bi se reći da je taj dokument  
bitno utjecao da se neka od postojećih  političko-estetskih nesporazuma   počnu i 
nešto brže rješavati,4 I vjerojatno je u pravu bio M. Todorović kada je rekao:“tada 
smo izbjegli Staljina, ali ne posve staljinizmu, što će nas  posle pola veka odvući 
u nacionalizme“,5 jer poslije tih turbulentnih političkih događaja „naša javnost“, 
uključujući i onu marksističku, sve više „upada u plitku, trivijalnu, besprincipijelnu, 
nekritičku i nenaučnu nacionalnu i nacionalističku romantiku „svoje“ (srpske, 
hrvatske, crnogorske itd.) sitne buržoazije“ (P. Brebanović 2014: 135).6

3 V kongres 1948, str.256.
4 Iako je slučaj Đilas  paradigmatičan primjer  svih onih shizoidnih situacija u kojima su se 
(jugoslavenski) intelektualci našli  krajem  40-ih i početkom 50-ih godina, mi se tim slučajem 
u ovome tekstu nećemo podrobnije baviti. 
5 Citirano prema P. Brebanović, „Legenda o Njegošu“ i legenda o Đilasu, Reč, br.84/30, 
str.132. Ovaj autor ne samo što u potpunosti prihvaća  mišljenje   M. Todorovića, već   ide 
i korak dalje, pa zaključuje   da se ni nacionalizam, ni klerikalizam  „ne mogu adekvatno ni 
razmotriti, a kamoli kritikovati ili iskorenjivati, mimo njihovog utemeljenja u klasnom društ-
vu koje ih je iznedrilo i u kojem, otkako je Jugoslavija pocepana, ponovo živimo“.
6 Ovo su stavovi M. Đilasa, publicirani u njegovoj  knjizi „Legenda o Njegošu“, koja je 
objelodanjena početkom 1952. godine, i koja je pisana kao „materijalistički“ odgovor na  
„idealističku“  knjigu Isidore Sekulić, „Njegošu:  knjigu duboke odanosti“, ili kao što je to S. 
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Nadalje, u intelektualnoj historiji druge Jugoslavije moguće je prepoznati dva 
velika ciklusa:“periodi sakralizacije, te faze sekularizacije. Prvi traje od kraja 1944. 
do, otprilike, 1950. godine, a drugi, s manjim ili većim oscilacijama, od tog doba 
pa do konca 1972, kada je iznova rasakralizovan (čini nam se da bi se pojmovima 
„restaljinizacije“, odnosno „reboljševizacije“ još adekvatnije opisalo opće stanje u 
jugoslavenskom društvu poslije sloma „hrvatskog proljeća“7 i „pada srpskih liberala“ 
–op. Z.K.) javni diskurs, a uz odgovarajuće institucionalne promene (uvođenje 
marksizma u škole i na fakultete, između ostalog). (...) Treba odmah napomenuti da 
se politička istorija nipošto ne povinuje toj (binarno-manihejskoj – op. Z.K.) podeli, 
da je ona neprekidno bila sakralna po svom karakteru. Politički obrazac je zadržao 
bazičnu suprematiju nad njegovim parnjakom u kulturi“(Bošković, 2011, 121-122). 

I u našim ranijim tekstovima tvrdili smo da sukob D. Mitreva i makedonskih 
modernista (Solev, Đurčinov, Todorovski...)8, (2) oko različitog poimanja uloge 

Kulenović rekao da ta knjiga predstavlja  prvo „zamašnjije i dublje pripremljeni materijalis-
tički prodor u superstrukturu našeg drušvenog poretka“, koja treba pokazati svu inferiornost 
idealizma. Ovdje se pod „idealizmom“ misli  građanska kultura.  Ova razmišljanja M. Đilasa  
u potpunosti su kompatibilna s razmišljanjima M. Krleže, s kojim je inače bio u  žestokom 
sukobu prije rata, koji također smatra da „u njedrima socijalizma“ čuči i neku svoju šansu 
čeka „karcinom nacionalne kulture“!
7 O tome više vidjeti u našoj knjizi Ideja jugoslavenstva u kontekstu postkolonijalne kritike, 
Meandar, Zagreb, 2014.
8 Makedonski modernisti nisu predstavljali neki jedinstveni ideološki blok. Za razliku od 
većine makedonskih modernista M. Đurčinov nikada nije odustao od prakticiranje ideje 
jugoslavenstva. I on tu svoju privrženost ideji jugoslavenstva nikada nije ni krio, kao što 
nije krio i svoju sklonost prema  književno-političkom opusu M. Krleže, koji je nedvojbe-
no bio glavni kreator i promicatelj jugoslavenskog koncepta kulture. Držimo da ni  potpis 
na „Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog jezika“(1967.) ni na koji način ne umanjuje  
njegovo  jugoslavenstvo čitano kroz  hrvatsku optiku. A da je tome doista tako, između osta-
loga, potvrđuje i njegov govor  prilikom dodjele Njegoševe nagrade, kada je rekao  da su up-
ravo u Jugoslaviji svi njeni narodi dosegnuli vlastiti  historijski maksimum. Za razliku od M. 
Đurčinova, G. Todorovski, makedonski pjesnik, u svojim teorijskim tekstovima  i pjesničkim 
zbirkama, posebice onim objelodanjenim  u 80-im godinama prošloga stoljeća, sustavno radi 
na konstruiranju makedonskog viktimizirajućeg diskursa. Doduše, treba biti iskren i reći da ti 
tekstovi  nisu bili tako  sustavni kao što su to npr. bili tekstovi srpskog književnika, D. Ćosića. 
Naime, i jedan i drugi književnik, u jednom momentu odustali su od  projekta jugoslavenskog 
socijalizma koji bi se  temeljio na „podizanju društva“ kao zajednice sa socijalnim sadržajem, 
već su se  upustili u avanturu projektiranja  zajednica s identitetskim sadržajem. No, kako  
mit Kruševske republike nije imao snagu i tradiciju  kosovskog mita, onda je posvema  ra-
zumljivo što su intencije tekstova  G. Todorovskog  bile kudikmo skromniji od imperijalnih 
intencija  iznesenih u tekstovima, romanima D. Ćosića.  I kod  jednog  i drugog, prisutno je 
anti-prosvjetiteljsko raspoloženje. Naime, niti  G. Todorovski, niti D. Ćosić, imaju namjeru 
„kritički ovladati vlastitom prošlošću.  Tek kritičko ovladavanje prošlosti, prema našem mišl-
jenju,  predmnijevalo bi takvu tematizaciju svekolike prošlosti u kojoj bi se, s jedne strane, 
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književnosti u društvu, nije moguće sagledati isključivo iz aspekta strukture sukoba 
dviju različitih estetskih koncepcija, a da se te koncepcije istovremeno ne svedu 
na njihove antropološke/političke osnove, pitanje podrijetla, obrazovanja, određenih 
tradicija... Doduše, u prvo vrijeme, tu i nisu postojale neke bitnije  ideološke razlike, 
nitko od njih  nije otvoreno zagovarao neki ne-markistički pristup  književnosti, 
umjetnosti, društvu uopće. Svi su oni bili nadasve  pristojni  članovi Partije. Sve do 
70-ih godina nije bilo nekih većih otklona od dogovorene partijske linije. No, i taj 
odlučujući iskorak prema liberalno-demokratskim vrijednostima u jugoslavensko/
makedonskom društvu učinili su makedonski  političari,  a ne makedonski  
intelektualci, književnici,  K. Crvenkovski, a ne B. Koneski, D. Solev, S. Janevski ili 
G. Todorovski... Nitko od predstavnika sukobljenih blokova  nije  želio izaći izvan 
onih granica, koje je, M. Malia, jedan od najpoznatijih sovjetologa, definirao kao 
onaj prostor dopuštenosti, koji postojeći režim/sistem, ni na koji način, ne dovodi u 
pitanje. Većina njih željela je  djelovati unutar komunističke partije i marksističke 
doktrine: željeli su iznutra pomoći trsansformaciju doktrine i partije u demokratske 
forme i zdravi razum...9 

Stoga i nije uopće neobično što se u tom „prijeporu“ može primijetiti duh uporne 
afirmacije – nijedan od sudionika tog relativno zakašnjelog sukoba, u odnosu na 
druge jugoslavenske politike/kulture, ne pripada onom tipu intelektualca  koji bi 
bio spreman vlastite stavove deklarirati kao misao upitnosti. I budući da njihovi 
imaginariji (u ovome slučaju, makedonske) književnosti ne poznaju  pojam skepse, 
oni se slobodno mogu prepustiti neobvezujućim lamentacijama o potrebi da se 
„oslobode neslućene potencije mladog, neistrošenog (makedonskog – op. Z.K.) 
jezika kako bi se omogućilo da i makedonska književnost ne samo prima već i daje 
i saopštava svoja stvaralačka dostignuća duhovnoj zajednici sveta“.10 No, nikada toj 
(nekritičkoj)  svijesti, u tim, ali i nekim kasnijim vremenima, neće pasti na pamet da 
u svojim tekstovima „otvori“ i problematizira neke manje ugodne  teme, kao što je 
to npr.  tema „nove klase“11 u makedonskom društvu. Naime, nema nikakve dvojbe 

dovelo u pitanje jednostrana dominacija nacionalnog „herojskog narativa“, a, s druge bi se 
strane, problematiziralo opće prihvaćenu percepciju o vlastitoj naciji kao isključivo „nevinoj 
žrtvi“ historije.   
9 Tako su se ponašali i „hrvatski proljećari“, i srpski liberali, i makedonski revizionisti... I up-
ravo su događaji početkom 70-ih godina, pad  „hrvatskog proljeća“, i nešto kasnije i „srpskih 
liberala“ označili kraj  revizionizma. O tome više kod A. Michnika, „Novi evolucionizam“, 
u: Poljsko ptanje. Članci, eseji, polemike, Radionica SIP, Beograd, 1985.
10 M. Đurčinov, O modernizmu i posle njega, Delo, br.2/1979., str.3-17.
11 Riječ je o temi koju je M. Đilas prilično neoprezno, preuranjeno „otvorio“ već početkom 
50-ih godina, kako u svojim  publicističkim tekstovima, „Klasa ili kasta“,  tako i u noveli  
„Anatomija jednog morala“, objelodanjenoj u  posljednjem broju  Nove misli, u siječnju 
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da je i taj fenomen u ondašnjoj  jugoslavenskoj/makedonskoj političko-ekonomskoj  
sceni  bio  i više nego vidljiv. A  ta „vidljivost“ bila je, između  ostaloga, i rezultat / 
derivat posvemašnje (nekontrolirane) modernizacije  jugoslavenskog / makedonskog 
društva. Na neke aspekte te nekontrolirane modernizacije referirale su se i ondašnje 
jugoslavenske književnosti. Književna je kritika  uglavnom ignorirala te pokušaje! 

Jer, jedno su modernistički snovi o drugačijem konceptu umjetnosti, a nešto 
posvema drugo je ondašnja politička i ina stvarnost: pokazalo se da nije dovoljno da 
se monističkoj „teoriji odraza“ suprotstavi koncept „estetskog pluralizma“, i to ne 
kao trenutna i taktička varijanta „već kao trajno jugoslovensko opredeljenje u sferi 
umetničkog stvaralaštva koje duboko proizlazi iz prirode i karaktera naše Revolucije 
i društvenog bića nove jugoslovenske zajednice“ (Đurčinov, 1979, 6). No, ovdje se 
kod M. Đurčinova očito radi o čistom verbalizmu, jer i u njegovim tekstovima, kao i u 
tekstovima drugih makedonskih modernista nigdje nećemo naći mjesta na kojima bi 
se oni upustili u avanturu kritičkog propitivanja stvarnosti na koju se oni tako hrabro 
pozivaju (Štoviše, na Pulskom festivalu krajem 60-ih godina, Milan Đurčinov, pored 
Milutina Čolića i Zdravka Velimirovića, pripada onim članovima žirija, koji su se 
izjasnili protiv filma Ž. Pavlovića, «Zaseda»; oni ga nisu prihvatili, jer su smatrali da 
je sadržaj toga filma zasnovan na apriorno postavljenoj tezi o biološkoj bestijalnosti 
revolucije, te je i umjetnički nedokazan. Da je, u to vrijeme, bilo dopušteno i 
posvema suprotno mišljenje, potvrđuje činjenica da su neki drugi članovi žirija, kao 
npr. Mate Relje, pohvalili redateljevu i političku i umjetničku hrabrost da otvoreno 
kaže kako „svaka revolucija jede svoju djecu“, pa tako i ona jugoslavenska i da se o 
toj evidentnosti treba, s vremena na vrijeme, i kritički progovoriti). 

Oni (modernisti) od te nimalo nevine „avanture“ propitivanja stvarnosti/
suštine režima svjesno odustaju, jer su i sami bili integralni dio toga režima. I, 
uistinu, intelektualcima nije  bilo nimalo jednostavno naći adekvatne odgovore 
na jugoslavensku/sovjetsku kombinaciju represije i participacije.12 Upravo je ta 
paklena državna  kombinacija onemogućavala svaki otpor „društva“ i mogućnost 
stvaranja  kakve-takve sfere njegove autonomije.  Ako je tome tako, onda stoji 
tvrdnja da se makedonski „modernisti“/“revizionisti“, u to vrijeme, riječ je o 50-

1954. godine. Nedugo poslije toga drug M. Đ.  završio je u zatvoru.  Makedonski pisci, prije 
svih, B. Pavlovski tu će temu otvoriti tek početkom 80-ih godina u romanu Crveni hipokrit. 
Više u tome, u našoj knjizi, Makedonske teme i dileme, MH, Zagreb, 1991  
12 Upravo zbog činjenice da su makedonski (i, dakako,  jugoslavenski) intelektualci, man-
je-više, dobrovoljno sudjelovali u ovoj čudnoj  kombinaciji represije i participacije, oni  su 
vrlo teško mogli igrati i uloge heroja (kao skladišta patriotskog etosa i arhitekte ratnog ot-
pora), žrtve ( neke okupacije ili nedemokratskih odnosa u jugoslavenskom/makedonskom 
društvu); naratora zbivanja (oni koji su i u „nevremenu“ marno pisali) i, konačno, ulogu 
interpretatora iskustva, čuvara zapisa i historičara. Najbliži toj ideal-slici makedonskog in-
telektualca bio je  pjesnik i lingvist B. Koneski. 
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im i 60-im godinama prošloga stoljeća, nisu usudili tražiti ograničenje partijsko-
državne vlasti, na kraj pameti im nije padalo da bi tu vlast trebalo kontrolirati i da bi 
trebalo javno inzistirati da se prostori građanskih sloboda i u socijalističkom društvu  
neprestano proširuju. Da ne bude nikakve zabune to još uvijek ne mora značiti da bi 
te „subverzivne aktivnosti “nužno vodile prema „likvidaciji te vlasti, ma koliko se 
ona bilo kome od nas dopada“ (Michnik, 1985, 254). 

Ali, ne bi trebalo biti previše kritičan prema nedostatku političke  hrabrosti 
makedonskih modernista (i ne samo makedonskih, ova ocjena odnosi se, manje-više, na 
sve jugoslavenske intelektualce, jer njihovo tadašnje „znanje historije“, kao i znanje o 
društvenim odnosima ne prelazi bitnije okvire onoga što je vladajući diskurs u to vrijeme 
dopuštao, a intelektualci  tada nisu, iz razumljivih razloga („slučaj M. Đilasa“ svima je 
bio velika škola, jasan znak da  je prag tolerancije  partije vrlo nizak i da se preko nekih 
granica ne može ići i da političku sekularizaciju, procese demokratizacije u društvu, 
nikako ne bi  trebalo shvatiti preozbiljno: ona je moguća, ali  samo do neke mjere, a 
tu mjeru određuje partijska volja, koja je, između ostaloga, sklona  i promjeni svojih 
stavova),13željeli dovoditi u pitanje predstavu «harmonične komunističke zajednice. U 
toj optimističnoj slici zajednice moraju biti podvrgnute onom temeljnom konsenzusu koji 
im pripisuje partija kao nosilac znanja istorije» (Đinđić 1988: 40), jer radi se o vremenu 
kada oni, uostalom kao i svi ostali, nisu ni pokušavali svoj razum upotrijebiti bez vodstva 
nekog Drugog. U „jugoslavenskom slučaju“ to Drugo predstavljala je jugoslavenska 
komunistička partija! 

Isto tako, treba reći da ni našim filozofima prakse, svjetski poznatim 
„praksisovcima“, inače  samoprozvanim „kritičarima svega postojećega“, u  to vrijeme, 
u 60-im godinama  prošloga stoljeća, nije padalo na pamet da u svojim teorijskim 
tekstovima, na bilo koji način, otvore  pitanje političkog pluralizma. Tako što oni 

13 Posvema sudeći i vodeći ljudi Partije iskreno su se uplašili mogućih pozitivnih posljedica, 
koje su  proizlazile iz  zaključaka VI kongresa KPJ, održanog 1952. godine. Na tom Kongre-
su dogodila se i jedna vrlo bitna promjena  u imenu Partije, KPJ preimenovana je  u SKJ!   I 
sami su  čelnici Partije,  samo nekoliko mjeseci poslije Kongresa, shvatili da su u procesima 
demokratizacije i liberalizacije društva otišli malo predaleko i da treba što prije  „stati na 
loptu“. Jedan od prvih žrtava te promjene  partijskog kursa bio je M. Đilas, koji je očito zab-
oravio što je govorio na V kongresu:“Savremena buržoaska estetika i savremena buržoaska 
književnost i umjetnost zastupaju antihumanizam, individualizam, nacionalizam, pesimizam 
itd. One se nalaze u potpunom rasulu. Kroz savremenu buržasku umjetnost orgijaju sva-
kojaki kubisti, nadrealisti, egzistencijalisti, „umjetnici“ i „književnici“ tipa Pikasa i Sartra. 
(...) Ova duboka ideološka kriza koju danas preživljava kapitalizam nije samo karakteristika 
njegove propasti i njegovog  raspadanja, nego i njegovih pokušaja da razaranjem  ljudske 
svijesti zaustavi kretanje života naprijed, odgodi svoju propast.“U međuvremenu, upravo je  
M. Đilas postao jedan od  korifeja destaljinizacije na jugoslavenski način. No, za razliku od 
drugih, on nije shvatio da  i u tom procesu treba imati osjećaj za mjeru. Nije moguće preko 
noći  početi  primjenjivati sve  vrijednosti i iskustva zapadnih demokracija.
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nikada  neće zatražiti!14 Za razliku od njih profesori Pravnog fakulteta u Beogradu, 
S. Vračar i A. Gams već su 1966. godine sugerirali  da  od bolje organizacije društva 
neće biti ništa, ako se prije toga ne pokuša riješiti dva temeljna problema:oduzeti 
monopol Partiji i učiniti vladu odgovornom, odnosno omogućitijavnu kontrolu 
političke vlasti, ali uz puno uvažavanje društvenog vlasništva i samoupravljanja 
kao temeljnih načela socijalističkog poretka.15 Kao  što je vidljivo, ni ova dvojica 
eminentnih profesora, nisu se ni sredinom 60-ih godina, usudili dovesti u pitanje 
socijalističke “svetinje“: društveno vlasništvo i samoupravljanje. No, i pored te 
pozitivne činjenice,  režim uopće nije bio naivan, jer je u potpunosti bio svjestan 
političke taktike nezadovoljnika: u prvome koraku nećemo dirati te „svetinje“, ali 
i one će doći na red onoga momenta kada se Partija „oslobodi“ svoga monopola 
na tumačenje marksizma i revolucije, tako što će „u priču“ uvući tezu o potrebi 
za kontrole  političke vlasti, koju je Partija sve vrijeme prihvaćala isključivo kao 
samokontrolu. Stoga i nije čudno što će se tek  krajem osamdesetih godina doći do 
zaključka da su sve socijalističke države sovjetskog tipa (a i Jugoslavija, posebice 
njene istočne i južne republike, nisu uopće bile toliko  daleko od tog modela, kako 
smo tada voljeli misliti – op. Z.K.) „samodestruktivne“, „iskvarene države“ koje su 
u ostvarenju svoje težnje ka uspostavljanju i održanju apsolutne vlasti  primorane da 
sprečavaju svako ljudsko udruživanje koje nije pod kontrolom države. S obzirom da je 
„u samoj ljudskoj prirodi udruživanje sa drugima“, bez stvaranja („kaljenja“) potpuno 
„novog čoveka“ (tj. radikalne izmene ljudske prirode), ova težnja je, kao potpuno 
utopijska, unapred osuđena na neuspeh. S  druge strane, isključiva usmerenost vlasti 
na očuvanje sopstvenog monopola nužno vodi njenoj samodestrukciji jer umanjuje 
opšti kapacitet sistema da rešava stvarne društvene probleme: „Sovjetska verzija 
totalitarne države nije ni zainteresovana za vlast  kao za sposobnost upravljanja... 
Ona je jedinstvena država u istoriji koja je pre posvećena osiguranju da niko drugi  
ne bude u mogućnosti da te poslove obavi“ (Subotić, 2017). Pa će se sukladno tome 
tek krajem 80-ih godina u Makedoniji početi nešto otvorenije postavljati pitanja tipa: 
zašto bi za nacionalizaciju sredstava proizovodnje društvo moralo platiti svojom 
slobodom i slobodom govora? 

Treba biti iskren i reći da ni u današnje vrijeme situacija nije ništa bolja! Nećemo 
reći ništa novo ako, po tko zna koji puta, konstatiramo da je  tranzicijski narativ  
još  uvijek bolno nedovršen! I danas su u makedonsko kulturno-političkoj sferi 
prisutne različite interpretacije/pristupi određenim političko-kulturnim fenomenima. 
I taj „ambigvitet koji se stvara sukobljenim interpretativnim natjecanjem postoji na 

14 U tom smislu, čini nam se da je Radana Vučetić  nedovoljno kritična  u odnosu na    političku 
i građansku hrabrost  jugoslavenskih praksisovaca. Više,  u  knjizi,  Monopol nad istinom, 
Partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, CLIO, Beograd, 
2016. 
15 Usp. N. Popov, Društveni sukobi/izazovi sociologije, Beograd, 1990., str.155-156.
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svim razinama artikulacije. U ovome kontekstu, projekt  Skopje - 201416 zapravo 
je složeni politički opterećen označitelj, kroz koji različite govorničke pozicije 
pokušavaju nametnuti i legitimirati svoje interpretacije. (...) Takva situacija može 
dovesti do dominacije jednog izrečenog diskursa, no i do prestanka mogućnosti 
bilo kakvog „dvostrukog-izrečenog“ označavanja. Diskurs će sam sebe nastaviti 
proizvoditi kroz povijest, no prije toga će stvoriti nepremostivi jaz u makedonskom 
javnom i političkom životu. Stoga taj projekt istovremeno predstavlja i jedan od 
mnogih faktora i simptoma nejednakosti političke moći u Makedoniji, koja se očituje 
u hegemonijskom diskursu o projektu i koja je materijalno osvjedočena fizičkim, 

16 Kontroverzni projekt SK-2014 niti jednim svojim elementom ne pripada duhu europske/
sovjetske avangarde. Ali, upravo nas odnos ondašnje vladajuće, VMRO-DPMNE-a  političke  
garniture u Makedoniji, koja ne samo što ga je  zamislila, već ga  je i financirala, uvelike nas 
podsjeća na odnos Staljina prema avangardnom pokretu u sovjetskoj Rusiji početkom 30-
ih godina prošloga stoljeć. Najprije su odlukom  Centralnog komiteta komunističke partije 
raspuštene sve umjetničke asocijacije, a onda je Staljin odlučio preuzeti ulogu vizionarskog 
modernističkog umjetnika.  Tako se njegova  stvaralačka snaga kolonizirala tadašnji cjelok-
upni društveni život sovjetske Rusije. Tako je „(...) projekt avangarde ušao u završnu fazu: 
politička moć  se odrekla toga da bude dopadljiva poput dela avangardističkih umetnika i 
prihvatila se umetničkog saobražavanja društva vlastitim idejama. Zamerka da komunistički 
političari Voršilov ili Kaganovič, čak i Staljin, nisu bili književni naučnici ili istoričari umet-
nosti irelevantno je za Grojsa: Oni su pravili, u stvari, jedino zvanično dozvoljeno umetničko 
delo – socijalizam – i istovremno bili i jedini kritičari tog dela, stručnjaci za jedinu poetiku od 
koje je nemoguće odstupiti – poetiku izgradnje novog sveta, kao i za jedan žanr – žanr demi-
jurga.  Odatle im pravo da zapovedaju proizvodnjom romana i struktura, baš kao i kovanjem 
gvožđa i sađenjem šargarepa.  Tako je Staljinovo doba  uistinu realizovalo san avangarde – 
organizaciju društvenog života prema umetničkom vrhunskom planu“ (Buden, 2012: 190). 
I,  ne događa li se danas u Makedoniji nešto slično?! Upravo je nevjerojatna ova   sličnost 
između boljševika i desnih konzervativaca! Ni u Makedoniji nitko  odpoznatijih političara 
nije neki veliki poznavatrelj umjetnosti, književnosti. Niti jedan od njih nije kunsthistoričar, 
ali i pored  tih ozbiljnih „nedostataka“ svi oni  i više nego složno i odlučno sudjeluju u kon-
struiranju „novog“ makedonskog nacionalnog identiteta, pa tako i oni,  baš poput Staljina, 
mogu istovremeno zapovijedati  ne samo nacionalnom proizvodnjom vina i duhana, već i 
proizvodnjom svih onih skulptura, koji su integralni dio projekta SK-2014. Radi se o skulp-
turama Aleksandra Makedonskog/Vojnika na konju, Filipa II, Olimpije..., ovdje  navodimo 
samo one skulpture koje su u  funkciji  konstruiranja tog „novog“ makedonskog identiteta. 
Problemi nastaju onoga momenta kada se postavi pitanje: a u kojoj to makedonskoj tradiciji 
možemo naći bilo kakve veze koje bi bile u nekom logičnom (historijskom ili nekom  dru-
gome) odnosu s ovom „novom“ identitarnom politikom?  Nadalje, i više je nego jasno da se u 
„makedonskom slučaju“  ne radi ni o kakvoj estetizaciji politike, „što je, sećamo se. V. Benja-
min (...) spočitavao fašizmu. Od komunizma, koji se jasno razlikovao od fašizma, Benjamin 
zahteva da na fašističku estetizaciju politike odgovori politizacijom umetnosti. Benjamin se 
protivio bilo kakvoj sublimaciji politike u umetničku lepotu i zahtevao  angažman umetnosti 
za socijalne i progresivne (...) ciljeve“(Buden, 2012, 190-191). Te ciljeve, ni uz najbolju vol-
ju,  u projektu SK-2014 ne vidimo!
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neuništivim postojanjem projekta koji može podržavati  samo jednu poziciju, onu 
vladajuće političke elite (misli se na političku stranku VMRO-DPMNE, koja to 
od proljeća 2017. godine više nije- op. Z.K)“ (Muhić&Takovski, 136-137), koja 
je poslije jedne od svojih  izbornih pobjeda svjesno odlučila da  nije dovoljna 
samo  radikalna promjena zakonodavstva,  „čistke“ u medijima, sudstvu, školstvu i  
državnoj  administraciji, već da je nužno formulirati i novu „politiku historije“, kako 
bi se,  iznova interpretirajući teme iz davne i novije makedonske  historije, obnovio 
ponos nacionalnom prošlošću.17 

Isto tako, treba reći da taj projekat, između ostaloga, svjedoči kako „makedonsko  
političko cvijeće“ (misli se na garnituru političara, koji su na političku scenu stupili 
poslije 90-ih godina prošloga stoljeća, B. Crvenkovski, Lj. Georgijevski, N. Gruevski, 
Z.Zaev…) još uvijek nije uspjelo doseći onu razinu političke svijesti, koju je dosegnulo 
„makedonsko korijenje“ (L. Koliševski, K. Gligorov, L. Mojsov, S. Andov…), pa 
je sukladno tome moguće reći da su „stariji“/“korijenje“ od „mlađih“/“cvijeća“ bili 
kudikamo svjesniji važnosti uspostavljanja „modernizirajućih ekonomskih odnosa“, 
odnosno veze između kapitalizma i modernosti. Isto tako, imamo osjećaj da su 
„mlađi“/“cvijeće“ definitivno „zaboravili da diskursi i reprezentacije pored svih drugih 
svojih svojstava, posjeduju i „materijalnost“, koju nije moguće samo tako ignorirati. 
Ako ništa drugo ta se  „materijalnost“ i golim okom može vidjeti, opipati… I ona, kao 
takva, postaje obvezujući element i za neki budući  prostor! 

Doduše, taj bi se „zaborav“ još nekako i mogao oprostiti/razumjeti kada bi to naše 
makedonsko „cvijeće“ bilo u stanju uspostaviti kakav-takav kritički odnos prema 
vlastitoj socijalističkoj revolucionarnoj prošlosti. Tim više, što se početkom 90-ih 
godina prošloga stoljeća u Makedoniji komunizam nije doživljavao u kategorijama 
tuđe i neprijateljske kulture. I umjesto da zadrže barem taj neutralan odnos 
prema komunističkoj prošlosti neki od njih, uglavnom oni koji pripadaju desnim, 
konzervativnim političkim opcijama, odlučili su se upustiti u konstruiranje novog 
nacionalnog identiteta. Ali i ta, prilično radikalna konstrukcija novog nacionalnog 
identiteta, što samo po sebi nije nelegitiman postupak, morala bi imati barem 
nekakvo suvislije uporište u nekoj od neupitnih makedonskih tradicija. Naime, i 
sam čin „izmišljanja“ tradicije18 mora se kretati unutar prepoznatljivih/vjerojatnih 

17 I te činjenice svjesni su i Maja Muhić i Aleksandar Takovki, koji ovu  izgradnju  „no-
vog“ makedonskog identiteta  pozicioniraju između makedonske multikulturalne stvarnosti 
i sujednih diskursa.  Do izgradnje ovoga „novog“ nacionalnog identiteta okamenjenom, u 
pravom smislu te riječi,  u projektu SK 2014,  dolazi  se tako što se ovim projektom napušta-
ju stari narativi (Ilinden, Kruševska republika,  Drugi svjetski rat, asnomska Makedonija...), 
mijenjaju se  tradicionalne vizure grada...,  te se  predlaže nova i navodno linearna povijest 
makedonske nacije koja  se proteže sve do antike. Tu „antičnost“ trebale bi potvrditi nova, 
neobarokna, neoklasična arhitektura!
18 E. Hobsbawm, Uvod: kako se tradicije izmišljaju, u; Izmišljanje tradicije, ur. E. Hobsbaw-
m&T. Ranger, XX vek, Beograd, 2002., 
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okvira kolektivnog pamćenja. No, imamo dojam da se u tom „izmišljanju“ ipak 
malo pretjeralo, jer se i u radnjama kao što su i„izmišljanja“/konstruiranja prošlosti 
mora sačuvati osjećaj za elementarnu mjeru. Stoga su u pravu oni koji tvrde  da su 
makedonske vladajuće elite izabrale  pogrešne strategije u izgradnji nacije (doduše, u 
tome se uopće ne razlikuju od svojih susjeda, Albanije, Grčke, Bugarske, Srbije…). 
I oni su ne samo podlegli „kompleksu podrijetla“,19 već su u svom neznanju 
legitimirali isključivo  one tradicije,20 iz kojih se ništa dobro ne može naučiti i koje, 
manje ili više, koketiraju s .„imperijalističkim  nacionalizmom“ toliko svojstvenom 
svim antimodernističkim projektima21. 

Vratimo se makedonskim  „modernistima“! Nema nikakvih dvojbi da su se oni, 
bez obzira na vjernost Partiji, željeli istovremeno „pomiriti“ i sa Zapadom22. No, oni 
pri tome nisu shvatili  da će se ta pomirba u potpunosti uklopiti u zapadnu strategiju 
„mekog hegemonijskog kolonijalizma“, koju R. Young, na tragu Hegelove priče o 
Gospodaru i Robu, komentira kao elegantnu zapadnjačku mimikriju u kojoj drugi/
neeuropski svijet dragovoljno pristaje, gotovo do boli, da bude dio nove zapadnjačke 
zemljopisno-ekonomske sfere. Pretvarajući drugoga u puku povlasticu Ja, ropski 

19 Termin „kompleks podrijetla“ dugujemo bugarskom filozofu I. Dičevu, koji je ovim termi-
nom metaforički opisao  ovaj tragikomični balkanski  fenomen. Više, u: I. Čolović, Politika 
simbola. Ogledi o političkoj antropologiji, Beograd, 1997., Balkan – teror kulture, Beograd, 
2008. No, ono što je u  „makedonskom slučaju“ posebno intrigantno je činjenica da su ti 
„konstruktori“ novog makedonskog nacionalnog identiteta, zapravo, sljedbenici Herderove 
koncepcije filozofije povijesti, pa djelomice i  filozofije jednoga F. Nietzchea, i to onoga 
dijela koji je moguće uvrstiti u onu struju europske misli, koja slijedi onaj „okvir  morala“, 
koji preferira  vitešku, ratničku etiku – „etiku časti“. Isto tako, treba primijetiti da je jedan 
od najbitnijih elemenata te Herderove koncepcijes vojevrsni  prezir prema Slavenima, pa se 
onda  nameće logično pitanje:  kako onda  tumačiti činjenicu što   „konstruktori“ makedonsk-
og  nacionalnog   temelje tog identiteta ne  traže u  živim i djelatnim slavenskim tradicijama, 
već u nekim nejasnim, (polu)mrtvim antičkim tradicijama? Dakle,  osjećaj „slavenstva“ kod 
tih „konstruktora“ očito  budi nelagodu! Uistinu, ostaje nejasno zašto oni to čine! 
20 O kritičkom primišljanju  različitih tradcija vidjeti u, N. Dimitrijević, Ustavna demokratija 
shvaćena kontekstualno,  Fabrika knjiga, Beograd, 2007.
21 Z. Kravar u svojoj knjizi o  antimodernizmu smatra da su tu radi  o određenom tipu re-
fleksije koji, za razliku od lijevih utopija, ne inzistira na nekoj dekompoziciji  modernog 
građanskog društva, nego svoju kritičku poziciju traži u predmodernim svjetovima, obično 
tako da regredira u povijesna i predpovijesna stanja svijeta  i života što su ih moderna i njez-
ine anticipacije tobože dokinule. Vidi, Z. Kravar, Antimodernizam, Zagreb, 2003., str.233.
22  Neka od razmišljanja makedonskih modernista kao da su bili anticipirajući  glasovi, glaso-
vi koji  dolaze  iz daleke  budućnosti, iz postkomunizma, pa se tek,  onda,  iz te perspektive, 
ti glasovi mogu locirati kao glasovi onih manje vrijednih, zaostalih kultura, koje se na sva-
ki način moraju  podvrgnuti kratkom kursu kulturne modernizacije kako bi ih univerzalno 
važeća modernistička kultura liberalno-demokratskog Zapada  priznale i usvojile. Toj frus-
traciji podlegla je velika većina makedonskih  modernista!  
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pokornog podnositelja njegovom raskošnom bogatstvu, „imperijalni subjekt 
gradi Carstvo Istoga ustoličujući u njegovu središtu tiranskog diktatora, „njegovo 
veličanstvo Ja“ (Fuss, 1995, 145). Doduše, treba reći da pokušaj ove pomirdbeni je 
prouzročio tako tragične posljedice, kao što je to bio posljednji slučaj s “pomirdbom“ 
koja se dogodila početkom 90-ih godina prošloga stoljeća: “ljudi koji su iz borbe 
za slobodu izašli kao pobednici preko noći su pretvoreni u istorijske gubitnike. 
Na delu nije bila magija, već hegemonija. Ona je ta koja je zapadne posmatrače 
učinila pobednicima ne samo nad komunizmom nego, istovremeno, i nad akterima 
revolucije koji su doveli do pada komunizma“(Buden 2012, 50). 

Stoga uopće nije neobično što se u današnjoj Makedoniji glas kritike sustavno 
„briše“ iz makedonskoj umjetnosti: slučaj Irene Paskali23, riječ je o umjetnici kojoj 
je, na krajnje perfidan način, zabranjen (točnije, nije se našla niti jedna tiskara, 
koja bi ga otiskala, jer će ih vlast kazniti …) reklamni pano na kojem samo naivno 
pita zbog čega Makedonci umjesto da se žale, prosvjeduju, oni prihvaćaju plaćati 
duple račune za komunalne usluge - za sekoe semejstvo – duplo/za dobroto na 
Makedonija; ili slučaj s instalacijom „Sve što je lijepo mora umrijeti“, mladog 
umjetnikaV. Žernovskog, koji je tu instalaciju postavio u središtu Skopja u povodu 
Dana neovisnosti, koja je sadržavala seriju izjava i pitanja napisana roza slovima, 
vezanim za seksizam i pitanja o prihvaćenom makedonskom identitetu, slučaj Igor 
Toševski, kojem su gradske vlasti prvo dopustile, pa onda onemogućile da postavi 
„velikižuti križ“ na mjestu na kojem je predviđena gradnja nove pravoslavne crkve, 
jer su to doživjeli kao kritiku na račun apropijacije javnog prostora u vjerske svrhe.24 
Nema nikakve dvojbe da će upravo ova, kao i neka druga  (iskustva umjetničke 
grupe OPA, panoi A. Boteva...)   svjedočanstva biti posebno  dragocjen izvor u 
pisanju historije gledane „odozdo“ (history from below). 

Ove (auto)cenzure nisu nova pojava u makedonskoj  političkoj kulturi. I kod 
makedonskih modernista  dogodio se svojevrsni „postpolitički Denkverbot“ (termin 
dugujemoS. Žižeku), koji zabranjuje čak i tako benigne aktivnosti kao što su 
zamišljanja nekih mogućih alternativa partijskom/vladajućem viđenju svijeta.25 

23 Riječ je o umjetici koja  smatra da je kritična umjetnost  ključna za razvoj i procvat bilo 
kojeg, pa tako i makedonskog društva.
24 Upravo je fascinatno kako  makedonska desničarska vlada  ponavlja ama baš sve političke 
strategije bivših  komunističkih vlada.
25 V. Desnica, hrvatski pisac,  pripadao je onoj (malobrojnoj „krugvaškoj“) estetsko-političkoj 
grupaciji, koja je, već u 50-im godinama prošlog a stoljeća, u ondašnjoj  socijalističkoj Jugo-
slaviji javno iskazivala izrazitu nesklonost spram bilo kkve ideje o mogućoj sintezi umjetno-
sti i politike:“Analogija s likovnom umjetnostima porađa mi spasonosnu ideju: kao što su se 
tamo odijelili i dobili svoje posbno mjesto i položaj ogranci koji imaju praktične primjene, 
zašto se to isto ne provede i na području književnosti? (...) Kakvi bi se teoretski razlozi tome 
protivili? Postala bi trevnja i natezanja, sve bi praktične i pragmatističke, utilitarne i slične 
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Treba imati na umu da će svaki pokušaj spašavanja sinteze revolucije i umjetnosti 
nužno biti „revizionistički“ u odnosu na marksističko—lenjinističku ortodoksiju (i 
Krleža, i Đurčinov…). A filozofski smisao revizionizma L. Kolakowski odredio je 
kao „revindikaciju ljudske subjektivnosti, isticanje uloge subjekta u saznajnom i u 
istorijskom procesu kroz kritiku teorije odraza, kritiku determinizma i tradicionalnog 
materijalizma i oživljavanja interesa za antropološko-etičku problematiku“(1985, 
522).Nema nikakve dvojbe da svaki pokušaj bavljenja „antropološko-etičkim 
problemima“, u svim detaljima, osporava vladajuću sliku stvarnosti, ali da ta 
„slika“bez ikakvih većih problema usisava u sebe sve svoje potencijalne ili stvarne 
osporavatelje. I upravo su, zahvaljujući jednoj takvoj manipulativnoj strategiji, i 
svi oni avangardni ekscesi, koji su se u 50-im godina događali u jugoslavenskim 
umjetnostima ( slučajevi: Murtić, Džamonja, Ristić, Ivšić, srpski nadrealisti, Izidora 
Sekulić,  Andrić…), mogli bez ikakvih problema postati integralni dijelovi državne 
umjetnosti! 

Možda je  sve to činjeno svjesno, kao „malo lukavstvo ideološkog uma“. No, 
postavlja se pitanje  o čijem se to lukavstvu uma radilo: onom partijsko-birokratskom 
ili onom građanskom umu? Nije li  već to „usisavanje“ stranih, građanskih  elemenata 
u krhko tkivo državne umjetnosti bilo početak kraja jednog, u biti, utopijskog projekta 
stvaranja „nove umjetnosti“, „novog čovjeka“, „novog, besklasnog društva“... 

Stoga je u pravu S. Lasić kada kaže da ta unutarnji duh te (modernističke/artističke) 
svijesti „nije duh istraživanja, tj. duh razlaganja, dijalektičkog kretanja, izvođenja 
sinteza i njenih rastvaranja, duh svestrane i temeljite eksplikacije, koja će u svom 
bogatstvu samo otvoriti pukotine za nova moguća sagledavanja. Zato to nije duh 
skromnosti u rilkeovskom smislu riječi: živjeti pitanja. A zato to nije duh dijalektike 
koja sve uzima u obzir, bori se za svoj stav, ali zna da će taj stav i sa, također biti 
„ukinut“upravo zato da bi živio duh koji ga je rodio. Nema nikakve sumnje da su duhu 
upitnosti najbliži oni najbogatiji tekstovi diskusije: „Podravski motivi“, „Predgovor 
za nekoliko nepisanih romana“, „Ljubljanski govor“.26 Ali ni oni ipak nisu izbjegli 

tendencije našle svoje zadovoljenje, primjenjenoj književnosti mogla bi da se prizna puna 
važnost, pa čak i prednost nad onom drugom, a ona druga bi dobila svoje skromno ali nospor-
no mjestance pod suncem“(1952, 455-460).
26 Gotovo da bismo ovu kohabitaciju modernističkih i soc-realističkih teorijsko-političkih 
stavova u makedonskoj, ali i u drugim jugoslavenskim kulturama, knjižvnosti toga vremena, 
mogli primijeniti dijagnozu talijanskog filozofa M. Ferrarisa, koji ju je, doduše, izrekao u 
odnosu na emancipacijsku dinamiku europske postmoderne. Ta dijagnoza/konstatacija rezul-
tat je, zapravo, posvemašnje rezigniranosti do koje je došlo nakon još jedne bolne spoznaje o 
totalnoj iscrpljenosti, društvenoj nemoći tih, u nizu, promašenih projekata, koji su na početku 
djelovali toliko obećavajuće. No, vrijeme je pokazalo da su akteri tih teorijsko-političkih 
sukobljavanja, koje je „otvorila“ europska postmoderna, nakon prvih neuspjeha,  olako prib-
jegli prakticiranju „jakog/tvrdog mišljenja“.  To će reći da su oni,  u prijelomnim/kriznim  
društveno-političkim situacijama izbjegavali prakticiranje „slabog mišljenja“ (G. Vattimo), 
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općoj shemi: istakne se nekoliko teza koje se više ili manje povežu s centralnom 
idejom, da bi se zatim na tim početnim stavovima tvrdokorno inzistiralo. To je shema 
retorike i pamfletske polemike: shema tvrđenja i ponavljanja. Duh uvjeravanja i 
samouvjeravanja“(1970, 7). Ili, još jednostavnije rečeno, riječ je o duhu koji bi na 
teorijskom planu rado sudjelovao u dezintegraciji „socijalističkog esteticizma“, ali 
kada to u praksi nе bi  bitnije narušilo idilični оdnos između umjetnosti i vladajuće 
ideologije:“Mi, partija-država, dozvoljavamo vama, intelektualcima, da nesmetano 
delujete unutar granica koje ćemo vam mi propisati, pod sledećim uslovima: a)da ne 
pokušavate da proširite prostore privilegija preko granica koje smo označili; b) da ne 
dovodite u pitanje legitimitet režima“(Dimitrijević, 2000, 142). 

U svojoj je daljnjoj eksplikaciji onog autentičnog, prijeratnog „sukoba na književ-
noj ljevici“ S. Lasić nužno morao otvoriti i pitanje odnosa umjetnosti i revolucije, jer 
ako je čovjek prihvatio revoluciju kao Spas, a ne kao zadatak unutar svoje slobode 
(unutar apsurda), onda mu se linija dogmatskog marksizma pokazuje prirodnom. 
On tu liniju prihvaća ne toliko zbog njene prakse (ona je uvijek i dijalektika) koliko 
zbog njene institucionalne, zatvorene naravi Partije – u tom stavu – postaje apsolutni 
entitet a njen marksizam specifična teologija. Takva revolucija svodi totalitet čovje-
ka i života na sebe. Ono što je pak nesvodivo (svi oni „nekontrolirani detalji“- op. 
Z.K. ) odbačeno je kao nepostojeće ili kao revoluciji neprijateljsko. Kako je historija 
kretanje, takva je revolucija neminovno i pragmatična i totalitarna (monistička – op. 
Z.K.). Želeći svesti sve na sebe, ona uviđa da joj totalitet čovjeka ipak izmiče: ona 
nije ono što jest. Apsolut! Iz te kontradikcije moguća su dva rješenja, dvije sinteze: 

- ili ići u čisti identitet i svu kulturu svesti na vlastitu monumentalnu teološku 
pragmatiku: hermetizirani apsolut; u tomje čistom identitetu čovjek toliko 
osiromašen, pretvoren u objekt (Staljinov, ali ne samo njegov pokušaj para-
digmatičan je primjer jedne ovakve sinteze – op. Z. K.) 

- - ili pokušati spojiti totalitet čovjeka (kulturu – umjetnost) s političkim imper-
ativima revolucije u jednoj sintezi koja će uvijek ostati otvorena i u kojoj će 
marksizam imati ulogu crvene niti, a ne ulogu stražara (to su, prema mišljenju 
S. Lasića, svojedobno pokušali učiniti Rosa Luxemburg i donekle talijanski i 
jugoslavenski komunisti, no ostali smo uskraćeni na koje se to točno projekte 
odnosi – op. Z.K.): to je ukinut apsolut, čovjek vraćen sebi“(1970, 14). 

odnosno  da su preferirali zatvorenost, konformizam, oportunost, a ne otvorenost, kritično 
mišljenje. Umjesto  „života  u razlici“ utočište su tražili u „čvrstim identitetima“. Nešto 
slično zaključit će, u svojoj povijesti hrvatske književnosti, i I. Frangeš:“modernističke spoz-
naje o (relativnoj) autonomiji umjetnosti morale su ustupiti mjesto tradicionalnoj poziciji 
književnosti kao vrhunskoj svijesti nacije. Razrušenoj, ratom opustošenoj zemlji, hrvatska je 
književnost ponovno ponudila svoje usluuge i žrtvovala jedva dosegnutu kritičnost“(1987, 
353).
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Iz svega rečenoga proizlazi da „ni umjetnost ni revolucija – kao dva apsoluta koji 
prožimaju svijest modernoga čovjeka -ne iskazuju se kao entiteti sebi samima dostatni. 
Njihove ih unutarnje kontradikcije nagrizaju, upućuju jedno na drugo, naznačuju da 
je izlaz upravo u NJIHOVOJ SINTEZI, koja može biti ili nova forma apsoluta ili 
ukidanje apsoluta tj. ukidanje sinteze kao Spasa ili Rješenja, vraćanje čovjeka njegovoj 
tjeskobnoj slobodi“ (isto). Ali, već su mnogi   prije nas27 pokazali da je tako što  
nemoguća misija. Centristička pozicija jednostavno ne dolazi u obzir, jer svaki pokušaј 
kompromisa između  „lijevih“ i „desnih“ nije moguć, -tako što ne prolazi, jer netotalitarni 
komunizam ne postoji. Komunizam je moguć isključivo kao totalitarni projekt, koji 
jednostavno nije u stanju  uspostaviti „suživot“ sa „pristojnim društvom“(A. Margalit). 
Od njegovog  početka je i više nego jasno da postoje  neke  „teme“,  koje  nije  moguće 
tematizirati. Nekontrolirana komunikacija nije dopuštena. A treba reći da blokirano 
socijalno iskustvo neće nakon uklanjanja blokade dospjeti u posjed onoga što mu je 
bilo uskraćeno (a upravo su to pokazala izbivanje 1989. godine – ni te godine, poslije 
pada Berlinskog zida, jugoslavenska komunistička partija nije se uspjela „osloboditi“ 
svoje marksističko-lenjinističke pravovjernosti. Stoga smatramo da bi bilo uistinu 
zanimljivo istražiti tu balkansku geneologiju međuovisnosti „juridičkog nesvjesnog“ i 
nasilnog povratka potisnutih trauma koji priječe nacionalni konsenzus o prošlosti, pa bi 
nam onda ove opore konstatacije o „usporenosti naših tranzicija“ možda bile za nijansu 
razumljivije! Doduše, možda se tu radilo i o svojevrsnoj namjeri zaštite tradicije, 
jer period između 1945. godine i 1989. godine, predstavlja razdoblje permanentnih 
pokušaja uništenja tradicionalnih kultura na prostorima Istočne Europe, pa su onda 
na te pokušaje narodi Istočne Europe odgovarali vraćanjem tradicionalnim središtima 
identiteta: naciji, religiji, obitelji. Drugim riječima, ti su narodi svjesno otklonili svaku 
različitost, pluralnost i neizvjesnost završenih stvari. I zbog toga je D. Mitrev preferirao 
onu paradigmu povijesti književnosti koja prednost daje tematici nad oblikovanjem, i 
koja je kao takva prisiljena “na apsolutnu alegorezu, tj. na shvaćanje kako su književna 
djela – koja ona raspoređuju u vremenu – već protumačena u svom bitnom elementu, pa 
nam je već poznato što se zapravo njima htjelo reći, zato ih slažemo u kontinuirani niz, 
u seriju boljih ili lošijih „odgovora“, točnijih ili manje točnih… (Solar, 1985, 75). Samo 
će mu tradicija (uvijek su  u pitanju tradicije i naš odnos prema njima) koja je poznata 
i u kojoj se ne mora suočavati s nepoznatim/neodređenim, omogućiti da precizno 
definira politički identitet nacije kojoj pripada. Upravo će  na tim elementima u svojim 
tekstovima inzistirati F. Fanon, kojem je bilo posvema jasno da svaka  kristalizacija 
nacionalne svijesti ne samo što bitno destabilizira književne stilove, već i da  sudjeluje 

27 Upućujemo na neke tekstove M.  Epsteina, prije svih, Russian Postmodernism: New Per-
spectives in Post-Soviet Culture (with Alexander Genis and Slobodanka Vladiv-Glover), 
Berghahn Books, New York&Oxford, 2016.,  The Transformative Humanities: A Manifes-
to, Bloomsbury Academic, New York&London, 2012.,  After the Future: The Paradoxes 
of Postmodernism and Contemprorary Russian Culture, The University of Massachusetts 
Press, Amherst, 1995.
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u stvaranju neke nove publike. Naime,  u novonastaloj situaciji pisac se više ne obraća 
isključivo svojim tlačiteljima, već polako stječe naviku obraćanja i vlastitom narodu. 

Važnost historijske analize semantike, koja nas poučava, a ujedno i podsjeća, 
koje su teme u nekom historijskom trenutku mogle biti formulirane, „a istraživanje 
socijalne istorije bi nam možda pokazalo kako su funkcionisali mehanizmi selekcije, 
tj. da li su bili neposredno kontrolisani, ili su se odvijali „društveno-nesvesno“(Đinđić, 
1988, 31). 

U već spominjanom tekstu o kritičarskoj djelatnosti D. Mitrev pokušali smo ispitati 
neke od razloga zbog kojih je ovaj kritičar dosljedno, i vremenima usprkos, zastupao 
monistički pristup umjetnosti/književnosti, zbog čega je on tako snažno bio uvjeren u 
svojestetski i etički (politički) kredo. Temeljni razlog te upornosti/dosljednosti bilo je 
njegovo poimanje politike. Za razliku od modernista, koji polaze od (relativne) autonomije 
umjetnosti/književnosti – D. Mitrev sustavno u svojim tekstovima promiče tradicionalnu 
ideju književnosti, onu koja u nacionalnoj književnosti vidi vrhunsku svijest nacije. 

Stoga  imamo  dojam da je on  iskreno vjerovao da tematski okvir poslijeratne 
makedonske književnosti upravo mora biti oskudan (reduciran na nekoliko provjerenih 
tema: selo, kolektivizacija, obnova,…) i da se ta tematizacija može odvijati u unaprijed 
određenom „horizontu“: unutar estetike istovjetnosti (ovdje svjesno izbjegavamo 
konstataciju da je riječ o toliko skromnom horizontu koliko čaša vode predstavlja 
„uzburkano more“) i da se tradicija po svaku cijenu mora sačuvati. 

Nadasve je zanimljivo da će i M Đurčinov28 sredinom 80-ih godina prošloga stoljeća 
makedonsku književnost misli na sličan način, mislit će je u paradigmi organskog 
(samo)razvoja, točnije kao pripovijest koja ima svoj početak (posvema je jasno iz 
naslova njegove povijesti makedonske književnosti, ako postoji nešto što se podvodi 
pod „novu“ makedonsku književnost, onda je logično da postoji i ono „starije“, što 
vremenski prethodi ovome „novom“), sredinu i kraj, a utemeljena je na pozitivistički 
koncipiranom modelu koji naglasak stavlja na autore i širi društveno-politički kontekst. 
Da  pisanje historije, pa tako i historije književnosti, uopće nije lak posao, bio je svjestan i 
E. Auerbach, kada je pisao svoju povijest svjetske književnosti29, jer je shvatio da  dubine 
nije moguće dohvatiti,  odnosno da nam preostaje da činimo „ustupke tehnici legende“. 

(ulomak  veće cjeline)

28 Upućujem na našu interpretaciju njegove povijesti makedonske književnosti, u knjizi Ju-
goslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike, Meandar, Zagreb, 2014. Nadalje,  u 
toj smo se interpretaciji morali referirati i na probleme ideoloških formacija samog  autora 
povijesti makedonske  književnosti. Pri tome smo prihvatili  neke od stavova novohistoričara 
koji, između ostaloga   tvrdi da je  mainstream svake  povijesti književnosti, pa tako i  make-
donske,  težnja da se ona monologizira – da se mainstream bavi otkrivanjem samo jedne 
političke vizije,  obično istovjetne onoj koja drži cijelu literarnu klasu ili cijelu populaciju.
29 E. Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, Princeton UP, 
Princeton, 2003.
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Zlatko Kramarić 

On Modernism… again 
 (D. Mitrev vs. M. Gjurchinov)

(Summary)

In this text we will analyse one of the evolutionary parts of Macedonian literary criticism, 
that was under the significant influence of two, at first glance, different critical discourses: 
the discourse of D. Mitrev and the discourse of M. Gjurchinov! Our idea is to show that 
hegemonization of (Macedonian) culture is a necessary precondition for all of its future 
democratizations. 

Key words: modernism, D. Mitrev, M. Gjurchinov
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Овој текст е пишуван со нужен респект кон творечкиот профил на 
најавторитетниот претставник на македонската современа критика – ДИМИТАР 
МИТРЕВ. Тој, заедно со Рацин, е „основоположник на современа македонска 
книжевна критика“ (Друговац 1990: 655). „Меѓу креативноста и научноста 
на критиката, Митрев ја истакнува научноста, која е нејзина битна составка, 
но не и единствена, и не како кај чистите научници“, истакнува Друговац 
(1990: 656). Таа негова критика е типологизирана уште и како „критика на 
акционите вредности, по суштина марксистичка и како марксистичка со еден 
свој социолошки еквивалент“ (Друговац 1990: 659). Според Науме Радически, 
„наоѓајќи се на позицијата на едно од водечките места во развојно забрзаната 
македонска литература и литературна наука во повоениот период, Димитар 
Митрев се оформи во еден од сè уште најзначајните и најдоследните нејзини 
критичари, но израсна и во критичар од еден поголем, од наднационален 
формат, забележлив пошироко во јужнословенскиот и балканскиот простор“ 
(Радически 2009: 21,).

И така како сериозен авторитет Митрев ги селектира делата за кои сака да 
пишува и на тој начин го создава македонскиот книжевен канон. Кога суди, 
критиката или фали или – куди. Критиката боли и кога фали и кога куди. Во 
тој контекст, критиката на Митрев, поточно некои детали од неговата критика 
повеќе болат кога фалат, а помалку кога кудат, зашто тој е полетен и понесен 
кога фали, беспоштеден и брутален кога куди, пишува Вангелов (2004а: 217). 
„Секогаш категоричен во својата определба за она што од него е прифатливо, 
а уште покатегоричен кога станува збор за она што е за него неприфатливо, 
теориско-естетичкиот систем на Митрев повеќестрано кореспондира со 
филозофско-естетичката и, посебено со критичката мисла на В. Белински, Сент-
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Бев, И. Тен, Ф. Шалда, Ј. Скерлиќ. Се разбира, нему не му беа ни непознати, 
ни неприфатливи и други, понови искуства, особено оние што можеа да се 
декларираат своевремено дека стојат врз платформата на марксистичката 
естетика и на марксистичката литературна наука“ (Радически 2009: 17). „Сето 
тоа го собра во едно Конески кога напиша дека станува збор за критичар 
’од формат‘“ (Вангелов 2004а: 230,). Полетноста и понесеноста му донесоа 
апологети. Беспоштедноста и бруталноста му донесоа негационисти. Георги 
Старделов и Миодраг Друговац спаѓаат во редот истакнати апологети барем 
додека беше жив, а потоа видно попуштија под притисокот на околностите.

„Секоја сериозна и голема критика мора да биде јасна и директна. Така 
е, зашто таа дава на увид конкретен избор, кој го брани до последната капка 
мастило. Освен тоа: секој избор е, по дефиниција: нетолерантен, ексклузивен 
и полемички. Тој го генерира својот антипод, задолжително. Токму тоа е 
првиот доказ дека Димитар Митрев беше и остана голем критичар. Само голем 
критичар генерира свој голем и способен антагонист. Големиот и способен 
антагонист на Димитар Митрев се викаше Димитар Солев“ (Вангелов 2004б: 
211).

Но кој е Димитар Митрев пред да стане големиот критичар Митрев?
Син на својот татко Анастас, учесник во Младотурската револуција и 

соработник на Јане Сандански, Ѓорче Петров и на други претставници на 
македонската левица пред Втората светска војна, и на својата мајка Софија, по 
потекло од кукушкиот крај во Егејска Македонија, учителка, со исклучителна 
уметничка дарба да ткае различни видови македонски килими, покривки и 
таписерии. Еден од основачите на Македонскиот литературен кружок во Софија 
(1938) заедно со Никола Јонков Вапцаров, Антон Попов, Коле Неделковски, 
Ѓорѓи Абаџиев, Михаил Сматракалев и други. Еден од основоположниците 
на Друштвото на писателите на Македонија (ДПМ) и негов претседател во 
неколку наврати, член на МАНУ од нејзиното конституирање, т.е. од 1967 
година, претседател на Сојузот на славистите на Југославија.

Автор на кусиот, би рекле, теориски манифест „Позиции на реалистичката 
критика“ (Литературенъ критикъ, София, год. I, (1941), бр. 6, 1), кој се појавува 
во време кога се актуелни дискусиите за современиот реализам, одредуван 
мошне често уште и како нов, креативен или интегрален реализам. „Од овој 
текст, всушност, започнува развојот на литературно-теориската и естетичката 
мисла на Митрев“ (Радически 2009: 73). Во исто време трудот на Митрев е и 
една од првите вакви појави во македонската литература со што се најавува 
идниот Митрев – Митрев како апологет на реализмот.

Но кој е критичарот Митрев? Што е критиката за Митрев и која е позицијата 
на критичарот во општественото милје, која е неговата позиција на книжевната 
и културната сцена?



Весна Мојсова-Чепишевска

155

Митрев за критиката/критичарот („За односот спрема критиката“)

Сфатена како еден вид нова реторика, критиката денес е опседната со 
прашањето за „читањето“ и за „пишувањето“. Во 50-тите години на минатиот 
век, во есејот „За односот спрема критиката“, Димитар Митрев го застапува 
мислењето дека личноста на критичарот е сродна со уметничката личност и 
дека разликата меѓу нив лежи само во „употребата на материјалот“. „Поетот 
твори“, вели Митрев, „од животот и од природата, а критикот, врз основа на 
животот... од уметноста и културата“. Така што ова тврдење на Митрев, кое 
тој го промовира уште во својот најран есеј „Позициите на литературната 
критика“ пишуван некаде во 1941 за тогашниот прогресивен софиски весник 
Литературен критик, секогаш ја актуализира идејата за навраќање „кон тезата 
која вели дека критиката се наоѓа меѓу научната и уметничката димензија 
на зборот“, дека критичкото пишување било и останало „специфичен вид 
интелектуално и литературно создавање“ (Бановиќ-Марковска 2007: 136) 
и дека литературната критика е „мета-јазик, или, ’јазик за јазикот‘ (Женет)“ 
(Бановиќ-Марковска 2007: 137).

Една од функциите на критиката, пишува Митрев, е таа да биде посредник 
меѓу авторот и читателот. Тој вели и дека критичарот треба да настојува да 
му остави на читателот можност за директно учество и размислување. Во 
спротивен случај, нагласува Митрев, критиците и рецензентите би заличиле на 
баби што преџвакуваат храна за мали деца. Така критиката како толкување, а 
толкувањето како постапка, нема потценувачка, туку херменевтичка функција! 
Според него, „македонската читателска публика не била подготвена за ’повисок‘ 
вид интерпретација, таква којашто не би се задоволила само со прашања од 
типот што кажува делото, туку со такви кои инсистираат на тоа што игнорира 
истото. Можеби затоа Митрев“, нагласува Бановиќ-Марковска, „и бил убеден 
дека е ’преку потребна... појавата на една т.н. филолошка критика‘“ (Бановиќ-
Марковска 2007: 138). Дали во ова негово посочување за потреба од филолошка 
критика не може да се препознаат и траги од една т.н. иманентна критика за 
која, ако не во практична, тогаш во теориска смисла на зборот, се залагал нешто 
подоцна?

„Денес е совршено јасно дека критичарот не треба да ја игра улогата на 
дидактичар кој одговара на прашања од типот што значи некое дело, ами треба 
да настојува да покаже како е напишано истото. Тој треба да се занимава со 
правилата на настанувањето на делото, а не со неговата површна рецепција“ 
(Бановиќ-Марковска 2007: 139).

Па така, зборувајќи за делата, свесно или несвесно, критичарот секогаш 
зборува за себе. Затоа и неговата критика не може да биде само критика на самите 
дела туку и критика на самата себеси. Затоа неговата критика, истовремено, 
е и објективна и субјективна, и историска и егзистенцијална, и тоталитарна 
и либерална, но, пред и над сè, таа е сериозен „дијалог меѓу субјективноста 
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на писателот и објективноста на критичарот“, поентира Бановиќ-Марковска 
(2007: 143). Митрев тврди и дека критичарот е најдобриот меѓу сите читатели, 
дека е оној што знае да ѝ пријде на литературата, не како јазик, туку како писмо.

Митрев за молчењето („За молчењето на критиката, за рецензенската 
активност и за Гоце“)

Затоа имам впечаток дека Митрев кога молчи секогаш, скоро секогаш молчи 
зашто пред себе го има ставот: „Да запази спокојство, да не губи такт, да не 
се егзалтира кога ги атакуваат неговите позиции, – од секогаш била таква 
најсигурната рецепта за нужната ладнокрвност кај критикот“ (Митрев 1970: 
27). За потоа и малку да се разжешти, подигајќи го и гласот: „Пред сè и крајно 
време е да се разбере и кај нас критикот не е регистратор, не е хроничар на сè она 
што претставува или се појавува како книжевна продукција. Ако го примиме 
тоа, дека е едното и другото, – критичарскиот позив би се свел до функцијата 
на поштенски чиновник кај кого секој автор има право да ја депозира својата 
творба за штембилување или до функцијата на книговодител, кој треба само 
да заведува графи за вредноста или безвредноста на она што го заведува. А не 
се малку тие што ја сфаќаат така функцијата на критиката“ (Митрев 1970: 29, 
означеното е мое). За потоа да заклучи: „Ќе пишува или не за една творба – тоа 
зависи од слободното творечко разбирање и од слободниот творечки избор на 
критикот. (...) Ако една творба не го одушевила: било за восторг и утврдување, 
било за протест и негација, израз е неговото молчење за непостоењето на 
едното и на другото“ (Митрев 1970: 31,).

Од друга страна, Митрев е свесен дека критиката треба да биде будна, 
па вели дека таа: „(...) е повикана да биде секогаш будна на својот пост во 
разгледувањето и во оценката на писателската активност. Но постои активност 
без наводни знаци и активност со наводни знаци. Може да се одбере и една трета 
и кај нас – не сосем ретка. Таа содржи во себе: нешто од уметничката вистина 
на првата, но не е туѓа и за квази-уметноста на втората. За првата треба да се 
пишува, за втората – само кога претставува пречка за литературниот развиток“ 
(Митрев 1970: 31–32,). Затоа тој признава: „Во својата досегашна критичка 
практика сум се задржувал и на трите вида. Сум пишувал и ќе пишувам и за 
малозначајни автори, за да им укажам на потребата од сериозен однос кон 
литературната работа. (...) Критикот не е должен да пишува за секој автор или 
за секоја книга. Толку повеќе – за автори за кои го изрекол својот јасен став и 
кои, со новите свои дела, не ја демантираат суштината на тој став“ (Митрев 
1970: 32). 

Со тоа Митрев многу јасно кажува зошто молчел (премолчил) за пиесата 
„Гоце“ од Венко Марковски. А кога молкот го претворил во говор, тогаш 
распалил и развил сериозна студија на нешто повеќе од 70-ина страници. Во 
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ова лежи и вистината зошто молчи, но и зошто молчи и кога треба да молчи 
критичарот. Во ова лежи и одговорот на прашањето што се постави и на 
конференцијата организирана од Институтот за македонска литература под 
наслов „Критиката и молкот“: зошто критиката е обвиткана во толкав молк и 
зошто нема сериозна критика. Од друга страна, едно исклучително прецизно 
негово согледување за тоа дека не е точно дефинирано што (не) треба да 
содржи една рецензија, а што еден критички осврт, зашто едноставно не постои 
разграничување меѓу рецензијата – констатација на една литературна појава и 
рецензијата – критиката на една таква појава, е актуелно сè уште. „Бидејќи не 
постои такво разграничување, повеќето од нашите рецензенти имаат еден и 
медиокритетски, и хермафродитски вид. Ни констатации, ни критики. Или: – 
едното и другото, и ни едното ни другото“, пишува Митрев во својата статија 
„За молчењето на критиката, за рецензенската активност и за Гоце“ (Митрев 
1970: 40).

Како да не поминале 60 години од ова негово огласување. Како да го пишува 
денес, како да го пишува за она што се случува денес!!!

Митрев за модерното/модернизмот („Критериум и догма“)

Традиционално „најтврдото“ и „најкрутото“ крило на македонската 
литературна критика – Димитар Митрев, според мислењето на Кристина 
Николовска, за македонската поезија ќе се произнесе во својот неколеблив стил. 
„Од реалистичка позиција позната е неговата ’аверзија‘ кон ’модернизмот‘.“ 
Од друга страна, искрено „го признава надреалистичкото потекло на 
’метафориката‘ и ’асоцијативноста‘“, потенцира Николовска (2016: 297). 
Впрочем, онака како што авторот на „Мачнина/Тегобност“, Жан-Пол Сартр, го 
растури францускиот модернизам, така и нашиот Митрев му одржа лекција на 
тогашниот македонски модернизам, поставувајќи се на првата борбена линија 
во битката за реализмот.

Од друга страна, во врска со погледите на Митрев за реализмот, Г. Старделов 
истакнува дека неговата (онаа на Митрев) концепција за реализмот е „една 
од најпотполните и најконзистентните изразни реалистични концепции“ 
(Старделов 1977: 19) што дотогаш се создадени на југословенски план. Сепак, 
на Димитар Митрев често му е префрлувано дека во „неговите теориско-
апологиски пледоајеа повеќе е преокупиран со општолитературните состојби 
отколку со конкретни автори и дела“ (Радически 2009: 77). Најмногу му се 
префрлува дека се наоѓа „во апсолутна опозиција спрема модерните тенденции 
во литературата“, иако, според повеќемина, и особено според Радически, „тој 
е многу често и подалекувид и помодерен од многумина што беа декларативно 
определени за модернизмот“ (Радически 2009: 78). Неговите сфаќања за 
реализмот се втемелени врз поширокото прифаќање на реализмот како процес 
кој отсекогаш ги следи литературата и другите уметности и кој постојано 
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се развива и се обновува. „Со тоа тој скоро реско се разијдуваше со оние 
сфаќања кои на реализмот гледаат само како на еден период од развитокот на 
литературата, само како на нешто што се раѓа, што живее и умира, т.е. само 
како на литературен правец. Митрев, всушност, не само што попрецизно ја 
знае, туку и ја чувствува оптималната разлика меѓу реализмот како метод и 
реализмот како правец“, поентира Радически (2009: 81,).

Но што подразбира Митрев под терминот „модерна поезија“ и „модернист 
во современата македонска поезија“?

„Пример за ’модерен‘ поет за Митрев е поетот  Славко Јаневски. (...) Интересна 
е ’поддршката‘ и на т.н. ’умерен модернизам‘ на поетот Матеја Матевски. (...) 
’Поинаку‘ модерен е Анте Поповски (...) првенствено (тој е) модернист во 
јазикот“ (Николовска 2016: 298). Митрев го лутат и многу работи. Тој жестоко 
станува против егзибиционизмот, сентименталичењето, еднообразноста, 
излишната разнеженост, метафоричното безредие, квазимодерноста, 
поетоманијата, извештаченоста и маниричењето, помодноста... „Но, овој 
’рафал‘ не значи и не треба да се толкува“, вели Николовска, „дека Митрев 
е ’алергичен‘ на македонската лирика од тој период, туку дека него го лутат 
некои појави во македонската лирика“ (Николовска 2016: 299). Исто така, за 
Митрев „не е прифатливо постоењето на никаков хаос во делото, но само ако 
тој хаос е резултат од хаосот во внатрешниот свет на авторот. Спротивно на тоа, 
тој недвосмислено се изјаснува против вештачкото создавање такви состојби и 
особено против нивната едноличност“ (Радически 2009: 91).
 
Митрев за новото („Помеѓу ситуации и реминисценции“)

Она што Предраг Палавестра го означува кај Димитар Митрев како 
„тврдоглава непопустливост во својата доследност“ најмногу доаѓа до израз 
кога тој пишува за новото во литературата. „Обележани сме веќе, и не знам по 
кој пат, како струја што му дава отпор на новото во македонската литература. 
И тоа е сосема точно, ако поимот на новото се сфаќа како што ѓаволот ја 
сфаќа евангелијата“, пишува Митрев (1970: 341). Во својата расправа „Помеѓу 
ситуации и реминисценции“, Митрев, според Вангелов, „прогласи победа на 
својот креативен реализам“ (Вангелов 2004а: 219). Во неа го нема името на 
Солев, но тоа ѕирка од секој збор кога Митрев се жешти. Исто како што во 
расправата на Солев „Критиката во недоумица“ го нема името на Митрев, иако 
– тоа е насекаде. „Само неколку реда се доволни да покажат дека, во оптиката 
на Солев, тоа што го прави Митрев не е критика, а критика е тоа што не го 
прави, а треба да го прави“, поентира Вангелов (2004а: 219). Така Митрев 
гласно го премолчува името на Солев, па и она на Малески, па и на некои други, 
или пак го изговара во една разорна, беспоштедна критика како во случајот 
на Пендовски, критизирајќи: „Не постои генерација што не била понесена 
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од чувството дека токму таа е повикана да го донесе најновото во светот, ако 
веќе не мисли дека таа го создала светот“ (Митрев 1970: 350). За понатаму 
да биде уште пожесток: „И ќе поверува ли некој, дека вреди во литературата 
единствено како син на својата генерација, тогаш: овој син во својство на 
критичар станува маќеа за синовите од другите генерации. И тоа е најчестата 
причина за меѓугенерациски размирици. И тогаш надвладува инстинктот на 
самоодржувањето. А за литературата единствено важен е оној подруг инстинкт 
– творечкиот“ (Митрев 1970: 350). „Оној кој не сака да се менува и да не губи 
во името на својата првобитна конфронтациска акумулација е навистина стар. 
Но, тој е и малолетен, кога и денес си замислува дека може да се дојде до 
репризата на некогашното“ (Митрев 1970: 357). И навистина, сакаше ли да се 
менува Митрев? Или остана стар?

Како и да е, фундаменталните димензии на неговата литературно-естетичка 
мисла, неговите естетички, литературнотеориски, литературноисториски, 
критички погледи и аналитички резултати се сè уште исклучително 
провокативни и за исчитување и за коментирање и дебатирање/дискутирање.

Зашто Димитар Митрев е „критичар со душа: жестока и полетна“ (Вангелов 
2004а: 231).
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Vesna Mojsova-Chepishevska 
 

How Does a Critic of format like Mitrev Keep Silent?

(Summary)

„Contemporary literary science considers Dimitar Mitrev as the founder of Macedonian 
Marxist criticism, classified as criticism of action values, says Drugovac in his book History 
of Macedonian Literature in XX century (1996). As a serious authority, Mitrev selects the 
works he wants to write about and thus creates the Macedonian literary canon. When they 
pronounce their judgements, critics either praise or scold. Critique is painful both when it 
praises and when it scolds. In this context, Mitrev’s critiques, more precisely some details 
from his critiques are more painful whey they praise, less when they scold, because he is 
enthusiastic and excited when he praises, and ruthless and brutal when he scolds, Vangelov 
writes in his book Macedonian writers I (2004). „ Koneski compiled all of this in one word, 
when he wrote that he is a critic ’of a format’ “(Vangelov, 2004: 230). His enthusiasm and 
excitement brought him apologists. His ruthlessness and brutality brought him negationists. 
However, does the great Mitrev keep silent? And if/when he is silent, how does he do that?  

Key words: critics, silence, Macedonian literary canon
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ЗОШТО КРИТИКА БЕЗ ЗДИВ ИЛИ ЗОШТО МОЛК  
ВО КНИЖЕВНАТА КРИТИКА И ВО НАУКАТА  

ЗА КНИЖЕВНОСТА? 

(Поглед врз состојбите во актуелниот македонски културен и 
научен амбиент)

Клучни зборови: македонска книжевност, книжевна критика, наука за книжевноста, 
критички молк 

При проследувањето на традиционалните или на современите состојби 
во која и да е национална книжевноисториска, книжевнонаучна, теоретска 
или современа творечка реализација настапува своевидна принуденост да се 
типологизира конкретен критички дискурс за опсервација, за методолошка 
применливост, за вредносна автоперцепција и за произнесена референтност. 
Пред активирањето на книжевната критика во проследувачки однос кон 
определено дело или автор, при творечката постапка дури и самиот протагонист 
писателот или истражувачот однапред се приспособува да размислува критички 
за применувањето на сопствените методи, инспиративни постапки, естетски 
функции, идеологизации, импресивни доживувања и сл. Тоа подразбира дека 
и самиот автор останува константно активен да го промислува и творечки да 
го практикува своето книжевно дело подготвен за да излезе пред критичкиот 
суд на стручните оценки и на меѓуписателските генерациски поддршки, а над 
сè да се соочи со предизвикот да ја мобилизира читателската публика. Оттука 
книжевната критика, пред да се опредмети во сопствената оперативна функција 
да ги проследува делата и авторите по нивните отпечатени претставувања, 
однапред врши сугестивно влијание на систем за спознавање, толкување 
и чекање одговор пред вреднување. Всушност книжевниот историчар, 
антологичар, стручен проследувач и писател води интуитивен дијалог со 
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книжевната критика, а подоцна, откако книжевниот творечки супстрат 
стекнува сопствен интегритет – нивната интеракција продуцира меѓусебна 
функција на инклузивност и на комплементарност. Ете затоа не може да се 
замисли книжевно и научно дело да стекне сопствен потврден интегритет при 
критички молк или при критика без здив – што ќе биде неискрена, недоверлива 
и вредносно неодговорна. 

Во тој контекст ја поздравувам иницијативата на Институтот за македонска 
литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по повод 
својот 35-годишен јубилеј од формирањето, компетентно и како првоповикан 
по специјалноста да организира меѓународен научен собир тесно поврзан со 
еден мошне акутен проблем во врска со (не)улогата и молкот на критиката 
во следењето на книжевноисториските, теоретските и на современите 
книжевнотворечки процеси. Дури и личната мотивација да партиципирам во 
можеби досега најсмелата книжевнонаучна и творечка акција во македонската 
академска и културна современост ме поттикна да се изјаснам за она за што 
упорно молчевме, а по кабинетите и по кулоарите жестоко го критикувавме: 
Зошто критика без здив или зошто критички молк во книжевната критика 
и во науката за книжевноста? Се разбира дека тоа би можел попрецизно да 
го претставам само со погледот кон состојбите во актуелниот македонски 
културен и научен амбиент. 

За почеток само ќе ја актуализираме илустрацијата со издавачкиот 
макропроект 135 томови македонска книжевност, што репрезентативно излезе 
од печат во 2008 година, приредена од редакциски одбор од активната писателска 
фела. Иницијативата за ваков издавачки подвиг беше исклучително важна 
и потребна, но тој не требаше да биде дистанциран од построгата критичка 
опсервација и не смееше да се пристапи кон панорамско претставување на 
плејада автори и дела по системот: „ако може да е застапен некој, нека биде 
секој“. Едноставно се пропушти извонредна шанса да се изврши критичко 
превреднување на македонските книжевноисториски и современи творечки 
процеси во некоиси 30 до 50 томови, кога специјализирани научни и академски 
институции, како што е Институтот за македонска литература и катедрите по 
книжевностите, ќе ги прочистеа исфорсираните вреднувања од најразличен вид 
(идеолошки, естетски, поткажувачки и сл.), а можеби и ќе ги истакнеа некои 
неправедно обезвреднувани или премолчени македонски автори и дела. Натаму, 
како илустративен може да послужи и примерот кога се појавуваат истории на 
книжевности, енциклопедии и други макропроекти што не поседуваат основни 
методолошки порамнувања, па и затоа тие ја презентираат само структурата на 
собрани текстови, составни единици или на авторизирани академски предавања. 
Своевиден дефект претставува кога на собрани и веќе објавувани прилози им 
се отпечатуваат предизвикувачки волуменозни наслови за монографии и сл. Во 
македонската културна јавност повеќе не претставуваат впечатлив настан честите 
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самообјавувања на „избрани дела“ во неколку томови, зашто заокружувањето 
на творечките вредности кај некои автори не се извело критички или според 
читателските барања. Над сè загрижува и фактот дека отсуството или молкот 
на книжевната критика во македонската современа литература не овозможија 
појава на релевантна книжевна антологија, што компетентно ќе ги понудува 
македонските книжевни вредности во глобалниот културен свет. Затоа често 
сме изложувани да проследуваме самопофални реклами по дневните медиуми 
дека односен македонски автор (или автори) бил масовно презентиран во 
светските културни простори, а и дека бил одликуван со високи признанија. За 
жал во ваквите случаи се почести примерите кога објавувањата, гостувањата 
или наградите се договарале според уплатата на котизациите, според личните 
пријателски размени мотивирани од моќта на влијанијата во културните средини, 
понекогаш дури поттикнати од лоби-поддршките, па и обезбедени со државни 
пари и сл. Сосема е провидно дека ваквиот менаџиран активитет ги остава 
авторите лажно самозадоволени зад завесата пред само грст набљудувачи, па 
тајум остануваат невидливи за масовниот критички и читателски аудиториум. 
Но на крајот последователноста ќе е посурова зашто тие ќе останат непрочитани 
и инспиративно недоживеани. 

Сосема суверено, но и одговорно треба да се запрашаме: дали процесот 
на одвивање книжевна и научна критика во македонската културна и научна 
средина веќе се повива под превезот на апсурдот на времето во кое живееме 
– овде во Македонија и глобално надвор од неа. Доколку се согласиме дека 
критиката не е заборавена и не е напуштена, сепак неа сме ја оставиле настрана 
од книжевнотворечките случувања без нејзиниот вредносен интегритет и без 
хиерархија на препораката кое дело да се прочита – или која книга може да е 
успешна во однос на нејзината текстуална структура, применета методологија, 
па дури и убедливо пренесена идејна порака. За каква и да е мотивирана потреба 
доколку анемично се изрази желбата за изјаснување на критичката опсервација 
за дело што е вредно или не поседува вредности, тогаш валоризацијата останува 
заробена во апсурдноста и тивко, речиси премолчено, ќе се претопи во алогичната 
и во енигматичната ирационалност. Доколку, пак, се направи обид да се пристапи 
критично кон „критиката“, често се соочуваме со примеси на неконвенционални 
и импровизирани изрази поместувани во функција на некакваси поддршка, т.е. 
имитација на веќе проверено, но и туѓо на македонскиот творечки сензибилитет. 
На тој начин несвесно се врши обесценување на традиционалниот естетски 
дискурс, се активира десемантизација на македонскиот јазичен израз. 
Едноставно критиката се напушта и останува без здив, без гласност и без 
порака. Како да ѝ се забранува да се раскомоти и во импресионистичките 
толкувања на исклучителна книжевнотворечка појава, што самата по себе 
предизвикува доживување. Сепак, нема да се осмелиме да се произнесеме дека 
е дојдено времето кога критиката се претворила во антикритика. Едноставно 
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треба да ги побараме нејзините комуникациски можности, дијалогот што ќе ја 
предизвикува расправата за согласноста и за несогласноста. 

За жал, истиот критички инертен однос се вдоми уште во академскиот и во 
научниот однос кон вредносната валоризација. Таквиот симптом таму како да 
му го одзема определеното право на помладиот магистранд или докторанд да 
биде ангажирано следен и научно воден од менторите при совладувањето на 
критичкиот однос кон изворите и кон научната литература, кон конципирањето 
на структурата на истражувачкиот текст, кон стекнувањето сопствен став и 
поглед за предметот на проследувањето и сл. Затоа, ајде да бидеме искрени и 
да признаеме дека барем по еднаш или повеќе пати сме се нашле во состојба 
да ни се понуди да се потпишеме под критичка рецензија напишана од самиот 
кандидат при постапката пред неговото магистрирање, докторирање или пред 
изборот во научно или професорско звање. Затоа кај присилениот од обѕир 
„критичар“ позитивно да се произнесе за определено книжевно дело и автор 
мошне јасно се истакнува мисловната и емоционална атрофија, зашто неговата 
улога се подредила во нагласување на „апотеозата на ништото“. Затоа пак 
кај авторите тоа често влијае да се потсилува егоцентризмот за сопствените 
просечности, без самокритична совест. 

Како генерација директно одговорна за доведената состојба во македонската 
книжевна критика да се молчи за отсуството на критериумите на вредностите 
или да се биде рамнодушен за безидејните и методолошки недоследните 
книжевнотворечки и книжевноисториски актуелни пројави, дали на тој начин и 
ние поединечно не сме се идентификувале со симптомите од кризата на моралот и 
на глобалните контроверзни односи. Токму од освестената активирана дистанца 
на будење треба да го отпремолчиме молкот со нов критички однос кон негација 
на творечките просечности, што за жал кај нас веќе стекнуваат привидни и 
привремени национални статуси на престиж. Ајде видно и транспарентно 
да ја означиме точката од каде што ќе се стартува да ја оцртаме линијата по 
која со различните методолошки пристапи ќе се распространи активитетот 
на критичката парадигма. Тогаш со сигурност и самите ќе си признаеме дека 
имаме пристојно книжевно и научно поведение. 

Да заклучиме: време е да признаеме дека веќе станува алармантна состојбата 
поради односот на критичкото произнесување кон авторите или кон нивните 
книжевни дела и научни прилози во македонската културна, научна и академска 
средина. Ваквата појава е последователна од самиот (не)критички однос кон 
уметничкото книжевно создавање, коешто едноставно е оставено самото 
по себе да се понудува пред пошироката читателска публика – а без притоа 
за него да се изгради критичко-теоретска опсервација што вредносно ќе го 
оцени, импресивно ќе го препорача или интерпретативно ќе го анализира. 
Или кога веќе јавно ќе се појави и ќе се нагласи извесен критички дискурс кон 
определена творечка или книжевнонаучна појава и настан, често на нагласените 
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констатации доволно не им се верува, а пред за тоа да се провери – кој пишува 
или кој изрекува, како и кон кого е насочена критичката опсервација. Ваквата 
појава доведува до ситуација кога критичкиот понуден суд со отсуство на 
аргументација однапред се пречекува како неискрен, импровизиран, па дури 
и како единствено потпишан под саморекламерството напишано од авторот 
на кого се однесува истиот тој. При владеењето на ваквата иронична состојба 
како најбезбедно да е повлекувањето во молкот, при што многу значајни 
книжевнотворечки, критичко-есеистички, теоретски или книжевноисториски 
впечатливи дела премолчено се притемнуваат зад сенките на амбициозно 
наметнуваните просечности. На тој начин современава генерација книжевни и 
научни проследувачи индиректно учествува во: нарушувањето на естетските 
и на научните критериуми, ослободувањето културен и академски простор за 
осиромашување на духот, губењето на професионалната совест, поддршката 
на најблиските колеги во нивните грешки и слабости, лажното создавање 
повремени просечни авторитети (ако може некој, може секој) и сл. Овие веќе 
воспоставени ирационални фактори на влијание како своевиден активитет во 
културното и во академско-научното напластување жестоко го потхрануваат 
творечкиот емоционален стрес. Притоа, во нашево општество се профилираат 
влијателни луѓе без мислечка и без вредносна посветеност, а мислечките и 
професионално посветените изградени личности остануваат на дистанца со 
слабо влијание (осудени самите по себе на молчење, но и на премолчување).
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Ilija Velev

Why Criticism is out of Breath or why is there Silence i 
n Literary Criticism and Literary Science? 

(A Glimpse on the Situation in the Current Macedonian Cultural  
and Scientific Milieu)  

 
(Summary) 

The situation is becoming alarming in relation to the attitude of critical views towards authors 
or towards their articles in the area of literary science. This state is a result of the (non)
critical attitude towards artistic literary creation, which is simply left on its own to offer 
itself to the wider readership – without critical-theoretic observations that would assess its 
values, recommend it impressively or analyse it interpretatively. Even when a certain critical 
discourse on an author’s or literary scientific occurrence and event appears in public and 
is put in the focus, often there is no trust in these conclusions, sometimes even without 
checking who is the person who wrote or pronounced those statements and who is this critical 
observation addressed to. This leads to a situation where critical opinions are seen from 
the start, without any arguments, as dishonest, improvised, even as simply self-advertising 
articles signed by the authors that are the subject of discussion. In such an ironic situation it 
seems that the safest thing to do is to withdraw in silence, which means that many important 
literary pieces, critical essays, theoretical or literary historical impressive work are silently 
hidden in the shadows of the ambitiously imposed average. In this way the contemporary 
generation of literary and scientific commentators are indirectly involved in the distortion of 
aesthetic and scientific criteria, in making room in culture and academia for impoverishing 
the spirit, losing professional conscience, supporting their closest colleagues in their mistakes 
and weaknesses, false creation of temporary average authorities (if someone can do it, anyone 
can do it) etc. These already established irrational impact factors in the cultural and academic-
scientific environment are fiercely sustaining the creative emotional stress. At the same time, 
in our society, people lacking opinions and commitment to values become influential, while 
deep thinking and fully professionally developed persons are kept at a distance and have an 
insignificant impact (they are forced to stay in silence and be silent). 

Key words: Macedonian literature, literary criticism, literary science, critical silence 
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ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ВРЕДНОСТИТЕ ВО 
ЛИТЕРАТУРНАТА ТРАДИЦИЈА. ПАРАЛЕЛНИОТ 

ЖИВОТ НА КНИЖЕВНИТЕ КРИТИЧАРИ – ДИМИТАР 
МИТРЕВ И СТЕФАН ЖУЛКЕВСКИ

 
Клучни зборови: Димитар Митрев, Стефан Жулкевски, литературна критика, маке-
донска литература, повоен период

„Понекогаш критичарите одат по некоја своја мисла, а го забораваат 
поводот. Делото го забораваат и ги завлекува некоја нивна конструк-
ција, така што се губи она што би било нивна основна задача – пред 
читателите да го оживеат делото, на некој начин да им го приближат 
делото.“ 

Блаже Конески1 

Размислувајќи за инспиративната тема ,,Критика и молк“, сакав да 
подготвам текст во кој ќе го покажам, како што ми се чинеше тогаш, новиот 
критички пристап кон една голема личност во македонскиот литературен 
и културен живот. Идејата потекнува од социолошки причини – за некои 
теми, настани или живот и дело на познати луѓе во нивното време од 
различни причини не се зборува или не се пишува лошо, или пак тие се 
фрлени во заборав. Така, за некои од нив, од една страна, се нагласува 
значењето на нивното дело и се вклучуваат во развојот на историјата на 
дадена култура, а од друга страна, има такви за кои не се сака да се памтат 
воопшто (Golka 2001: 241–252). Подготвувајќи го текстот, се најдов пред 
дилема – дали некој од странство може да се вклучи во дискусијата на 
теми што се многу важни за луѓето што живеат тука, во Македонија, дали 

1 Зборови на Блаже Конески од разговорите со Цане Андреевски (Андреевски 1991: 
414).
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странецот има право за критички став спрема некој што бил тесно врзан 
за македонската култура, литература и за Македонија воопшто. Дали, 
пишувајќи од надворешна перспектива, не се нарушуваат вредностите 
важни за културниот и научниот развој на таа земја. 

Во тој контекст многу е битен одговорот на неколку прашања – што е во 
суштина литературата и каква е силата на литературната традиција. Умберто 
Еко ни предложил одговор обрнувајќи внимание дека „литературата пред 
сè го вежба јазикот. По дефиниција јазикот си оди по сопствените патишта, 
така што ниту декрет од високите политички кругови или од страна на 
академијата не може да го запре тој курс и да го насочува на определен 
начин“ (Eco 2003: 8); поради тоа „литературата има големо значење во раз-
војот на јазикот, создавајќи чувство на идентитет и заедница“ (Eco 2003: 9). 

Во ХХ век литературата не функционираше надвор од политиката, надвор 
од социјалните движења, надвор од нивните институции поддржувани од 
организации за ширење на културата. Таа не функционираше без оглед 
на социјалните и материјалните услови за живот и работа на писателите, 
без оглед на нивните идеолошки конфликти и цели, како и на граѓанските 
активности (Żółkiewski 1973: 9). Тие зборови изговорени од полскиот кри-
тичар покажуваат дека активноста на еден човек беше тесно поврзана со 
околностите во кои тој живеел и работел. И така, во овој контекст сакав да 
го претставам Димитар Митрев (1919 – 1976), кој по повеќе од 40 години 
од неговата смрт има трајно место во историјата на развојот на македонска-
та книжевност и литературна критика. Притоа сакав да го споредам со ав-
торот на горе изговорените мисли, на една личност од полската литература 
од истиот период, личност која долго време имаше голема улога во раз-
војот на полската литература и книжевна критика и која сега паѓа во забо-
рав или е жестоко критикувана поради своите поранешни ставови. И затоа 
статијата е обид за споредување на паралелниот живот на две личности од 
две далечни земји – Димитар Митрев и полскиот критичар и историчар на 
литературата Стефан Јакуб Жулкевски (1911 – 1991). Какво значење за две-
те култури има нивната критика во развојот на литературата, дали денес 
тие остануваат значајни личности во своите култури или околу нив завла-
деал молк поврзан со нивната критичка активност, ангажираноста во текот 
на соцреализмот, дали воопшто денеска нивното дело го има значењето 
што го имало порано? Затоа, одговарајќи на тоа прашање, не е важно што 
Митрев е роден во 1919 година, а Жулкевски осум години порано, исто 
така не е важно што македонскиот научник и критичар почина во својата 57 
година од животот, а полскиот доживеа 80 години – најважно е дека тие, по 
своите први критички обиди пишувани за литературниот печат, во времето 
по Втората светска војна, станале во своите земји истакнати личности што 
влијаеле на текот на повоената литература во своите држави. 
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Влијанието на Митрев – македонски литературен критичар и есеист – 
коосновач на Друштвото на писателите на Македонија (1947) и четвртиот 
негов претседател (ДПМ), редовен член на МАНУ (избран на 18 август 
1967 година), академик, професор на Филозофскиот факултет во Скопје, 
автор на повеќе книги (Пиринска Македонија во борба за национално 
ослободување, 1950; Вапцаров, 1953; Критериум и догма, 1955; Минато 
и литература, 1959; Критики и огледи, 1969, и многу други) секако е за 
паметење. За тоа сведочат научни иницијативи и текстови посветени на 
неговиот труд, како и неговото учество во формирањето на многуте маке-
донски институции (Киселиноски 2002: 133–134). 

Така, паралелниот живот на Жулкевски е многу сличен со Митрев. 
Стефан Жулкевски беше историчар и теоретичар на литература, критичар 
– по ослободувањето од германската окупација еден од основачите и 
главен редактор (1945 – 1948) на неделникот Kuźnica. Во првите години 
по ослободувањето беше истакнат портпарол на соцреализмот во 
литературата и на марксистичката реконструкција на општествените 
науки, нагласувајќи ја, по 1955 година, потребата за модернизација на 
социјалистичкиот реализам (Markiewicz 2000, т. 2: 359–360). Беше коосно-
вач и директор на Институтот за книжевни стидии на ПАН (1948 – 1953), 
професор на Варшавскиот универзитет (1950 – 1968), од 1952 година член 
на Полската академија на науките и научен секретар на таа институција 
(1953 – 1954), во годините 1956 – 1959 министер за високо образование. 
Помеѓу многуте негови трудови се наоѓаат книги што се предмет на голема 
критика на неговото значење во полската наука и критика во минатото 
(Badania nad literaturą polską: dorobek, stan i potrzeby, 1951; Kultura i 
polityka, 1958; Perspektywy literatury XX wieku, 1960, и многу други). Пора-
ди ставот спрема соцреализмот на Митрев и Жулкевски, нивното значење 
во македонската и во полската литература се намалува, се оправдува или 
се премолчува. Социјалистичкиот реализам во времето на повоените 
години бил основен креативен правец во уметноста и го имал статусот на 
официјален и единствен метод во сите социјалистички земји играјќи своја 
улога во пропагандата на власта (Śliwińska 2006). Тогаш активно работеле 
двајцата критичари создавајќи не само културни и научни институции во 
своите земји туку исто така повлијале и на книжевниот живот. 

Блаже Конески, зборувајќи за првиот повоен период во македонската 
литература, тврди дека го застапувал, образложувал и бранел Димитар 
Митрев (Смилевски 2000: 119). Таквото значење на Митрев во развојот на 
таа литература и култура го подвлекувале неговите македонски наследници 
и автори, а тоа е доказ дека неговата улога што тој ја имал во своето време 
оставила траги до ден-денес. Во историјата за македонската литература 
подготвена од македонски автори, објавена во Загреб, се докажува неговото 
значење во литературниот и културниот живот во времето на тешките 
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политички околности во Македонија (Sazdov et al. 1988: 262–265). Во кни-
гава соцреализмот е претставен како „креативен реализам“. Како каракте-
ристика на Митрев и неговата улога можат да сведочат зборовите од авто-
рите на споменатата историја околу неговиот труд за Зборникот на браќата 
Миладиновци. Тие ги покажуваат геополитичките услови на времето кога 
Митрев пишувал и работел, времето и околностите на литературниот жи-
вот во младата македонска република: „To je, zapravo, zasad najopsežniji rad 
Makedonaca o braći Miladinov, u kojem su praktično postavljeni svi problemi 
na svoje mesto, sa sjajnom raspravom, potkrepljenom nepobitnim argumentima, 
na polemički način kojim Mitrev suvereno vlada i pobija povampirene strasti 
današnjih predstavnika nekih šovinističkih tendencija koje dolaze iz 
susjedstva (bugarskoga)“ (Sazdov et al. 1988: 265). 

Полските истражувачи пишувајќи за македонската литература секогаш 
ја подвлекувале појавата на динамиката на развојот на македонските 
литературни студии. Освен Харалампие Поленаковиќ, Блаже Конески, исто 
така го спомнувале и Димитар Митрев (Jakóbiec 1991: 363). Покрај зна-
чењето на неговата улога во таа област, аналитичарите обрнувале внимание 
на неговото влијание врз литературниот и културниот живот. Но исто така 
и врз меѓучовечките односи во младата република Македонија. Како што 
можевме да прочитаме во историјата на македонскатa литература објавена 
во Полска, Митрев станал тука пример на „неисцрпен темперамент на еден 
левичарски зоил“ (Miodyński 1999: 167). Со тој поим авторот се доближува 
до литературниот критичар Зоил (Zojlos, Zoilоs) од Aмфиполис во античка-
та Македонија (Kulesza 2012: 517), кој негативно ги оценувал Хомеровите 
дела и се здобил со карактеристики на завидлив, неправеден, претерано 
суров, и станал синоним за навредлив литературен критичар. 

Денеска, споредувајќи ги двете личности, можеме да забележиме дека 
нивниот вонземски живот станал поинаков – Митрев останува во кругот на 
основоположниците на критиката и литературата и, без оглед на начинот 
како ги пишувал своите критики, останал истакната личност во историјата 
на развојот на македонската литература. Блаже Ристовски, испитувајќи ја 
историјата на македонската нација, обрнува внимание на континуитетот 
на македонската национална интеграција врз примерот на Македонскиот 
литературен кружок во Софија во кој дејствувал Митрев. Врз основа на 
архивски материjали укажува на почетокот на неговата публицистичка и 
национална дејност. Спомнувајќи ги материјалите што укажувале дека 
Митрев бил член на кружок во Софија, тој го наведува тврдењето на Михаил 
Сматракалев дека „Митрев никогаш не беше официјално примен за член 
на овој кружок“ (Ристовски 2009: 518), но сепак не може да се занемари 
неговата улога во македонскиот културно-национален развиток (Ристовски 
2009: 524). Но уште за времето на неговиот живот станал личност за која 
се пишувало во книги посветени на неговата активност. Пример е книгата 
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од Петар Ширилов Мислата и делото на Димитар Митрев: пролегомена 
за духовниот портрет (1974). И подоцна критичарот останал херој на на-
учни расправи и анализи. Георги Старделов, инспириран од повторното 
читање на есејот на Митрев „Критиката помеѓу две димензии“ четврт век 
по неговата смрт, поставува нови прашања и дилеми – „од што зависи и 
што всушност го определува моделот на критика што еден критичар го 
реализира во својата критичка практика“ (Старделов 2003: 340). Старде-
лов, како и некои други истражувачи и критичари на делото на Митрев 
(меѓу нив и Димитар Солев), пишувал за неговите арбитрарни критериуми 
за оценка на поетите и писателите. Но намерно и нагласено ја истакнал 
природата/наравот како значаен атрибут на човекот, што има свое значење 
исто така и за моделот на книжевната критика. Обрнувајќи внимание на 
личните карактеристики на критичарот, забележува дека сè што тој правел 
и сè што создавал, правел со силно нагласена страст (Старделов 2003: 341). 

Митрев останува важна фигура во историјата на својата земја; дури 
и по многу години неговите критики имаат актуелна вредност, за што е 
доказ и Историјата на македонската книжевност од Георги Сталев од 
2003 година, каде што авторот многу пати цитира коментари од Митрев за 
појави во литературата: на пример за Коле Неделковски (Сталев 2003: 143) 
или за поети од Македонскиот литературен кружок (Сталев 2003: 170). 
Подвлекувајќи ја неговата улога во креацијата на македонскиот културен 
и научен живот, не го заборава ни критичкиот став спрема неговиот однос 
кон поезијата на Венко Марковски (Сталев 2003: 136). Се забележува дека 
Митрев бил најголемиот противник на неговата поезија во поствоениот 
период, кој тврдел дека поезијата на Марковски лошо влијае на младата 
генерација уметници водејќи ги кон публицистичкиот тек на поезијата. 
Поради критиката на начинот на градење стихови, баналната дидактика и 
изградбата на монументалните ликови во поезијата на Марковски, Митрев 
доби прекар „хулител на Венко Марковски“ (Друговац 1979: 53–54, 64). 
Интересно е дека таа проценка на поезијата ја повторувале и следните 
студии на другите критичари на македонската литература. Сите други што 
зборувале за остварувањата нa македонските поети и писатели (како и за 
Maрковски) се потпирале на тоа што го пишувал порано Митрев, обично 
повикувајќи се на неговото критичко мислење во врска со оваа поезија2. 

Но треба да се подвлече дека опусот на критичкиот труд на Митрев е жив. 
За тоа сведочи и насловот на книгата објавена во 2004 година, подготвена 

2 Другата тема поврзана со Митрев, која бара детални студии, е да се испита дали 
причината за конфликтот помеѓу Митрев и Марковски не се наоѓала во меѓусебните 
контакти за време на нивната активност во Македонскиот литературен кружок во 
Софија пред Втората светска војна (1938 – 1941).
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од академик Катица Ќулавкова, Димитар Митрев, живо дело. Тоа ни 
покажува дека тој останал еден од основоположниците на македонската 
книжевнокритичка мисла, меѓу најзаслужните дејци во развојот на 
македонската книжевност и особено на македонската книжевна критика, 
бидејќи одиграл голема улога за време на формирањето на македонскиот 
литературен јазик во држава што во тоа време морала да ги надмине сите 
проблеми со кои се судирала Македонија (Ќулавкова 2004). 

За трајното место на Митрев во македонската книжевна историја 
сведочат следните иницијативи и објавени книги, како на пример книгата 
Литературните погледи на Димитар Митрев од Науме Радически објавена 
по повод 90-годишнината од раѓањето на Митрев. Таа аналитичка студија 
ги претставува фундаменталните димензии на литературно-естетичката 
мисла на критичарот. Но таа не се ограничува единствено на неговата 
литературнотеориска, литературноисториска и критичарска мисла и на 
неговите естетички погледи. Авторот сакал исто така да го покаже неговиот 
став спрема реализмот во литературата и уметноста, како и неговата 
критичарска практика во контекст на тогашните околности. Во својот 
пристап кон македонската литература, културниот и научниот живот, Митрев 
одговарал на барањата на тоа време. Исто така и следната иницијатива 
била поврзана со годишнината од раѓањето на критичарот и се одржала во 
2009 година, кога научното и критичкото дело на Димитар Митрев станало 
една од двете доминантни теми на XXXVI научна конференција на XLII 
меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Тогаш 
зборувале за улогата на неговиот труд во развојот на македонската култура 
не само македонските научници (2010). Тоа значи дека Митрев не само што 
бил еден од најпознатитe македонски критичари во своето време туку и 
останал до ден-денес, бидејќи неговиот опус е многу важен исто така и за 
неговите наследници, за луѓето што се занимаваат со литературна критика. 
Значењето на критичарот е толку големо што наградата за најдобра книга 
за критика и есеистика на Друштвото на писателите на Македонија го носи 
неговото име. Таквата меморија за една голема личност, која починала 
пред повеќе од 40 години, сведочи дека нема да завладее молк околу 
неговите трудови, во насока на градењето на македонската литература. 
Како што забележува Иван Џепароски спомнувајќи го насловот на книгата 
подготвена од Катица Ќулавкова, делото на Митрев останува живо и ден-
денес, бидејќи е предмет за дијалог (Џепароски 2010: 19). 

Поинаква е посмртната судбина на Стефан Жулкевски. Тој не падна 
тотално во заборав, но стана објект на отворена критика од страна на 
новото поколение творци – за современите Полјаци тој останува човекот 
што со својот авторитет дозволувал во градењето на Полска нов систем, 
кој бил туѓ за полското општество. Полскиот критичар на литература, 
поставувајќи ги прашањата што е литература, „за што служи таа, што 



Лила Мороз-Гжелак

173

прават луѓето со неа во соодветна култура, место и време“, наоѓал одговор 
дека, во кои било насоки на испитувањето, таа мора да се совпаѓа со 
марксистичките испитувања (Żółkiewski 1987: 464). Во Полска, со оглед 
на неговата приврзаност кон социјалистичкиот реализам во литература-
та, Жулкевски ја прогласи програмата за модернизација на марксизмот и 
методологијата на книжевните студии – и го доби прекарот „сталинизатор 
на културата“3. Еден од исклучоците за ваков став спрема остварувањата 
на полскиот критичар наоѓаме во текстовите на професор Анджеј Мен-
цвел, кој сака да ги одвои политичките ставови од општиот пристап кон 
литературата и се обидува да претстави едно објективно образложение 
спрема улогата на Жулкевски во полскиот културен и научен живот. Тој 
ја објаснува ангажираноста во марксизмот на својот бивши учител како 
негова интелектуална одлука и рационално оправдан когнитивен ангажман 
во кој се сметало дека марксизмот е најдобар и најсоодветен научен и 
современ инструмент во тоа време. За Менцвел, марксизмот на Жулкевски, 
кој бил главно ангажиран во практиката и организацијата на науката, е пред 
сè систем за општествените науки. Тој не ги оценува грешките направени 
од Жулкевски, тврдејќи дека тие можат да бидат предмет на посебни 
проценки и истражувања. За Менцвел најважен е фактот дека неговиот 
професор создал институции и научна заедница од извонредно и трајно 
значење. Неговиот ревизионизам е, исто така, умерен, без изразување 
патос, свесен за рационалните позитивни аргументи како институционален 
континуитет на интересите за науката како таква. Од оваа причина, како 
што објаснува, понекогаш некои го сметаат Жулкевски како конформист. 
Но, како што подвлекува Менцвел, борејќи се со негативното мислење 
за неговиот ментор, конформизмот никогаш не бил поврзан со неговите 
сопствени интереси (Mencwel 2013: 707–711). Тој исто така го подвлеку-
ва неговото значење во развојот на антрополошкиот став спрема култу-
рата воопшто (Mencwel 2006: 44). Обрнува внимание дека соцреализмот 
како целисходен модел на културата измамил многу луѓе што го реализи-
рале. Општествениот радикализам на левичарската полска интелигенција 
им одговарал своевремено на многумина, а меѓу нив не само на Стефан 
Жулкевски туку исто така и на полските писатели како на пример Зофија 
Налковска или Марија Домбровска. Сепак, порано или подоцна, тие се 
оддалечувале од соцреалистичките ставови, а тоа многу често имало за 
нив трагичен карактер (Mencwel 2006: 397–398). 

Споредувањето на двете авторитетни (во своето време) личности од 
историјата на развојот на книжевната критика во Полска и во Македонија 
покажува дека Жулкевски со марксистичкиот пристап кон литературата го 

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewski
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нарушувал континуитетот на полската литературна традиција и литературна 
критика во време кога старата полска интелигенција или загинала за време 
на Втората светска војна или останала во егзил. Неговото вклучување во 
процесот на изградба на социјализмот, претставено во реченицата што тој 
ја изговорил за време на собирот на полските книжевници во 1947 година – 
„Сакаме литературата да помага во градењето на социјализмот во Полска“, 
придонело многумина во земјата да го определат трајно Жулкевски пред сè 
како идеолог подвлекувајќи ги неговите политички ставови. 

Митрев не е критикуван од сличните причини. И во тој контекст, 
важно е да се подвлече, како што нè потсети Јелена Лужина навраќајќи 
се на периодот на педесеттите години, дека Митрев се вклучил во текот 
на таканаречениот „забрзан развој на македонската литература“ (Лужина 
2010: 43–50). Но тука би требало сепак да се спомне што рекол самиот 
Димитар Митрев. Во предговорот на антологијата Повоени македонски 
поети, каде што пишува за развојот на македонската поезија, читаме: „ма-
кедонскиот човек по силата на своето траење во најнемирната раскрсница 
на размирниот Балкан (...) брзо ги гони оние што отишле напред“ (Митрев 
1960: 6). И како што Умберто Еко ни предложил одговор на прашањето – 
што е литературата и каква е силата на литературната традиција – Митрев 
запишал дека поезијата е пожив интерес во процесот на белетристичката 
афирмација на мaкедонскиот јазик, бидејќи докажува „што се постигнало 
на овој млад литературен јазик и каква е неговата креативна носивост“ 
(Митрев 1960: 8). 

Но, споредувајќи ги двете личности од полската и од македонската 
историја на културата, кога двајцата биле редактори, критичари, 
организатори на научниот живот, се забележува дека на нивниот творечки 
живот влијаела политичката историја, но во две различни димензии. 
Нивното значење се менува, но сепак двајцата се влкучиле трајно во 
традицијата на своите култури и литератури. Во тој контекст потсетувам 
на зборовите на самиот Митрев цитирани од Блаже Конески: „На времето 
покојниот Митрев имаше обичај да каже – ’каква е литературата таква е и 
критиката‘“ (Андреевски 1991: 418–419). Ваквиот став може да го толкува 
значењето на двајцата критичари во традицијата на културата во нивните 
земји.  
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Valorization of Values in Literary Tradition. Parallel Lives of Literary Critics – 
Dimitar Mitrev and Stefan Zolkiewski 

(Summary)

In this paper I write about the valorization of values in Macedonian literature in the past 
and present. Based on the example of Dimitar Mitrev – in his time one of the best known 
Macedonian writers and critics – in the development of Macedonian culture and literature, 
I pose the question whether criticism is down to taste or it depends on other circumstances. 
By stating examples from Dimitar Mitrev’s critical oeuvre, I in fact problematize cases when 
criticism presented values of that time. 
This paper is an attempt to compare the parallel lives of two persons in two distant countries 
– Dimitar Mitrev and the Polish critic and literary historian Stefan Jakub Zolkiewski. 

Key words: Dimitar Mitrev, Stefan Zolkiewski, literary criticism, Macedonian literature, 
post-war period 
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ГЛАСОВИ И МОЛК: ПО-ТРАГИТЕ НА 
ЖЕНИТЕ КРИТИЧАРКИ ВО МАКЕДОНСКАТА 

АКАДЕМСКА КРИТИКА
 
Клучни зборови: женска критика, македонска книжевност 

Дали книжевноста и уметноста, културата воопшто, имаат родов предзнак? 
Следствено, дали и критиката (како дел од науката за литературата, заедно со 
теоријата на литературата и со книжевната историја) треба да ја промислуваме 
како машка и женска? 

Уште Вирџинија Вулф, на почетокот од минатиот век, не верувала во постоењето 
на специфична женска или на специфична машка свест: таа сметала дека жените 
пишуваат различно не затоа што се толку различни во психолошки однос од 
мажите, туку затоа што се различни нивните социјални доживувања, затоа што не 
им е еднаков статусот. Токму тоа верување дека причините што ги оддалечуваат 
мажите и жените, предизвикувајќи асиметрија, се всушност надворешни, се 
рефлектира врз подоцнежната свест за различноста и другоста, за некаква позиција 
на маргиналност на жената и кога станува збор за контролата на дискурсот. Според 
Јулија Кристева, женското писмо е такво не затоа што е конотирано од полот на 
авторката (тоа би било еден вид есенцијализам), туку само по себе: користењето 
на јазикот, како и содржините што тој ги изразува никогаш не се неутрални, туку 
симболични, при што ја откриваат и сопствената немашка природа (според Гајери 
2006: 300). „Меѓу културните дострели, феминистичката книжевна критика ја 
има главната заслуга зашто го воведе женскиот аспект и го разобличи митот за 
интелектуалната неутралност, покажувајќи ги ограничувањата на традиционалната 
критика, која е машка, а не универзална“ – истакнува италијанската компаратистка 
Елена Гајери (Гајери 2006: 307) и продолжува: „Женското писмо и женската 
литературна критика (...) не припаѓаат ниту се совпаѓаат со машката традиција, 
но не можат да бидат целосно надвор од неа зашто улогата и претставувањето 
на жената се пренесуваат со книжевната традиција создадена од мажите“ (Гајери 
2006: 295). 
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Ситуацијата во македонската книжевна средина не е ништо поразлична: долги 
години, дискурсот на критиката беше доминантно машки. Меѓутоа, жените 
критичарки, во последно време, стекнуваат водечка улога во книжевниот живот во 
Македонија и тие, во најголемиот дел, потекнуваат од академската средина. Значи, 
тие се едновремено и универзитетски професорки, но стручно и научно еднакво 
се занимаваат и со теорија на литературата и со една аксиолошка (вредносна) 
критика. Оваа тенденција започна некаде во последните децении на минатиот век 
и континуирано трае сè до денес. Може да се рече дека станува збор за феномен 
што, на некој начин, се совпаѓа и со 35-годишниот јубилеј што Институтот за 
македонска литература го чествува со овој научен собир. 

Интересно е што македонските критичарки не ја споделуваат докрај ситуацијата 
во која се наоѓаат македонските авторки (писателки, поетеси, драматурзи), кои сѐ 
уште се „ретки ѕверки“, се наоѓаат на маргините на нашиот книжевен Пантеон и 
се многу помалобројни во однос на мажите писатели. Доминацијата во сферата 
на актуелната македонска критика е во корист на жените, и овој несомнен факт 
беше илустративен за параметрите на нашето истражување. Тој ни послужи како 
појдовна основа, со напомена дека, за жал, значајни имиња од вонакадемската 
средина (Оливера Ќорвезироска, Елизабета Баковска, Лилјана Мазова...) нема да 
бидат предмет на оваа елаборација. 

Генерациската позиционираност на жените критичарки во актуелниот 
книжевен систем или канон се манифестира на планот на плурализмот на 
дискурсот. Може да се рече дека новите генерации имаат слични тематски 
преокупации како и нивните повозрасни претходнички, но нивниот дискурс во 
многу нешта е различен. На пример, иако медиевистиката им е заеднички предмет 
на промислување, дискурсот на Маја Јакимовска-Тошиќ не е ист како оној на Вера 
Стојчевска-Антиќ, а можеби е уште помалку сроден со дискурсот на Добрила 
Миловска. Зошто е тоа така? Личниот сензибилитет, поволните околности што 
ги овозможува богатата теориско-критичка литература во превод, студиските 
престои во странство, непосредниот контакт со актуелните текови на книжевната 
теорија и критика, експанзијата на новите дигитални технологии и сл. се убав 
поттик за еден динамичен, нестатичен концепт на критиката практикувана од 
поновите генерации. 

Токму таа расплисираност на критичкиот дискурс, тој спектар од писма, ја 
наметна потребата од обид за своевидна типологизација. За одбележување е фактот 
дека првата типологизација на металитерарното женско писмо кај нас потекнува 
од перото на акад. Катица Ќулавкова. Нагласувајќи ја индивидуализацијата и 
оригиналноста на говорот на македонските критичарки од крајот на 20 век, тој 
богат критичко-теориски дискурс обележан од максимата: еден автор – една 
поетика, една жена – едно писмо!, таа, сепак, како доминантни ориентации 
на истражувачкиот интерес, ги разликува: општа теорија и методологија на 
книжевноста, наратологија, теорија на драмата и театрологија, лирикологија, 
поетика на средновековната и на усната книжевност, стилистика и реторика, 
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античка поетика, компаратистика, митокритика и митопоетика, херменевтика, 
критика и интерпретација на книжевни дела... (Ќулавкова 1998: 18–19). 

Овде нудиме една малку поинаква типологија, која тргнува од најопштите 
области на истражување, не навлегува во спецификите, ниту пак има претензии 
да го детектира секој одделен, индивидуален научен интерес на посочените 
авторки. Неопходно е да се нагласи и дека типологијата се однесува главно на 
академските лица вработени на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 
Во оваа смисла, треба да се истакне дека од пред неколку години на Филозофскиот 
факултет во Скопје е отворен Институт за родови студии, со што започна една 
институционализирана практика на проучување на феминистичкиот идиом, кој, 
парцијално, со години наназад, е дел од наставниот процес на Катедрата за општа 
и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во 
Скопје.

Крајно условно, свесни за сите недостатоци и ризик за некомплетност, ја 
предлагаме следнава типологија на македонската женска академска критика, со 
напомена дека одделни авторки проникнуваат и во неколку области: 

Фолкористика 

Фанија 
Попова 

Ленка 
Татаровска 

Искра 
Николовска 

Нина 
Анастасова-
Шкрињариќ 

Катерина 
Петровска- 
Кузманова 

Лидија 
Стојановиќ-
Лафазановска 

Ана 
Мартиноска 

 
Медиевистика 

Вера Стојчевска-Антиќ Добрила Миловска Маја Јакимовска-Тошиќ 

 
Македонистика 

Нада Момировска Јадранка Владова Валентина Миронска Јасна Котеска 
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Јаковлева  
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Претходнички 
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во неколку области од филологијата, не само во книжевната наука, имајќи го 
предвид навистина малиот број активни дејци во овие научни области. Во 
таа смисла, кога се зборува за академски критичарски пера, би ги споменале 
најнапред првите жени академици, т.е. членки на МАНУ, од областа на 
филологијата, како што се Фанула Папазоглу (1917 – 2001) и Оливера Јашар-
Настева (1922 – 2000). Но би сакале да нагласиме дека првопримена жена 
академик е всушност Зузана Тополињска (1931), примена во 1976 г., која и 
денес заедно со Катица Ќулавкова, Вера Битракова-Грозданова и Нада Поп-
Јорданова е една од четирите дами што ја бранат честа на својот род во својство 
на редовни членови на највисоката академска институција кај нас1. 

Но пред да се осврнеме поконкретно на критичарскиот профил на Ќулавкова, 
која е единствената меѓу жените академици што се занимава со книжевна 
критика, сметаме дека треба да издвоиме некои женски гласови од претходните 
генерации. Притоа, би го истакнале особено оној на Вера Стојчевска-Антиќ, 
книжевна историчарка и критичарка, која се истакнува според богатата актива и 
бројот на објавени книги од областа на медиевистиката. Иако потесното поле на 
научен интерес ѝ се средновековната книжевност и култура, Стојчевска-Антиќ 

1 Од редот на членовите надвор од редовниот состав тука се уште и Рина Усикова 
(1933), Зденка Рибарова (1945) и Ала Шешкен (1952). 
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неретко се пројавува и како хроничар и проследувач и на современи книжевни 
појави. Уште од првите објавени книги, Од средновековната книжевност, 
1976; Тиквешки зборник (со Б. Конески), 1987; Пораки од дамнина, 1988, па 
сè до најновите Македонистиката во странската славистика, 2014, или 
Мојот професор пророк, 2017, таа покажува завидно љубопитство, енергија 
и проникливост во ставовите како за теми од книжевната историја така и за 
современите. Притоа, кај Стојчевска-Антиќ е постојано присутна свесноста за 
специфичноста на нејзиниот „женски“ дискурс, што резултира и со нејзиниот 
понепосреден ангажман на полето на женскиот активизам. 

Неколку парадигматични гласови 

1. Катица Ќулавкова2

Катица Ќулавкова е, несомнено, една од најпродуктивните книжевни 
теоретичарки кај нас. Авторка е на многубројни книги и студии за македонската 
литература, теорија и историја, за македонската критика и есеј, за македонското 
женско писмо и за културната меморија (наследство)... За одбележување е 
фактот дека оваа наша авторка со своето критичарско перо смело ги просудува 
и ги афирмира и таквите прашања, проблеми и предизвици на актуелното 
време што го надраснуваат апликативното подрачје на книжевната критика и 
историја: третира горливи македонски теми и дилеми врзани за општествено-
политичката ситуација, особено во книгата Македонски искушенија и други 
огледи (2012), како и во збирката интервјуа Македонски волнени времиња 
(2017). 

2  К. Ќулавкова (Велес, 1951). Поетеса и прозаистка, литeратурна теоретичарка и 
критичарка, есеистка, препејувачка, антологичарка... Дипломирала и магистрирала 
на Филолошкиот факултет во Скопје, а докторирала на Филозофскиот факултет во 
Загреб. Долгогодишна професорка на Катедрата за општа и компаративна книжевност. 
Учествувала во повеќе научноистражувачки проекти во земјата и во странство. Член 
е на МАНУ (една од четирите жени во Македонската академија), на Македонскиот 
ПЕН-центар, на ДПМ и на Здружението за компаративна книжевност на Македонија. 
Добитничка е на наградите: „Студентски збор“, „Браќа Миладиновци“, „Нарциса“, „Млад 
борец“, „Велја кутија“, како и на државната награда „11 Октомври“. Објавени книги: 
Фигуративниот говор и македонската поезија (1984), Стапка и отстапка (огледи 
и критики, 1987), Одлики на лириката (1989), Копнеж по систем (студии и 
критики, 1992), Потход и исход (критики, 1996), Камен искушител (критики, 
1997), Тетратки (критики и огледи, 1997), Теорија на книжевноста – увод (1999), 
Мала книжевна теорија (2001), Херменевтика на идентитети (2006), Демонот на 
толкувањето (2009), Задоволство во толкувањето (2009), Македонски искушенија и 
други огледи (2012), Отворена поетика (2016), Балкански парадокси (е-книга, 2016), 
Македонски волнени времиња (2017).
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Меѓутоа, критиката на Ќулавкова не е врзана исклучиво за националните 
културни политики, напротив! Таа е во перманентен дијалог со најновите 
достигнувања во овој домен на интернационалната научноистражувачка 
сцена и нив ги вградува во толкувачките модели својствени за нејзиниот 
личен сензибилитет и пристап. Илустративни во оваа смисла се насловите 
на нејзините книги: на пример, Херменевтика на идентитети упатува на 
херменевтичките интерпретативни стратегии, на теориите за другоста и за 
идентитетот; Демонот на толкувањето е, несомнено, алузија на „демонот на 
теоријата“ од Компањон; Задоволство во толкувањето е своевиден омаж на 
Барт, итн. 

Од друга страна, оваа критичарка интензивно ги проникнува двете 
сфери: уметноста и критката низ кои созвучно се реализира нејзиниот 
комплексен творечки профил. Во оваа смисла, промислувајќи го тој 
креативен (писателски), метафизички немир на Ќулавкова, кој и во доменот 
на критиката резултира со интелектуална и методолошка слобода каква што 
ѝ припаѓа на секоја автентична креација, Елизабета Шелева ќе констатира: 
„Критиката на Ќулавкова е академска, учена критика, чиј метајазик е на прв 
поглед тежок, научно-херметичен, амбициозен и бара соодветна претходна 
упатеност во книжевната наука, бара ’стручно‘ читање. Но, во оваа критика 
пробива нескротливиот творечки жар и темперамент на една поетска 
егзистенција, која (...) го побудува ’еротизмот на текстот‘, ја сочувува страста 
на критичкиот облик, како и љубопитниот немир на духот. (...) Ќулавкова 
е можеби најблиска до Малармеовата определба за ’поетот-критичар‘, кој 
постојано креативно длаби во критичкиот метод“ (Шелева 1992: 24). 

Глобална типолошка ознака на теориската позиција на Ќулавкова 
претставува онтолошкиот модел како синтеза на феноменолошкото 
филозофско наследство и иманентните книжевно-научни методи. 
Надоврзувајќи се, во средината на 80-тите години, на подемот на 
модерната, научно и поетички (а не идеолошки или импресионистички) 
заснована критика во Македонија, таа го конституира својот автентичен и 
препознатлив аналитички модел интердисциплинарно, како плодотворен 
спој на различни парадигми, што ќе рече дека во нејзиниот дискурс ниту 
еден поединечен метод или пристап нема привилегиран статус, туку дека е 
приврзаничка кон критичкиот плурализам. Оттаму и нејзината програмска 
определба за т.н. отворена поетика (како што гласи и насловот на една од 
најновите книги од 2016), изнесена во нејзиниот автопоетички оглед „Мојата 
поетика“ (Македонски искушенија и други огледи). Eксплицитнатa алузија 
на „отвореното дело“ на Умберто Еко датира уште од нејзината студија 
„Критиката како отворена форма“, пишувана во далечната 1982 година. Овде 
читаме: „не само уметничките туку и критичките форми се променливи: 
отворени. Критичките модели се менуваат во не/сообразност со уметничките 



Лидија Капушевска-Дракулевска, Анастасија Ѓурчинова

183

модели (...); постојат онолку и такви критички пристапи колку што и какви 
што има модели на уметнички текстови“ (Ќулавкова 1992: 171). 

Во овие ставови, несомнена е свеста за речиси „камелеонската 
приспособливост на критичарот“ и за „природниот номадизам на критиката“. 
Оттаму, „отворената поетика“ на Катица Ќулавкова, во смисла отворена и 
благонаклонета кон современите нови тенденции на критичката теорија, 
кои наметнуваат нови стандарди на интелектуализација и специјализација 
на критичкиот говор, тоа нејзино своевидно „интертекстуално лебдеење“, 
Елизабета Шелева го доведува во корелација, меѓу другото, и со 
експанзијата, угледот и превласта што во современата теорија ја стекнува 
т.н. „женско писмо“: „Допирајќи се, во некои свои назнаки, до елементите 
на оваа практика, примерот на Ќулавкова, заедно со примерите на 
еминентните теоретичарки (Јулија Кристева, Сузан Зонтаг, Рада Ивековиќ, 
Нада Поповиќ) ја потврдува можноста женската критика да биде согледана 
како своевиден културно-историски обусловен феномен, дотолку повеќе 
што во нашата книжевна наука, таа дејствувала повеќе како творечки, иако 
забележителен, исклучок“ (Шелева 1992: 23). Илустративна во оваа смисла 
е хрестоматијата Феминистички стратегии (1998) приредена од Ќулавкова, 
еден од првите зборници кај нас посветен исклучиво на металитерарното 
женско писмо сфатено во облик на феминистичка критика и теорија за 
женското писмо, како еден сложен социјален и културен феномен. Дванаесет 
од вкупно тринаесетте застапени текстови се произлезени од перото на жени 
критичарки од академската средина, па оттаму, овој зборник има пионерска 
улога и во промоцијата на македонската женска академска критика. Во 
воведниот есеј, Ќулавкова пишува: „женското писмо се артикулира како 
протест против теророт што врз неа го спроведува другиот, во голема 
мера машки свет. Тоа е реaкција против сеопштата дискриминација која е 
гротескна константа во навидум високоцивилизираниот свет“ (Ќулавкова 
1998: 10). 

Овој свој бескомпромисен став таа го доведува во корелација со 
старогрчкиот мит за тракиско-пелазгискиот крал Тереј, неговата жена Прокна 
и нејзината сестра Филомела како парабола за архетипската структура на 
женското писмо. Митот раскажува како Тереј ја силувал Филомела и, за да 
ја замолчи, ѝ го отсекува јазикот и ја испраќа на село. Таму, Филомела ја 
исткајува својата елиптична шифрирана порака и скришно ѝ ја испраќа на 
Прокна, која сурово му се одмаздува на сопругот. Ампутирањето на јазикот 
е повреда на вроденото човеково право на говор; во споменатиот мит, јазикот 
е заменет со текст, со писмо – на тој начин јазикот повторно се раѓа, смета 
Ќулавкова. Овој мит е илустративен за субверзивноста на женското писмо, 
кое од искони до денес пулсира помеѓу гласот и молкот, говорот и писмото, 
јазикот и текстот... 
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Според Ќулавкова, „историјата на јазикот е историја на егзилот, гревот 
и казната“, а „женското писмо ги евоцира сите овие состојби во и низ 
јазикот“ (Ќулавкова 1998: 11). Во една друга нејзина обемна студија со 
парадигматичен наслов – „Идентитетот на жената“ (2002) – читаме: „Во 
недостиг на друга моќ (власт, позиција, физичка сила), жената посегнува 
по моќта на јазикот. Таа во јазикот го бара својот идентитет...“ (Ќулавкова 
2006: 160). Според Ќулавкова, една од одликите според којашто жената се 
разликува од мажот и си го осмислува своето внатрешно битие, својот онтос, 
е пеењето; толкувајќи ја претставата и конвенцијата за жената песнопеец 
или бард, Ќулавкова ја сугерира предиспонираноста на жената за лирски 
дискурс и за лирска перформанса, па следствено, заклучува дека „процесот 
на феминизација на човековото битие подразбира елементи на лиризација на 
неговиот јазик и на неговата свест“ (Ќулавкова 2006: 140). Очигледно, нашата 
авторка продолжува да го развива својот пркосен став кон маргинализацијата 
на женскиот глас во сите домени на нашето постоење, а посебно во процесот 
на уметничкото творештво се залага за афирмација и за едно достоинствено 
и рамноправно промислување на тој глас. 

Од досега изреченото, јасно е дека Катица Ќулавкова е еден неуморен, 
поливалентен, амбициозен и енергичен дух, кој храбро се соочува 
со предизвиците на критичкиот метод и јазик. Заговорничка на еден 
виталистички, динамичен концепт на критичко мислење, кој може да биде 
поттикнувачки за во иднина. 

2. Елизабета Шелева3 

Елизабета Шелева е бездруго најстамениот глас помеѓу жените критичарки 
од нејзината генерација. Таа му припаѓа на новиот дух книжевнокритичарски 
пера, кој се одликува со изграден научнокритичарски интегритет, проткаен 
со солидни познавања на домашната и меѓународната книжевна сцена, но 
и со остроумна проникливост кога се работи за вреднување на книжевните 

3 Е. Шелева (Охрид, 1961). Книжевна критичарка и теоретичарка. Професорка по 
Теорија и методологија на проучувањето на книжевноста на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ во Скопје. Магистрирала на Филолошкиот факултет во Белград 
на тема за македонската книжевна критика во 50-тите, а докторирала на матичниот 
факултет во Скопје на тема поврзана со дијалогизмот и интертекстуалноста. Учесник 
и раководител е на повеќе домашни и меѓународни научноистражувачки проекти. 
Била член на многубројни редакции на списанија од областа на литературата и на 
жири-комисии за реномирани книжевни награди. Авторка е на книгите: Во име на 
новото (1986); Компаративна поетика (1996); Книжевно-теориски студии (1997); 
Културолошки есеи (2000); Од дијалогизам до интертекстуалност (2000); Заробеници 
на денот (2001, во електронски формат); Отворено писмо (2003); Дом/идентитет 
(2005); Домот на писмото (2008); Хетеротопии на писмото (2014).
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појави. Нејзините базични интереси се движат од компаратистиката, преку 
постмодернизмот, интертекстуалноста и дијалогизмот, сè до постколонијалните 
и постструктуралистичките преокупации, пред сè со акцент на поимите на 
границата, домот, идентитетот и сл. Во таа смисла, Шелева не пропушта 
да ги опфати и прашањата на родот, поврзувајќи ги, пошироко, со оние на 
„другоста“. Нејзините критичко-есеистички текстови со леснотија се движат 
по хоризонтите на светската книжевност и книжевната наука, упатено 
дискутирајќи околу најновите и најпровокативните тенденции и парадигми. 
Притоа, речиси секогаш се и суптилно „родово“ обоени, посветувајќи им 
низа страници и влегувајќи во творечки дијалог со некои од најголемите 
„женски“ икони, т.е. светски авторитети, како Гајатри Спивак, Џудит Батлер, 
Глорија Анзалдуа, Мике Бал, Марија Тодорова, Дубравка Угрешиќ и сл. Во 
рамките, пак, на македонската книжевна сцена, аплицирајќи ги споменатите 
теориски поставки на наша почва, Шелева посветено и пасионирано ја следи 
творечката актива на неколку писателки и поетеси, меѓу кои Лилјана Дирјан, 
Оливера Ќорвезироска, Лидија Димковска, Кица Б. Колбе и др. 

Во таа смисла, дискутирајќи во една прилика за постколонијалниот 
дискурс и разбирањето на Балканот, а потпирајќи се на делото на Спивак, таа 
ќе напише: „Проектот на ’деколонизација на умот‘ несомнено го вклучува 
и превозмогнувањето на засега жилавото слепило по однос на родовата 
субалтерност (која пословично владее на Балканот, но и во рамките на 
балканизмот – во науката веќе обележан како машки дискурс). Теориското 
и практично разобличување на родовата субалтерност, во својата основа, е 
конститутивен чин на секоја деколонизација, смета Спивак, која и самата 
не останала поштедена од дејството на ’академскиот сексизам‘. Бидејќи 
’ропството кон себеси‘ дефинитивно се однесува и на фало-центризмот како 
дамнешен (појдовен) и универзален облик на колонизација на родово другиот“ 
(Шелева 2005: 88). Самиот феминизам, според неа, е суштински за секој 
проект на деколонизација, а како таков и интегрален дел од постколонијалната 
критика и субалтерните студии. 

Од особено значење за нашава тема е и истражувачкиот проект на Шелева 
под наслов „Удвоена другост – родови аспекти на балканизмот“, каде што 
едната „другост“ – Балканот – се разгледува на едно дополнително ниво на 
алтеритетот – „женскоста“. За жал, заклучоците од истражувањето упатуваат 
дека на Балканот, но и во нашата транзициска средина, е сè уште присутна 
тенденцијата за пазарна манипулација со женското тело, додека од друга 
страна се забележува појава на т.н. „дозиран или дозволен, јавно одобрен 
феминизам, како маска на латентниот патријархат“ (Шелева 2008: 42). 

Критичко-теоретските преокупации на Шелева во последнава деценија се 
речиси целосно проникнати со елаборација на поетиката на „невдоменоста“, 
како типично постмодерна и постколонијална категорија, која помага да се 
обмисли состојбата на егзилот и миграциите, како поттикнувачка и креативна 
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состојба на духот. Симболичкото значење на домот како засолниште или 
сигурен пристан и неговото надминување преку „невдоменоста“ ќе бидат 
разгледани од аспект на слободата, пред сè на онаа што се однесува на 
творечкиот чин. Пишувајќи еден есеј за поетиката на номадизмот, авторката 
постепено ја изедначува и самата критика со чинот на патувањето, па цитирајќи 
една театарска критичарка, вели: „Критичарот-номад не ѝ припаѓа на ниту 
една институција. Се движи и бара места каде што се твори. Пакувањето 
не му претставува проблем. Куќа за продавање нема. Критичарот нема тело. 
Тој е камера на ногарки...“ (Шелева 2008: 175). Притоа, авторката особено ја 
истакнува потребата да се излезе од „розовото гето“, од родовата злоупотреба 
на домот, како простор кој традиционално ѝ припаѓал на жената, но и како 
начин за превентивно исклучување на жената од јавниот простор. Кога сме 
токму кај просторот, Шелева на неколку места се повикува и на култниот 
есеј на Вирџинија Вулф „Сопствена соба“, сложувајќи се дека на жената, 
за да биде креативна, пред сè ѝ е потребен сопствен простор, иако игриво 
додава дека денес ѝ е попотребен и оној уште пореткиот и затоа поскапоцен 
адут – слободното време (Шелева 2014: 182). Но таа е особено поттикната од 
познатата изрека на Вирџинија дека „жените немаат татковина“, преку која 
доаѓа и до идејата за „невидливата дијаспора“ како состојба во која живеат 
и дејствуваат жените интелектуалки. Затоа, според неа, токму луѓето во 
прогонство, егзилантите и мигрантите, се всушност природни, конструктивни 
сојузници на феминистичкиот став, мислење и однесување (Шелева 2014: 
152). 

Не случајно како мото во нејзината најнова критичко-есеистичка книга 
Шелева го зема кусиот есеј „Опис на работната соба“ на Миљенко Јерговиќ. 
„Работна соба. Кога ќе го слушнам тоа секогаш се стресувам, како да лажам, 
затоа што јас всушност ништо не работам, па не ни можам да имам работна 
соба. (...) Она со кое јас се занимавам, не е работа, туку уживање, кое повремено 
со мака се прекинува. Уживам во читањето и веќе одамна не читам нешто во 
што не уживам. (...) Значи, ова е соба за читање. Или не е тоа. Ова е соба 
во која престојуваат книги. Ги читам насекаде низ куќата, во дневната, во 
тоалетот, на скалите и на терасата. Откако се пополнети сите полици, книгите 
се слеваат по подот и растат како сталагмити“ (Шелева 2014: 7). 

Во ваква „соба“ се гледа себеси критичарката Елизабета Шелева, а и ние 
сосема лесно ја замислуваме таму, како се провира низ куповите книги, како ги 
прескокнува „сталагмитите“, рушејќи ги кога ќе го извлече бараниот наслов, но 
потоа повторно создавајќи ги, применувајќи го она познато бартовско „уживање 
во текстот“, читајќи и пишувајќи, во потрага по нови креативни слободи. 
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3. Соња Стојменска-Елзесер4

Критичарскиот профил на Соња Стојменска-Елзесер се одликува со 
континуирано споредбено промислување на македонските книжевни појави, 
секогаш во еден поширок контекст, најнапред во оној на словенските, а 
потоа и на европските и светските книжевни текови. Примарни интереси на 
оваа критичарка се македонско-странските книжевни врски, споредбената 
славистика, имагологијата, културологијата, книжевната географија и др. 
Со многу страст и љубопитност, како и со особено чувство за нијанси, 
Стојменска-Елзесер ги следи проникнувањата помеѓу книжевностите, 
помеѓу книжевноста и културата, но и помеѓу одделни феномени на 
хуманистиката воопшто. 

Отелотворувајќи ја идејата дека жената е идеалниот читател на 
книжевните текстови, искажана уште од Бокачо во воведот на Декамерон, 
таа неретко ги позиционира своите читања од една суптилна, прониклива 
женска перспектива, која ѝ овозможува смели, издржани, но и заводливи 
интерпретации. Сепак, како убедена и посветена компаратистка, Стојменска-
Елзесер е пред сè непоколеблива во ставот дека „другоста“ е иманентна 
категорија на споредбената книжевност, т.е. дека средбата со Другиот е 
во центарот на интересите на оваа дисциплина. Во врска со тоа, пишува: 
„Книжевниот лик како Друг наспрема авторот, авторот како Друг наспрема 
читателот, јазикот како Друг, националната книжевност како Друга, Другата 
култура, Другиот медиум, Другиот жанр, Другиот текст, Другиот пол, 
Другиот менталитет, Другиот човек, сите овие нијанси на другоста (...) му 
припаѓаат на широко сфатениот концепт на компаративната книжевност“ 

4 С. Стојменска-Елзесер (Штип, 1963). Компаратистка, книжевна критичарка и 
теоретичарка. Професорка во Институтот за македонска литература во Скопје. 
Магистрирала и докторирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во 
Скопје, на теми од областа на книжевната теорија (Бахтин) и компаратистиката 
(книжевниот лудизам). Член е на Друштвото на писателите на Македонија, на 
Меѓународната асоцијација за компаратистика, на Европската мрежа за книжевни 
компаративни студии и на Славистичкиот комитет на Македонија. Главен уредник 
е на списанието за културологија и компаративна книжевност Контекст. Била 
учесник и раководител на низа национални и меѓународни научноистражувачки 
проекти. Авторка е на книгите: Пулсирачка филологија (1997); Игропис: есеи за 
книжевниот лудизам (2004); Споредбена славистика (2005); Еквилибриум / Equi-
librium (2009); Со посвета (2013), како и приредувач на: Гризни го јаболкото: 
антологија на македонската еротска проза (2006), Теории на другоста – 
компаративна книжевност, хрестоматија (2007) и Literary Dislocations, зборник 
на трудови (2012).



КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА 

188

(Стојменска-Елзесер 2007: 8). Според неа, компаративата ја поставува 
другоста како своја основна константа, која ѝ овозможува „да лизга по 
границите, да ги преведува културите, да ги преплетува уметностите и да го 
напипува животот во плодоносен дијалог на идеи и творештво“ (Стојменска-
Елзесер 2007: 8). 

Помеѓу нејзините текстови што ја третираат „другоста“ како тема и 
предмет на анализата, заслужува особено да се истакне оној посветен на 
„феминистичкото читање“ на романот Сестрата на Зигмунд Фројд од Гоце 
Смилевски. Во него авторката нагласува дека ова дело може да се именува 
како еден „речиси феминистички роман“, пред сè поради оригиналниот избор 
на писателот да ја раскаже приказната за славниот татко на психоанализата 
токму од „безгласната“ позиција на неговата сестра Адолфина. Се разбира, 
ваквата постапка не може а да не се поврзе со феминистичката критика на 
„фалоцентризмот“, концепт што е доминантно присутен во мислата и делото 
на самиот Зигмунд Фројд. Во обидот да ја исполни „празната биографска 
кутија“ на Адолфина на еден уметнички начин, според Стојменска-Елзесер 
авторот раскажува интересна приказна во која се поставуваат многу 
провокативни прашања: се преиспитуваат теориите на Фројд и на самата 
психоанализа, феминистичкото движење од почетокот на 20 век, мајчинството 
и/или интелектуална кариера, мајките и синовите наспроти мајките и 
ќерките, односот брат – сестра, љубовта и женската сексуалност и сл. Така, 
таа согледува дека преку оваа фикциска – романескна структура Смилевски 
всушност практикува еден длабоко феминистички чин, и уште повеќе, еден 
хуманистички чин, кој се бори за вреднување на секое одделно човечко 
суштество, особено кога е вака инфериорно и маргинализирано, безгласно 
и немоќно, но можеби уште похумано од ониe канонизираните (Stojmenska-
Elzeser 2016: 46). 

Во согласност со нејзината изразена „хуманистичка“ перспектива, како 
и со бескрајно живото творечко љубопитство, авторката на многу места ја 
потврдува оваа своја „отворена“ концепција за другоста, која на моменти се 
чини дека навистина не познава и не признава никакви граници. Па не само 
што се занимава со изучување на средбите и допирите помеѓу јазиците, 
нациите, регионите, литературите и културите, туку е сосема подготвена 
за преминување на границите од секаков вид, не запирајќи ни пред оние 
планетарните. Во една пригода, пишувајќи за светогледот на македонската 
патописна литература, таа смело заклучува: „Македонската литература, како 
балканска и медитеранска, недвојбено е европска појава, која во креативни 
проникнувања ја оформува светската култура, а таа, пак, можеби еден ден ќе 
го дочека мигот на креативен допир со некоја непозната култура и ќе го вгради 
својот идентитет во некоја нова, неслутена симбиоза“ (Стојменска-Елзесер 
2013: 41). 
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4. Јасна Котеска5

Јасна Котеска е еден од најавтентичните гласови во нашата средина, со 
исклучително интелектуално љубопитство. Се профилира низ различни сфери: 
психоанализа (Фројд, Лакан), филозофија (Ниче, Киркегард, Слотердајк, 
Жижек), гинокритика (Кристева, Шоуволтер), теорија на постмодернизмот, 
детска литература, македонско женско писмо..., но таа е и општествено-
политички ангажирана критичарка во најубавата смисла на зборот, која не ги 
премолчува аномалиите на актуелните социокултурни настани кај нас и во 
светот. 

Дали санитарноста е моќ? Зошто секоја колонијална империја најнапред 
се воспоставува како хигиенска империја? И како се поврзани меѓусебно 
сексуалноста и санитарноста? Од овие универзални прашања поставени во 
книгата Санитарна енигма до книгата сведоштво за рефигурацијата на една 
проблематична меморија во мошне потресната искрена лична сторија во 
Комунистичка интима, пулсира слободарски настроената мисла на Котеска, 
која потхранува една поетика на отпорот, една навидум субверзивна етика и 
естетика како интерпретативен пресврт во нашиот културен и политички канон. 
Да се биде наспроти сите стереотипи и клишеа, да не се робува на авторитети 
од кој било вид, храбро да се соочи со сопственото минато, и во позитивна и 
во негативна смисла, зарем тоа не се доблести достојни за почит?! И сето тоа 
натопено со една исклучителна хуманистичка димензија. 

Сите овие одлики се антиципирани и во книгата на Јасна Котеска насловена 
како Македонско женско писмо (2002), првата аналитичко-синтетичка, теориско-
критичка и научно елаборирана студија за овој феномен кај нас. Тргнувајќи од 
ортодоксната фројдовска психоанализа според која самото несвесно, а оттука 
и говорот и секое творештво се полово определени, Котеска го поставува 
читањето на женското писмо како родово споделена неопходност. Таа ги 
користи достигнувањата на гинокритиката, особено ставовите и типологијата 

5 Ј. Котеска (Скопје, 1970). Професорка по книжевност, родови студии и теориска 
психоанализа на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Магистрирала 
родови студии на Централноевропскиот универзитет во Будимпешта, магистрирала и 
докторирала книжевност (конкретно, на македонското женско писмо) на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Член е на различни странски здруженија и 
бордови, како и на Друштвото на независни писатели на Македонија. Авторка е на преку 
двесте студии на различни теми, вклучувајќи ги: интимноста, санитарноста, траумата, 
ресентиманот, некои од нив преведени на преку 10 странски јазици. Објавени книги: 
Постмодернистички литературни студии (2002), Македонско женско писмо (2003), 
Санитарна енигма (2006), Комунистичка интима (2008), Фројдовска читанка. Рана 
психоанализа 1893–1899 (2013) и Киркегард за консумеризмот: етичко, естетско и 
религиозно читање (2016). Добитничка е на државната награда „Гоце Делчев“. 
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на американската теоретичарка Елен Шоуволтер, авторката на поимот женска 
поткултура, која ги минува истите фази како и сите маргинализирани култури: 
црнечката, еврејската, индијанската; значи, постои аналогија во развојот на 
родово и расно потиснатите групи. Натаму, Шоуволтер разликува три фази 
во развојот на женската литературна супкултура: 1. фаза на имитирање на 
доминантните модели на традицијата наречена женска (feminine); 2. фаза 
на протест против стандардите и вредностите на доминантната традиција – 
феминистичка (feminist); 3. фаза на самостојност, дефинирање на своите 
вредности и нивна одбрана или потрага по идентитет – женска фаза (female). 
Аналогно, од синхрониско-дијахрониска перспектива, е изведена и типологијата 
на македонското женско писмо во доменот на поезијата, прозата и драмата, 
базирана врз генерациската припадност на авторките (во поезијата) или врз 
доминантната поетичка предлошка (реалистичка, модерна и постмодерна 
– во расказот и романот, односно фолклорна адаптација, фрагментарна и 
симболична драма – во драмата). 

На страниците на својата студија, Котеска го крева својот глас против 
маргинализацијата на жената воопшто, посочувајќи дека во светот постои 
културна предрасуда дека жените имаат помал креативен капацитет, дека 
нивната работа е повеќе декоративна, минијатурна, сентиментална, дека 
нејзините вештини се повеќе мануелни отколку интелектуални, со други 
зборови, жените се добри како објекти на туѓата уметност, но ретко се 
способни за продукција на добра уметност. Повикувајќи се на Вирџинија 
Вулф и нејзиниот есеј „Сопствена соба“ (1928) во кој се говори за 
„парадоксот на библиотеката“ или за систематската исфрленост на жената од 
симболичното поле на јазикот, односно од светот на писмото и од пишаната 
историја, Котеска смета дека споменатата забелешка совршено одговара на 
ситуацијата кај нас: во големата Историја на македонската литература. 
XX век (1990) на Миодраг Друговац, од речиси 1100 споменати имиња, само 
30 се женски (меѓу нив мајки и сопруги на писатели). Според сознанијата 
до кои доаѓа Котеска, во светски размери, канонизираната литература е 
10 – 12 % женска, а кај нас, до 1990 година, женската литература (заедно со 
мајките и сопругите) партиципира со 2,7 %, што е поразителен факт. Котеска 
категорички тврди: „Читањето на женската литература е потреба којашто 
придонесува за разбирање на тековите на секоја национална литература“ 
(Котеска 2002: 31–32). 

Споменатиот став стана реалност во македонската критика. Јасна Котеска 
како исклучително талентирана интелектуалка од европски формат, со личен 
пример и вонредни резултати во интернационални рамки, на најубав можен 
начин, го потврдува местото и значењето на македонската академска критика 
денес. 
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Наместо заклучок

Каков заклучок може да се изведе од оваа првична и непретенциозна студија 
за жените критичарки во нашата современа литература? Таа треба да се сфати 
како еден обид за типологизација и класификација на множеството гласови 
што несомнено стануваат сè поприсутни во нашата книжевна средина. Оваа 
куса „реч за наречниците“, да си дозволиме послободна парафраза на еден есеј 
на една од овде застапените критичарки (Стојменска-Елзесер 2013: 70), ќе има 
смисла само ако поттикне понатамошни размисли и анализи на оваа тема. 

Сепак, едно е сигурно: македонските критичарки успеале да го прекинат 
повеќедеценискиот молк; долготрајната улога на инспираторки или идеални 
читателки на книжевните дела, кои најчесто биле создавани од мажи автори, 
сега е неповратно пресвртена. Веројатно бил во право Едвард Саид кога 
забележал дека зборот автор има врска со зборот авторитет, бидејќи и двата 
поима подразбираат некакво поседување на моќта. Но, додека жените авторки 
сè уште се во малцинство и сè уште некако на маргините од македонскиот 
книжевен Пантеон, жените критичарки не ја споделуваат веќе нивната 
судбина. Тие постепено го освојуваат просторот на книжевната теорија, но 
и на книжевната критика, искажувајќи се од својата „поинаква“ позиција, 
поместувајќи ги така и самите граници на жанрот. Наместо да се испробаат 
себеси само во „меките“ книжевни родови, во прозата или во поезијата, тие 
храбро се фаќаат за острината на критичарското перо. На тој начин успеале 
од состојба на „исклучок“ да се наметнат како „правило“, т.е. барем во еден 
одреден миг да го кренат својот глас и бескомпромисно да се наметнат на 
македонската книжевна сцена.   
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 Lidija Kapushevska-Drakulevska, Anastasija Gjurchinova

Voices and Silence: Following the Traces of Female Critics in 
Macedonian Academic Criticism 

(Summary)

The paper builds upon the indisputable fact that lately female critics are gaining a leading 
role in literary life in Macedonia and that they are mostly from academia. This tendency 
began in the last few decades of the 20th century and continues until today. The research 
moves in two directions, which is reflected in the title itself: it searches for the key names 
of female critics in academia and their individual searches, that is to say the key literary and 
cultural aspects that have provoked their critical writings. 
Macedonian female critics display a broad pluralism of discourses, depending on their 
personal affinities and their generation. The paper makes a typology of Macedonian female 
academic critics, which covers several areas: folkloristics, medieval studies, Macedonian 
studies, Balkan studies, South Slav studies, comparative studies, theatrology. Four 
paradigmatic figures of female critics are in the focus: Kjulavkova, Sheleva, Stojmenska-
Elzeser and Koteska. Even though they have a different methodological approach and cover 
various topics, their subject of interest are often female authors as well as the broader issue of 
“feminine writing”. Aware that they express their views from a “different” perspective, they 
gradually move the boundaries of the genre itself, proving that from a state of “exception” 
female critics have grown into a “rule” in the context of contemporary Macedonian literature. 

Key words: female criticism, Macedonian literature 
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толкување, лавиринт на психата и изречувањето, уметност на толкувањето, единката 
и културата

Промислувањето на критиката овде го напушта потесното подрачје на 
нејзиното поимање како (кус) осврт врз содржината, загатнатите значења, 
жанровски и други бргупотезни одредувања по коишто посегнуваме кога 
иницијално сакаме да се информираме за едно дело проверувајќи го нашиот 
евентуален интерес за него во намера да добиеме првична информација и да 
го иницираме хоризонтот на очекувањето во однос на него. Најчесто, меѓутоа, 
токму ова поимање на критиката се има предвид кај нас кога се говори 
за отсуство на критика. Би ја нарекла критика од 30 реда, довикувајќи ја 
асоцијацијата на критиката во дневниот печат, а со тоа и на живата ежедневна 
критичка и дијалошка реч. Таа веќе две децении отсуствува во нашата средина. 
Замре во исто време со згаснувањето на професионално поставената дејност на 
редакциите на списанијата за литература и култура. Тие исчезнаа од фокусот 
на јавната сцена заедно со просторот за книжевна критика во дневниот 
печат од проста причина што за тоа повеќе не постои општествен интерес, 
па оттаму ниту простор. Ќе го спомнам овде последното мохиканско перо 
на редовното критичко огласување од овој тип, Атанас Вангелов, кој, како 
од инает, упорно се огласуваше до крајот на 2004 на страниците на Старт 
во рубриката „Книжевна критика“ и мислам дека многумина се сомневаа во 
мотивите на таа тврдоглавост на неговото осаменичко критичко огласување 
(секоја седмица одново по повод нова книга) – во време кога се чинеше дека 
сите веќе ги поткренале рамениците пред истребувањето на овој вид книжевна 
комуникација – предменвајќи ја како реликт на некое одминато време. Во овој 
период е особено значајно и огласувањето на критичкото перо на Оливера 
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Ќорвезироска, одважно и суверено, особено прецизно во изрекувањето на 
судовите и нивната аргументација и според мене доблесен пример за особено 
трезвена, непристрасна вредносна критика (Вечер 2001, Утрински весник 2004-
2005).1 За спрегата, пак, на исчезнувањето на книжевната критика од јавната 
сцена и кризата на писателскиот идентитет, односно на општествената улога 
на книжевноста воопшто, од денешен аспект говори и промислува академик 
Ѓурчинов во неговата најнова книга Залез на аксиолошкиот релативизам 
(2015). Во студијата „Аксиолошкиот релативизам и моралниот нихилизам 
во нашата епоха“, тој особено се осврнува на периодот на транзицијата на 
некогашните социјалистички земји – во коишто, според зборовите на Марија 
Делаперие, „кризата на слободата сега (кај нас) се остварува по цена на 
губењето на писателскиот идентитет, преминувајќи во слобода на состојбата 
на кризата“ (Ѓурчинов 2015: 10), но и на „можностите и перспективите на 
вредносната критика во современата литература“, а врз фонот на прегледот на 
искуствата во оваа сфера на 20 век. 

Кризата на книжевната критика, да заклучиме, е криза на поимањето на 
улогата на книжевноста (и воопшто на уметноста) во општеството, та како 
петрифициран реликт на нејзиното минато поимање, веќе подолго од деценија 
во дневниот и седмичниот печат, наместо критички осврти на книжевните 
дела, се појавуваат единствено известувања за претстојни книжевни 
промоции – како најава на своевидни културни настани. Критиката исчезна 
со исчезнувањето на општествениот простор, односно интерес за неа, а што 
се воочува во исчезнувањето на рубриките, односно просторот воопшто за 
книжевна критика во јавните гласила. Од уметностите, во дневниот печат, 
критички се проследува единствено уште театарската уметност чијашто сцена 
се препознава како сигнатура на културната и јавната сцена (или арена). Низата 
трибини во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во текот на изминативе 
години (на првата и самата зедов учество), според мене, го имаа единствениот 
ефект на јавна констатација на кризата на книжевната критика. Насловот на 
оваа конференција уште попрецизно ја посочува кризата на критиката – како 
нејзино отсуство, изумирање, барем во онаа смисла на која бевме свикнале да 
ја среќаваме во јавните гласила како кус критички, вредносен осврт врз делото. 
Писателите и издавачите во последно време го надоместуваат отсуството на 
критичкото проследување со предговори и поговори на книжевните дела, 
притоа, претпоставка е афирмативно придружениот глас на толкувачот кон 
првообјавата или преобјавата на делото. Толкувачкиот аспект, заснован врз 

1 Критичките одгласи на Атанас Вангелов и Оливера Ќорвезироска, секако, не се 
единствените во дадениот период, но во моето поимање се најупоритите, најдоследните 
во одбраната на достоинството на вредносниот критички суд и потребата од него, иако 
секој од нив со особен стил и приод. 
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пошироко поимање на книжевните, односно културните процеси, е всушност 
новата профилација на критичкиот дискурс2. 

Врз основа на досегашното излагање на кризата, којашто, од една страна, 
е означена со „аксиолошкиот релативизам“, а од друга, со разнишаното место 
и улога на книжевноста во општествениот живот, би сакала да проговорам 
за уште еден аспект на загубата во вителот на општествените (не)прилики, 
а којшто од разни причини (и лични и професионални) во дадениов миг 
мене ми се наметнува како прашање од интерес. Свесно ги нагласувам овде 
и личните и професионалните интереси зашто во основа сакам да укажам 
дека и не е можно тие реско да бидат разделени, особено кога говориме за 
промислување на книжевноста и уметностите воопшто. Позицијата на личното 
овде ја апострофирам не толку во насока на афирмирање на плуралитетот на 
идентитетски запоседнувања на вакви или онакви стојалишта, туку пред сè во 
функција на реафирмирање на категоријата на психичката стварност – што 
еднакво ја наоѓам поттурната на маргините на промислувањето, забаталена 
во некои ниши надвор од фокусот на интердисциплинарните културолошки и 
инакви критички и теориски проследувања, кои ги претполагаат, апострофираат 
или промовираат трендовите на актуелната културна и глобална, па и 
глобализирачка комуникација во прочитот на книжевните дела. Колку и да е 
надвор од фокусот на актуелните трендови на промислувањето, поединецот, 
односно неговата психичка стварност е сè уште стварност на којашто 
секој од нас секоја ноќ одново се спрепнува во лавиринтот на темницата на 
деноноќието. Макар колку и да настојуваме да избегаме од неа под светлината 
на денот, којашто, се чини, навидум сосема ја набркува, та сенките отстапуваат 
по ќошињата во кои ретко имаме потреба или време да се подзагледаме, таа, 
темницата, секогаш одново изнаоѓа начин да се огласи преземајќи ја контролата 
кога најсилно настојуваме да се оглушиме во однос на неа. Во натамошната 
елаборација би сакала да ја нагласам теориската и критичка заложба на 
Ќулавкова да ја реактуализира психичката стварност или психичкиот лавиринт 
како продуктивен чинител не само во творечкиот чин на поетот туку и во 

2 „(...) Модалната, медиумската и стилската диференцијација на ’преработувачкиот 
погон‘ на современиот книжевен систем придонесува за обликување на нови жанрови 
на книжевната критика; покрај традиционалните прикази и рецензии на книги, денес 
се негуваат предговори, поговори, анализи, коментари, колумни, настапи на јавни 
трибини, токшоуа, тркалезни маси и панел-разговори. Нагласката на дејноста на 
критичарот се преместува на објаснување на пошироките културни појави и мени, на 
поимањето и толкувањето на назнаките во дневното превирање на културниот живот. 
Така се обликуваат нови профили книжевни критичари, кои претполагаат упатеност 
не само во книжевната туку и во културната и политичката подлога на современите 
случувања, во интелектуалните тенденции на многу широк план“ (Književna kritika, 
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=34046).
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чинот на рецепцијата на критичарот или толкувачот – што, барем засега, во 
постструктуралистичкиот период на македонската критичко-теоретска мисла, 
е осамена појава. Тоа е така од повеќе причини, но меѓу нив, јас посебно би го 
подвлекла уште еднаш исчезнатиот интерес на теориската мисла за судбината 
на поединецот. Во извесна теориска смисла – тој е прогласен, ако не баш за 
мртов, тогаш во најмала рака за démodé појава. 

Многу нешта токму во правецот на развојот на актуелното (глобално) 
општество говорат во прилог на пренебрегнувањето на стварноста на 
поединецот (сам по себе, а не идентитетски сообразен со многумина според 
критериумите на родот, полот, расата, возраста, културната, верската и друга 
припадност). Масовната култура, којашто го поттикнува консумеризмот и 
краткотрајната забава, трошењето на културниот производ, (Хана Арент, 1960), 
не го поттикнува ниту побудува психичкиот развој и средбата на единката со 
себе. Во ерата на постхуманизмот, западниот културен тренд на многу начини 
настојува да ја помести границата меѓу просторот на јавното и приватното 
во психичката доживелица и на колективот и на единката3. Психичката 
стварност на поединецот е денес уште еден идеолошки реликт на хуманизмот. 
Како впрочем и литературата, којашто, како уметност, е несомнено еден од 
неговите столбови. Оној што денес е разнишан од некоја сè уште недосеглива 
постпозиција. Денес веќе не можеме да си дозволиме да бидеме изненадени или, 
пак, згрозени над филозофскиот одговор на Слотердајк на Хајдегеровото писмо 
за хуманизмот, според кој „(...) хуманизираните се секта на алфабетизирани 
и, како и сите секти, настапуваат со експанзионистички и универзалистички 
проекти“, односно во име на книжевната мистика (Sloterdijk 1999: 11–12). 
Слотердајк особено го апострофира периодот 1789 – 1945 како златен период 
на националниот хуманизам, чија повластена „каста“ се старите/класичните 
и новите филолози, чијашто општествена моќ почива во нивното посветено 
знаење на авторите како испраќачи на писма со најдлабоко општествено значење. 
Оттаму и заклучува дека граѓанските нации се во извесен степен книжевни и 
поштенски продукти – фикции на судбинско пријателство со далечни сограѓани 
и симпатетично поврзани читатели преку споделената лектира (Sloterdijk 
1999: 13). Несомнена е улогата на литературата во создавањето на граѓанските 
држави. Впрочем, таа е многу пати досега елаборирана и тука не е посебна 
тема на разгледување. Во исказот на Слотердајк е, меѓутоа, истовремено 
видлива и една надмена „постмодерна“, односно „постхуманистичка“ позиција 
во однос на повластената „каста“ филолози и јасно изразена „скепса“ во однос 
на „најдлабокото општествено значење“ на нивното писмо и знаење, коишто 
не му се далечни ниту на актуелниот идеолошко-политички миг, односно 

3 Моето излагање во рамките на конференцијата Популарна култура го засегна и 
елаборира овој аспект на поместување на границата меѓу јавното и приватното.
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на аргументацијата во прилог на воведување на државна двојазичност во Р 
Македонија. Овде го подвлекувам овој факт од повеќе причини, но првенствено 
зашто со него се олицетворува еден аспект на македонската идеолошка и 
политичка постмодерност (која во извесна смисла наговара на „хибридизација“ 
на општественото битие), а истовремено со неа се илустрира и односот на 
литературата/„кастата“ филолози и општеството во даден општествен миг, што 
е релевантно кога говориме за кризата на книжевната критика во контекстот на 
пошироко појмена криза на хуманизмот (и на хуманистичките науки) воопшто. 

Со оглед на сето понапред речено, станува евидентно дека денес, да се 
елаборира теориски чинот на читањето како своевиден колку зналечки толку 
и психички подвиг на вживување во лавиринтот, мантрата на текстот, кој 
резултира со, во даден миг, епифаниски досегнато рамниште на значењето, е 
одважна хуманистичка заложба во нималку поволен општествен миг за неа, 
која во основа застанува наспроти општиот тренд и во одбрана на единката и 
нејзината стварност. Сосем накусо во продолжение ќе ги елаборирам ставовите 
на Ќулавкова, завршно, сепак, апострофирајќи го целиот невообичаен контекст 
во кој се појавуваат текстовите „Едно ритуално-катарзично толкување на 
песната Сеќавањето, најпосле ... од Вислава Шимборска“ и „Мојата поетика 
(автопоетички оглед)“, во книгата Македонски искушенија (2012). Првиот текст 
е толкувачки, вториот самотолкувачки, обата  приредени во една жанровски 
необично „контаминирана“ книга во која психичката интимна доживелица и 
нејзината уметничка трансценденција се „контаминирани“ од доживелицата 
на политичкиот миг на разнебитеност на заедницата во однос на кои, 
поетесата ли, критичарката ли, или обете во различните текстови на книгата се 
огласуваат од споделено средиште на чувственоста и промислата. Несомнено, 
присуството на автопоетичката исповед на крајот од една критичко-теориска 
книга го наметнува прашањето зошто токму тука се појавува тој текст, а не 
во некоја од поетските книги на Ќулавкова. Вбројувањето, всушност, на овој 
автопоетички текст на Ќулавкова е овде сосема во согласност со нејзиното 
поимање на споделената творечка сушност на продукцијата на песната и 
нејзиното толкување, но истовремено во нив се огласува и ситуираноста на 
поетот или толкувачот – сеедно, при неговата сосредоточеност среде пулсот 
на битието на заедницата – среде јазикот и неговиот „мемориски капацитет“ 
(Ќулавкова 2012: 310), што отвора една нова тематска нишка на книгата, 
онаа за јазикот, многукратно развиена и автопоетично (во дијалог со себеси, 
медитативно) и критички и полемички (во однос на македонското општествено 
себеразнебитување во однос на јазикот, „Скандал во културата и науката“, 
2012, 43–70). 

Текстовите „Едно ритуално-катарзично толкување на песната Сеќавањето, 
најпосле ... од Вислава Шимборска“ и „Мојата поетика (автопоетички 
оглед)“, за мене се, меѓутоа, стожерните текстови на оваа и контемплативно 
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и критичко-теориски и полемички интонирана книга, токму со оглед на 
исповедното себелегитимирачко рамниште што им е иманентно и коешто е 
стожер, психички стожер на сето изречување во различните жанрови и модуси 
на изречувањето. За темата на промислувањето на критиката и нејзината 
улога во денешницата, од една страна, во нив е за мене особено релевантна 
теориски елаборираната рамка на спрегата на заемното надополнување на 
творечкиот и критичкиот дискурс на рамништето на психичката стварност 
на доживелицата. Без епифаниска психичка доживелица, толкувачот не може 
да развие продуктивен сооднос, кој толкувајќи извлекува дотогаш непојмено 
(иако сигурно многупати доживеано) значење при рецепцијата на песната. 
Но на таа психичка и епифаниска „зналечка“ доживелица, Ќулавкова, од 
друга страна, ѝ поставува важна, според мене особено значајна задача – да 
го изоди и најде излезот од лавиринтот на јазичната решетка на песната во 
којашто секој збор и неговиот редослед во песната има особено значење. 
Таа макотрпна задача на „прочитот одблизу“ е особено значајна, не само 
во однос на поезијата туку воопшто, зашто претполага да се изоди патот 
од текстот кон светот, а не обратно (од светот кон текстот, кога, по правило, 
текстот секогаш останува изневерен и сведен на илустрација на некоја општа 
теза или идеја). Лавиринтот на херменевтичкиот круг, низ којшто и поетот и 
толкувачот се сретнуваат себеси како друг (сопствената сенка на трагата на 
туѓата), е неопходен за поттикнување, побудување најпрвин на доживелицата 
на семантичката напрегнатост, значенската бременитост чијашто смисла во 
даден миг, откако е апсолвиран лавиринтот, распоредот на значењата, откако се 
апсолвирани сите негови слепи улици, откако сиот напор на проникнувањето 
ќе се смири и останува чистото набљудување на спознаената структура низ 
која мислата повеќе и не се движи зашто нејзиниот простор и мижечкум може 
да го опфати, од една позиција на медитативна дистанција одненадеж почнува 
да зрачи нова смисла зашто почнува да се препознава средиштето/позицијата 
од каде што е устроено единството на значењето и од коешто единствено 
тоа има, односно твори смисла. Епифаниски се открива „слепото око“ на 
неговото обраќање, она што Ќулавкова јунговски го посочува со поимот на 
Сенката, односно нејзиното изложување и пресретнување во обредниот чин на 
исповедта. Исповедта е третиот столб на ова и поетичко и критичко/толкувачко 
кредо, коешто ја довикува сакралноста и воедно сведошноста на изречувањето 
(поетско и толкувачко): 

„Затоа кружниот образец на толкувањето (сè уште) е погоден да се 
реконституира целината на песната како смисла и смислата на песната 
како целина. Тој не е интерпретативна варијанта на Вергилиевото тркало 
на трите стилови (rota Vergilii), туку обред на толкување кој ги повторува 
основните постапки на ритуалот на создавањето на песната. Песната во 
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тој контекст, претставува митски образец на обредот на толкувањето“ 
(Ќулавкова 2012: 241).

Без каква и да е намера овде посебно да навлегувам во елаборација на 
херменевтичкиот круг во поимањето на Ќулавкова и неговите теоретски 
претпоставки4, настојувам да ги означам оние елементи во теоретското поимање, 
но и толкувањето на Ќулавкова (конкретно на песната на Шимборска), што го 
заговараат личниот (и психички и интелектуален) ангажман на толкувачот во 
разгатнувањето на смислата на книжевното дело, којашто конечно тој ја изречува 
како сведоштво или вистина на личната доживелица на целоста на неговите 
значења, на единственоста на нивниот строеж. Барем според моето мислење, 
поимањето на критиката со втемелување во некој простор на објективноста 
надвор од просторот на емпатичната доживелица на книжевниот, уметничкиот 
свет, без активна партиципација и вживување во неговиот светоглед – е мит, 
односно уште еден од митовите на „објективната свест“. Самата со особена 
радост и препознавање ги читав обата текста. Всушност, тие во многу се 
совпаѓаат. Одговорот, пак, на прашањето како е возможно прочитот/толкувањето 
на една песна на Шимборска и автопоетичното огласување на Ќулавкова да 
кореспондираат е едноставен: Ќулавкова ја чита поезијата на истиот начин 
на којшто ја создава, што овде е всушност парафраза на нејзин автопоетичен 
исказ. Под ова самата подразбирам првенствено определен психички строеж, 
отвореност за психичка доживелица во процесите на декодирањето на туѓата 
и енкодирањето на сопствената песна. Воедно, истовремено се реактуализира 
прашањето за ритуално восприемање на уметничкиот, поетскиот чин и потем, 
неговото толкување5. Насловот „Едно ритуално-катарзично толкување на 
песната Сеќавањето, најпосле ... од Вислава Шимборска“ самиот најдобро ги 

4 Ќулавкова на експликацијата на херменевтичкиот круг детално се навраќа и го 
елаборира во повеќе последователни текстови на книгата во поглавјето „Двете 
лица на естетското“ (2012: 169–298) елаборирајќи го воедно своето поимање на 
трансестетската функција на книжевноста.
5  Мене, денес, ми се чини дека токму во простор на толкувањето на песната најмногу 
има простор да се говори за ритуалност, токму со оглед на кусиот облик на песната и 
можноста за нејзино репетитивно восприемање и вживување во структурата (мантрата) 
на нејзиниот специфичен исказ. Накусо би го образложила последново спомнувајќи го 
опитот за ритуализација на театарот, кој започна од шеесеттите години на минатиот век 
(во заложбите на Living theatre, E. Барба, Гротовски итн.) – и којшто, главно, покажа 
дека рамништето на ритуалноста го досегаат, сепак, единствено актерите на сцената, 
коишто се подложуваат себеси на процесот на себетрансформацијата во процесот 
на остварувањето на улогата (вживувањето во неа), при што, пак, тоа рамниште на 
трансформацијата им останува недосегливо на реципиентите, односно на публиката, 
па ни останува да зборуваме за ритуален театар – без публика, односно без моќ да ја 
произведе колективната партиципација. 
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посочува координатите на втемеленоста на толкувачот при приемот на поетската 
реч на Шимборска, која го исповеда долгото ноќно патување до повторната 
средба во доживелицата на сонот на одамна загубените родители. Поетесата го 
огласува демонското лице на соочувањето со смртта, со конечната отсутност и 
лишеност од закрилата ли, стегата ли на родителскиот лик, со вината и лутината, 
немоќта, можеби, пред фаталната конечност на сето што некогаш го чинело 
семејниот однос – секој збор, секоја мисла, секој поглед и гест. Досегнувањето 
на длабокото значење на едноставно исповеданите стихови подразбира 
првенствено способност за длабока емпатична доживелица со стварноста 
(и стравичноста) на поетскиот исказ за изодениот пат во преживувањето на 
загубата, како и за конечно изнајденото упориште во „најпосле“ изнајдените 
осветлени портрети чии ликови повторно го воспоставуваат редот во сликата 
на светот. Толкувањето на Ќулавкова на оваа песна, втемелено во аналитичката 
психологија и архетипската интерпретација на нејзините значења, истовремено 
се потпира и на длабоко и лично препознавање на кошмарот на загубата, 
вживување во структурата на неговото огласување на рамништето на сонот во 
песната на Шимборска, како и на длабокото лично препознавање на исповедната 
структура на песната, која, соопштувајќи ги, истовремено ги надминува хаосот 
и ужасот што, впрочем, на своевиден начин, како доживелица го преповторува 
и чинот на интерпретацијата на песната и нејзините значења, доближувајќи им 
ги нивните претпоставки на оние што можеби во даден миг не почувствувале 
толку силен порив поимно да си ја разгатнат импресијата од доживелицата 
на навидум сосема едноставната поетска приказна за кошмарната потрага 
по родителските ликови во сонот. Толкувањето, притоа, секогаш донесува и 
нова смисла, зашто дистанцијата секогаш донесува и инаква перспектива на 
набљудувањето на настанот. 

Психичкото „јас“, личното, сведошното и исповедното се несомнено тема 
од интерес при изборот и толкувањето на токму оваа песна на Шимборска 
од страна на Ќулавкова6. Исто толку, меѓутоа, личното, исповедното и 
сведошното се тема и на последниот завршен текст на книгата „Мојата поетика 
(автопоетички оглед)“, којшто на еден нестандарден епилошки начин го 
исповеда и жанровското разнообразие на книгата при кое, како во повеќестрана 
призма, Ќулавкова се огласува критичко-теориски, автопоетички, општествено, 
политички и духовно. Збиднувањето на рамништето на психичкото во песната 
е неразделно не само од рамништето на исповедта туку и од јазикот на 

6 Психичкиот настан на средба со несвесното во светот на песната, просторот на 
злодоброто, е преокупација на којашто Ќулавкова ѝ се навраќа проследувајќи ја 
колективната меморија (колективниот архетип, Црна Арапина, Kulavkova 2009), како и 
индивидуалната интерпретација, актуализација на соочувањето со овој сив простор на 
колективната меморија во поетското писмо на Б. Конески (Ќулавкова 2017). 
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„пеењето и мислењето“ (општественото, колективното битие на заедницата 
и неговата меморија), но и од општочовечкото и најпосле, универзалното – 
сакралното и духовното, како што Ќулавкова го определува квадратот околу 
чиишто агли можат да се исцртуваат многубројни толкувачки кругови: „(...) 
Личното во поезијата преоѓа во колективно, етнокултурното се препознава 
како општочовечко, а тоа се отвора спрема универзалните, архетипски 
парадигми кои повторно завршуваат во личните, се персонифицираат во нив 
и наоѓаат свој одраз во јазикот, во поезијата. Спиралата на поетската енергија 
се врти толку брзо што се чини дека мирува“ (Ќулавкова 2012: 311–312). Во 
истиот автопоетичен текст, нешто понапред исповедно се соопштува миг на 
епифаниско просветлување или судбинска определба:

 
„Јули 2006 година. Во Охрид сум. Наспрема белото езеро опкружено со 

бели планини. Во едниот случај белото значи светло, проѕирно, убаво, во 
другиот значи голо, без шума, високо. Седам наспрема смртта, го кажала јас 
тоа или не. Не играм шах. Да играв, одамна ќе ја загубев играта. Играм игра 
која трае подолго. Го барам убавото таму каде што се нуди грдото, го барам 
доброто таму каде што опседнува злото... Сè нешто нема. Во очај, гледам 
надеж во човекот, во единката која има моќ да го надитри системот на злото, 
која има мсоќ да ја избегне наездата на софистицираниот колонијализам, на 
перфидниот глобален тоталитаризам на глобалниот свет“ (Ќулавкова 2012: 
307). 

Оваа определба на денес веќе сосема „неразумната“ верба во единката, во 
личниот однос кон светот, во личното огласување од средиштето на внатрешното 
битие и уверување, е во кореспонденција со сосема инаку интонираниот 
критички глас во други текстови на истата книга на Ќулавкова во којашто се 
среќаваат и овие анализи. Текстовите „Карневализација, квази-карневализација 
и безнадежна конфузија во културата“ и „Скандал во културата, во балкански и 
македонски контекст“ – според моето мислење, во недвосмислената критичка 
интонираност упатена кон македонската општествена и политичка сцена во 
која непретпазливо во дадениот миг на Македонските искушенија се ставаат на 
коцка темелите на македонската државотворност – никнуваат од истата почва на 
психичката потрага по целоста на сите рамништа на бидувањето. Единствено 
тогаш речта ја има силата да биде настан: поетски, книжевнокритички, 
интерпретативен или општествено политички. 

Книжевноста, уметностите, хуманистичките сфери воопшто се јаслите 
на породувањето на душата на светот во јазик/јазици што ги препознаваме 
и низ коишто се препознаваме и освестуваме и самите себеси – во целоста. 
Полнотијата и хармонијата на душевната пронижаност со светот потем 
самата од себе ги раѓа и зборовите на мудроста во изречувањето и критичкото 
огласување. Кризата на книжевната критика, на критичката мисла воопшто, 
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според моето уверување, може да започне да се решава со возобновувањето 
на вербата во личниот сооднос со текстот и светот врз почвата на психичката 
доживелица, којашто единствено го обликува светот со полнокрвна смисла. 
Општественото битие на заедницата, исто така, треба да настојува да ја 
изнајде сопствената мерка попрво во насока на можностите за глокализација 
одошто за глобализација. Во спротивен случај, хуманистичките вредности (и 
сите аспекти на критичко огласување во таа сфера) однапред би ја изгубиле 
битката, а автентичниот глас на единката на оваа и на многу други „мали 
заедници“ секогаш одново ќе биде замолчуван пред императивот за негово 
порамнување и вглавување норми според аршинот на глобалниот хоризонт на 
мултинационалното корпорациско устројување на светот.
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Natasha Avramovska 

Critique as Art of Interpretation (An Attempt of Reaffirmation)

(Summary) 

Exposing the crisis in literary criticism as part of the crisis of humanist values in the era of mass 
culture and a consumerist society, based on the examples of two texts by Kata Kjulavkova 
the paper points out her current attempt to reaffirm the ritualistic reading or interpretation 
of poetry. Her texts “A ritualistic-cathartic interpretation of the poem Memory Finally… by 
Wislawa Szymborska” and “My poetics (an autopoetic overview)” in the book Македонски 
искушенија (2012) are mutually complementary and explain the processes of creating poetry 
and the act of interpreting it as initiation in the search for the meaning of uttering the spiritual 
event. These two texts promoting the worldmaking in the depths of the mental experience in 
the same centre (the inner universe of an individual) establish every other critically different 
intoned utterance in the social or political sphere. At the same time, these two texts explain 
the genre “contamination” of the Македонски искушенија book, where literary criticism is 
given voice alternately with Kjulavkova’s autopoetic and political engagement. In the era of 
post-modernism/post-humanism, she sees escape and finds faith in the opposite direction – in 
the depths of the experience and the power of the individual’s utterance. 

Key words: critique, the crisis of humanism, Kata Kjulavkova, hermeneutics, the psychic 
labyrinth and the speech, the art of interpretation, the individual and the culture
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ПОСТМЕТАФИЗИКА И ПОСТКРИТИКА – 
ПРЕДИЗВИЦИ ЗА КРИТИЧКИОТ ДИСКУРС ДЕНЕС

Клучни зборови: постметафизика, посткритика, субјективација, деконструкција, 
перформативи

Како станавме постлуѓе најдобро знае Кетрин Хајлс во истоимената 
книга, но дека живееме во знакот на „пост“ е повеќе од очигледно1. 
Постфилозофија, посткултура, посттеорија, постмодернизам, постхуманизам, 
постисторија, постколективизам, постструктурализам, постиндивидуализам, 
па дури и постутопија и постцивилизација. Еден од влијателните американски 
теоретичари, анализирајќи ги тенденциите што се јавија по структуралистичката 
парадигма, својата книга ја поднасловува како „Крај на метафизиката и новото 
мислење“2. Тој антиметафизички агенс придонесе за разоткривање на новите 
постметафизички простори што се актуелни и денес. Ако на почетокот беше 
Ниче, тогаш таа линија од антиметафизиката до постструктурализмот, која е 
искршена и неправолиниска, треба да се следи преку Хајдегер, подоцнежниот 
Барт, потоа Мерло-Понти, Левинас, Морис Бланшо, Лакан, Лиотар, 
Дерида, Делез, Фуко, Пол де Ман, Бодријар, Слотердијк, американските 
неопрагматичари, Стенли Фиш и Ричард Рорти, како и најголемите поддржувачи 
на „френч теори“ и деконструкцијата во Америка, Хартман, Хилис Милер, 
Барбара Џонсон (која често пати ја нарекуваат „ученичката на Дерида“). Сето 
ова го нагласувам затоа што постметафизиката имаше влијание врз повеќе 
домени, а посебно врз книжевната теорија и критика. Тие не се исти како што 
беа до 70-тите и 80-тите години и доживеаја повеќе трансформации. Сметам 
дека и молкот на критиката во некои свои аспекти се должи токму на тие 
трансформации, кои наметнаа поинакви, нови пристапи и мислења, но и многу 
недоразбирања и отпори. Затоа, ќе се задржам само на неколку автори и ставови 

1 Кетрин Хајлс, Како станавме постлуѓе, Скопје: Тера Магика, 2003.
2  Kristofer Noris, Dekonstrukcija, Beograd: Nolit, 1990.
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карактеристични за тој антиметафизички, односно постметафизички простор, а 
зборувајќи за нив, ќе ги допреме, директно или индиректно, и нашите ситуации 
и состојби. Времињата се изменија, и во условите на глобализацијата, и нашиот 
критичко-теориски дискурс денес е апсолутно во дослух со светските трендови 
и истражувања, што е позитивно. Било да станува збор за академските или 
другите истражувачки кругови што се занимаваат со тие трендови. 

Во контекстот на постметафизичкиот дискурс треба да се разгледа и 
посткритиката, но многу внимателно, бидејќи кон неа може да се пристапи 
од повеќе аспекти. Таа има широк дијапазон, зафаќа еден поголем временски 
период, од чисто филозофски, политичко- социолошки, до критичко-теориски. 
Најпрвин, треба да се тргне од епохата на критиката. Еден истражувач на 
постметафизиката го лоцира критичкиот дискурс поаѓајќи од Кантовите 
критики, посебно нагласувајќи ја критиката на чистиот ум, која во суштина 
има задача да ја прикаже „моќта (силата) на умот“3. Критиката што се потпира 
врз рациото, врз разумот, има долга историја, од Кант и просветителството, 
преку Марксовите критики, разните критички теории во 19 и 20 век, 
франкфуртската критичка теорија, Хабермасовата одбрана на модернизмот и 
просветителскиот проект што сè уште не е завршен итн. Но, таа критичка 
епоха завршува заедно со модернистичките парадигми базирани врз моќта 
на Умот. Во таа смисла, постмодернизмот внесува една нова димензија, 
отворајќи простори за епохата на посткритиката. Во тоа се состои и клучниот 
пресврт. „Постмодерното разбирање“, велат истражувачите, „не тргнува од 
нераскинливата врска помеѓу умот и субјектот, a со Кантовата критика на 
чистиот ум повеќе не можеме да се задоволиме... Умствената димензија не 
е единствената, и прашањето е колку таа е бивствувачка за човекот“. Тука се 
вмешува и Хајдегеровата фундаментална онтологија (но и терминологија, исто 
така). Суштината би била во следново: човекот како ек-систенција, односно 
„егзистенцијално-онтолошки сфатен... е поизворен од субјектот како модерна, 
нововековна поставка“. Преку ваквата егзистенцијална аналитика се доаѓа до 
круцијалниот заклучок: „Со мислењето за битието како битие се спуштаме 
од подрачјето на критиката, ја напуштаме епохата на критиката/критичката 
епоха, но и модерната епоха воопшто. Стапуваме во постмодерната, епоха 
на посткритиката“4. Тоа би било, условно речено, макроаспектот за односот 
помеѓу критиката и посткритиката. Но, за нашава тема е поважна и онаа 
„микродимензија“, која се однесува на аспектите и трансформациите во 
теориско-критичкиот дискурс. Сите тие аспекти се преплетуваат едни со 
други. Симнувањето од тронот на модернистичката парадигма и доминацијата 

3 Mario Kopić, Izazovi post-metafizike, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 
2007, 26–27. 
4 Истото.
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на Умот отворија нови простори и за теоријата и критиката. Се отвори 
широко поле за слободни пристапи без доминантна арбитража и метафизичка 
трансцендентална условеност. Се изврши радикално декомпонирање на 
знакот и она што го нарекуваме „расредиштување на субјектот“. Теоријата, 
односно критиката слободно одбира пристапи, необврзана е да постапува 
според однапред одредени шеми, опозиции и теоретски конструкции, освен 
интерпретативните пристапи што самата ги смета за неопходни во однос 
на делото. Со други зборови, се случува она што теоретичарите јасно го 
разграничуваат: аналитичко-научната теорија ѝ го отстапува местото на 
интерпретативно-херменевтичката постапка. И покрај тоа што критиката 
и теоријата, односно науката не се исто, како што смета и Барт, тие сепак 
не можат една без друга. И кога велиме дека ваквата состојба претставува 
предизвик за критичкиот дискурс, не мислиме дека патиштата се едноставни 
и праволиниски. Напротив. Во општата мешаница на губењето на средиштата 
и релативизацијата, зборот „предизвик“ често пати можеме да го замениме со 
„збунетост“ и „недоумица“ на критиката. А сето тоа не е далеку од молкот. 
Збунетоста и недоумицата можат да нè оставаат со подотворена уста и да 
бидат еден вид молк пред да се јави крикот. 

Во таа нова постметафизичка ситуација во која неминовно се најдоа и 
теоријата и критиката посебно место заземаат неколку автори чие значење 
е неоспорно за новите пристапи. Да започнеме со славните флуксеви 
на Жил Делез и Феликс Гатари. Според нивното толкување, флуксевите 
треба постојано да бидат пресретнувани и „пресекувани“, што претставува 
справување со деспотскиот означител. Така доаѓа до „револуционерната 
шиза“ што е нивен неологизам, а означува расцеп или прекин. На пример, 
ентитетот и поимот на „територизацијата“ е еден вид негативна одредба 
бидејќи „го ограничува слободниот тек на желбата“. Инхибираната 
желба треба да биде пресретната, прекината со „детериторизацијата“, 
која не инхибира, туку, напротив, го поттикнува номадството на желбата, 
ослободувајќи го на тој начин контролираниот и фиксиран субјект. Покрај 
другите аспекти, територизацијата може да биде поврзана со семејството 
или државата. Постои Едип, но и Антиедип, бидејќи двајцата автори сметаат 
дека е илузорно, дури и бесмислено познатиот комплекс да се сместува 
само во кругот на семејството и детството5. Правејќи споредби, можеме да 
кажеме дека и критичкиот дискурс, во некои аспекти, се соочува со свои 
контролирани и фиксирани територии чија детериторизација е постојан 
предизвик. Било да станува збор за научни парадигми, крути и строги 
теориски шеми, кои ѝ застануваат на патот на желбената машина. Ризомот 

5 Žil Delez, Feliks Gatari, Anti-Edip – kapitalizam i šizofrenija, Novi Sad: Izdavačka 
knjižarnica Zorana Stojanovića, 1990.
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е таков отворен предизвик со својата „желбена пишувачка машина“, која 
маестрално е остварена во книгата на Делез–Гатари наречена „Илјада 
платоа“ („Mille Plateaux“)6. Тоа е атипична, нетрадиционално напишана 
и конципирана книга, составена од повеќе платоа или прстени што се 
спојуваат и разделуваат, се вовираат во себе и се разгрануваат, доаѓа до 
неочекувани судири и преклопувања на настаните, темите и новите поими. 
За секој критичарски дискурс е предизвик да анализира една ваква книга, а 
уште повеќе да спроведе еден вид на „детериторизација“ при анализата на 
книжевните дела користејќи вакви или слични теориски концепти во отсуство 
на стабилни средишта и непредвидливата игра на разликите. Самиот ризом 
е еден вид отворен систем. И познатиот поим на Делез–Гатари „тело без 
органи“ е резултат на такво „испразнето средиште“ што доаѓа како резултат 
на силите што го спречуваат слободниот израз на желбата и енергијата на 
либидото. Можеби и критиката е во опасност да се претвори, или веќе се 
претворила, во едно такво „тело зомби“, односно во „критика без органи“, 
бидејќи одамна ја загубила слободната енергија на желбената машина? Сите 
тие се отворени проблеми со кои се соочува критиката и теоријата денес. 

Во забрзувањето и насочувањето на постметафизичката енергија кон нови 
простори посебно место зазема Мишел Фуко. Тој е закоравен номиналист 
и скептичар, кој бега од секаков вид трансценденција и универзализам, 
од она што е „Едно, Тоталитет, Ум, Субјект“. Со други зборови, она што е 
метафизика. Упорно трага по единечните дискурси на одредена епоха, бидејќи 
сè што не е „облечено“ во соодветен дискурс не може да биде валидно за 
„археолошките“ ископувања на знаењето. Само дискурсот може да ги бележи 
во себе спецификите на поединечностите, начинот на живот, функцијата на 
институциите, клиниките, затворите, сексуалноста, лудилото, дискурсот на 
естаблишментот. Универзализацијата и обопштувањата се празни флоскули, 
бидејќи што е вистината во една епоха, во другата веќе не е, станува невалидна, 
па дури и смешна. Во таа десубјективизација на субјектот, во што Фуко 
можеби оди најдалеку. Едни од неговите клучни термини се субјективација 
и индивидуација. Тие треба да се разликуваат од стереотипите како што се 
субјективизација и индивидуализација. Субјективацијата секогаш содржи 
интензивни, интерактивни односи на единката кон она што ја окружува, што 
се надвор од неа, и само односот кон таквото окружување ја одредува неа 
самата, низ перманентни промени, видоизменувања. „Субјективацијата нема 
ништо со ’личностите‘: таа е специфична и колективна индивидуација, која 
може да се однесува и на настан... Таа е интензивен начин, не личен субјект. 
Таа е специфична димензија без која не можеме да го пречекориме знаењето 

6 Gillles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux, Paris: Minuit, 1980.
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или да ѝ пружиме отпор на моќта“7. Сега се допираме до три други клучни 
термини кај Фуко: знаењето, вистината и моќта. И наместо моќта да биде во 
функција на знаењето и вистината, процесот често пати е обратен. Тие се во 
функција на моќта, која се појавува насекаде. Таа „микрофизика на моќта“ 
не може да одбегне ниту еден дискурс, па ниту критичкиот. Многу добро е 
познато како знаењето и моќта на тој дискурс беа злоупотребувани и беа 
ставани во функција на други цели. Дали критиката денес ја плаќа цената за тоа 
невнимателно ракување со моќта, дали молкот и нејзиното губење на силата, 
покрај другите причини, е и нејзината сопствена некритичност и таквата 
злоупотреба? Што може да се прави во нашата денешна ситуација на сеопшта 
релативизација, преиспитување на поимите, отворање на атрадиционални 
простори, воспоставување нови критериуми на „вредности“, кои се потпираат 
врз убиствената логика на пазарната економија и стапиците на вмреженото 
општество? Што да се прави во дигиталната и виртуелната ера, кога, сепак, сè 
уште се печатат милионски тиражи на кич бестселери? Се разбира, критичкиот 
дискурс не може да стои настрана, токму тука се неговите предизвици. Но, 
ситната фигура на критичарот изгледа лилипутански пред огромниот Гуливер и 
неговиот незаситен глад за профит. Што би можел тука да измени критичарот? 
Дури и ако е храбар и ако вика на сет глас, зад него останува само молкот. Се 
губи во многуте постситуации, во мрежите на сега поинаквата моќ, сонувајќи 
за онаа неговата, некогашната моќ, за која стравува дека засекогаш е загубена. 
Затоа тој треба да се приспособи на новите ситуации во кои можеби би му 
помогнале Фукоовата субјективација и индивидуација. А тоа значи да дејствува 
секогаш на дистанца од моќта или, како што вели Фуко по друг повод, „да ѝ се 
пружи отпор на моќта“. За субјективацијата и „процесот на субјективизација“ 
кај Фуко зборува и Жил Делез. 

Како што може да се види, состојбите се доста сложени, оние што 
придонесуваат за молкот на критиката, затоа ќе наведам неколку мислења 
од Делез и Фуко што конкретно зборуваат за критиката, литературата или 
ситуациите околу издаваштвото, критериумите и книгата, а кои ретко се 
цитирани. Еве едно такво карактеристично мислење на Делез: „Како можеме 
да ја одредиме кризата во современата книжевност? Системот на бестселери е 
систем на брзи промени. Многу од книжарниците веќе станаа како продавници 
за плочи, кои само ги складираат нештата што се ставаат на топ-листи... Ќе се 
соочиме со монструозната страна на стандардниот роман, со имитациите на 

7 Mišel Fuko, Spisi i razgovori, Beograd: Fedon, 2010, посебно делот каде што Фуко 
зборува за „објективација на субјектот“ и за односот помеѓу субјектот и моќта на 
стр. 384–411. Да се консултира и литературата на американските автори за Фуко: Paul 
Veyne, Foucault – sa pensée, sa personne, Paris: Albin Michel, 2008, како и книгата на 
John Rajchman, Michel Foucault – la liberté de savoir, Paris: Puf, 1987. Во овој контекст е 
значајно и изданието Мишел Фуко – Генеалогия на модерността, София 2016.



Данило Коцевски

209

Балзак, Стендал, Селин, Бекет... Имитаторите се имитираат едни со други и на 
тој начин се множат и оддаваат впечаток како да го подобруваат својот модел, 
затоа што само тие знаат како се прави тоа. Ужасно е она што го прават во 
телевизиската емисија ’Апостроф‘. Технички, програмата е добро направена 
заедно со снимените кадри. Но, сепак, тоа е нулти степен на книжевната 
критика, книжевност како лесна забава. Водителот никогаш не криел дека 
ги сака само фудбалот и добрата храна. Книжевноста се претвори во квиз“. 
Значи, констатацијата за „нулти степен на книжевната критика“ за која зборува 
Делез важи од поодамна, а важи и денес. Фуко смета дека, и покрај жестоката 
теоретизација во 60-тите години, писателите и вредните книжевни дела се во 
дефанзива, тоа е време на нивната лебедова песна. Тој докажува дека: „Фигурата 
во која се концентрираат функциите и влијанијата на новиот интелектуалец не 
е веќе генијалниот писател, туку апсолутниот научник... Не е тоа веќе поетот 
на вечноста, бидејќи живееме во ерата на исчезнување на големите писатели“8. 

Во овој контекст на антиметафизиката и постметафизиката, на 
постструктурализмот и постмодернизмот треба посебно да се нагласи и 
придонесот на Дерида со неговата деконструкција, со разликите, трагите, 
дисеминацијата. Колку тој упорно да одбива деконструкцијата да ја признае 
за метод, таа е сепак еден вид на деконструктивистичко читање, кое стана 
препознатливо и влијателно. Бегајќи од метафизиката и логоцентризмот, Дерида 
прави пресврт во однос на „означениот поим, кој никогаш не е присутен самиот 
во себе во самодоволната присутност“, кај него „секој поим е начелно и битно 
впишан во некој синџир или систем што упатува на други поими благодарејќи 
на играта на разликите“9. Значи, означеното е артикулирано како систем од 
разлики, на што укажува и поинаку напишаното la difference. Така, секоја 
упатеност на каква било референтност, на еднозначни ентитети и тоталитети, 
се жигосува со онаа славна формулација според која таквите ентитети се 
„метафизичка желба за присутност и потекло“. Спротивно на таа формулација, 
деконструкцијата и писмото кај Дерида „пружаат отпор кон секое востановено и 
конечно значење“. Ваквото одбегнување на метафизичката желба за присуство 
и потекло има поблиски или подалечни корени кај Ниче или Хајдегер. Дека 
сето ова беше и сè уште останува отворен предизвик за критичкиот дискурс, 
покажува и еден конкретен пример. Приемот на деконструкцијата, односно на 
познатата „френч теори“ во САД каде што наиде на плодна почва. Но и на 
неразбирање, полемики и неприфаќање. Веќе ги спомнавме неопрагматичарите 
Стенли Фиш и Ричард Рорти од кои овој вториот понекогаш иронично ќе каже 
дека деконстукцијата е повод за „добра забава“. Други сметаат дека Дерида 
често страда од „преголемото читање на Хајдегер“. Џефри Хартман, Хилис 

8 Žil Delez, Pregovori, Beograd: Karpos, 2010, 189–190. 
9 Nenad Miščević, Filozofija jezika, Zagreb: Naprijed, 1981, 63.
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Милер и Барбара Џонсон се најголемите поддржувачи на ваквиот вид на 
читање, додека Пол де Ман и Харолд Блум многу внимателно ги одредуваат 
границите на деконструкцијата. Блум е пожесток критичар на тие граници, на 
вистинскиот профил и моќта на деконструктивистичкото читање. Џон Серл 
во полемиката со Дерида, и спротивно од него, јасно ја брани теоријата на 
перформативните искази на Англичанецот Остин и неговите говорни чинови, 
велејќи дека Дерида побркал некои работи кога укажува на метафизичката 
основа во Остиновиот концепт. Во секој случај, тој вид на посткритичко и 
деконструктивистичко читање и денес е актуелно и коментирано. 

Лакановата психоанализа и приодот кон несвесното имаа далекосежни 
последици во постфројдовскиот психоаналитички тренд, кој, покрај другите, има 
влијание и врз специфичниот начин на читање. И тој е дел од постметафизичката 
разградба на знакот, бидејќи Лакан прави тројна игра меѓу реалното, 
фантазматското и симболичкото. Според него, S никогаш не може целосно 
да дојде на местото на A, таа релација или линија не е директна, референтна, 
бидејќи секогаш е попречувана, изместувана, пресекувана (нешто слично како 
што се пресекуваат флуксевите кај Делез–Гатари). Таа другата линија е „линија 
на имагинарниот, фантазматски однос, односот на малото а-а`“10. Затоа, S кај 
Лакан е прикажувано како попречено #S, пресечено со две вертикални линии. 
Ако некоја условно наречена порака мора да помине од S до A, таа не може да го 
одмине фантазматското и имагинарното поле, кое е нарцисоидно и огледално. 
Тоа е она фамозното Лаканово малo a-а`. Фантазматскиот простор ја прекинува 
реалната линија, а нејзината изместеност и „резот“ што е направен врз неа 
завршува во пресеченото #S. Ваквата фантазматска изместеност во испраќањето 
и примањето на пораката Лакан брилијантно ја анализира во расказот на 
Едгар Алан По „Украденото писмо“. „Означителот исклучиво упатува на друг 
означител, не на означеното.“11 Релацијата е сведена на означител – означител. 
Во тоа „расредиштување“ и декомпонирање на знакот е битен исто така и 
Лакановиот боромејски јазол составен од три круга на познатата тријада, три 
прстени, три јажиња или торуси што се испреплетуваат (повторна сличност 
со ризомот на Делез–Гатари), при што не се знае што е внатре, што е надвор, 
торусите постојано се мешаат, формираат и расформираат јазли. Битни се 
релациите, а не есенциите, а тоа упатува, во крајна линија, на расредиштување 
и декомпонирање на метафизичкиот јазол. Деридиното читање на Џемс Џојс во 
текстот „Уликс грамофон“, како и Лакановиот семинар и читање на „Украденото 
писмо“ на Едгар Алан По остануваат парадигми на постметафизичкото или 

10 Петар Јевремовић, Лакан и психоанализа, Београд: ΠΛΑΤΩ, 2000, 96–111 (во овој 
дел од книгата, кој е посветен главно на стадиумот на огледалата, на јазикот и говорот, 
Јевремовиќ ја обработува фантазматиката на малото а`). 
11 Истото.
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посткритичкото читање. Иако Дерида укажува на недоследностите во некои 
толкувања на Лакан на релацијата означител – означено, сепак, пристапите 
на овие двајца автори во двата текста тешко се остваруваат во критичарско-
теориската практика и сè уште претставуваат предизвик. 

Постструктуралистичкото читање и постмодернистичкиот концепт во еден 
период заживуваат и во нашата книжевност и критичко-теориска мисла како 
резултат на глобалните трендови, но и на влијанието на авторите од кои некои 
веќе ги споменавме. Во 80-тите години и книжевната практика и книжевната 
критика кај нас доживеаја некои трансформации, кои со стек на околностите беа 
заемно условени. Се јави една нова генерација прозаисти што пишуваа раскази 
и кратки прози, кои беа главно атрадиционално конципирани, без доминантните 
модернистички средишта, отворени и најчесто неконвенционални, се јавија 
дискурсите на цитатноста, интертекстуалноста, метапрозата, имагинарно 
поигрување со квазиавтентичните ракописи, записи, биографии, нагласено 
„гротескен пристап, повикување на читателот на соработка“ итн. Тој тип на 
проза беше предизвик и за еден поинаков интерпретативно-критички пристап 
близок до постструктуралистичката парадигма. Големо влијание изврши и 
Умберто Еко не само со своите теориски текстови туку, пред сè, со романот 
Името на розата, кој се појави на почетокот на 80-тите години. Тогаш се 
појавија, или пишуваа текстови во тој дух, Венко Андоновски, Димитрие 
Дурацовски, Јадранка Владова, Александар Прокопиев, Драги Михајловски, 
Крсте Чачански, Јагода Михајлова-Георгиевска, Блаже Миневски и др. Но, тоа 
беше и една општа тенденција во бившите југословенски простори, бидејќи 
тогаш дебитираа и Светислав Басара, Ѓорѓе Писарев, Милета Продановиќ, 
Андреј Блатник, Едо Будиша, Лилјана Домиќ и др. Се појави и т.н. „хибридна 
проза“ на која повеќе ѝ одговараше постструктуралистичката парадигма 
во толкувањето. Во тоа време паѓа и почетокот и уште понагласеното 
присуство на академската теорија и критика кај нас, доаѓањето на млади 
генерации, отворањето на новите катедри и институти. Може да се каже дека 
нашата критичко-теориска мисла, со помало или поголемо задоцнување, ги 
поминуваше сите фази, од традиционалниот до модерниот и постмодерниот 
аспект, фази на разните варијанти, од интерпретативно-херменевтичкиот до 
нагласено аналитичко-научниот пристап. Било да станува збор за современата 
литература или за истражувањата на нашата народна книжевност. 

Денес зборуваме за молкот и отсуството на критиката, а таквата состојба 
не се чувствува само кај нас. Помалку или повеќе нагласена, таа е присутна 
и во другите средини во светски рамки, при што се става под прашање и 
критиката и теоријата. За тоа пишуваат и познатите светски имиња од оваа 
област, меѓу другите и Тери Иглтон во една од своите книги12. Го живееме 

12 Terry Eagleton, After Theory, Penguin Books, 2004.
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времето „по теоријата“ кога големите теоретичари веќе не се меѓу живите, а 
и оние што се, или не се во фокусот или практикуваат друг вид на пишување. 
Исклучоците од овие состојби се многу ретки. Времето „по теоријата“ што 
го живееме или посттеориската состојба е предизвик за сите, па и за оние 
што сакаат да го практикуваат критичкиот дискурс. Молкот на критиката кај 
нас може да се анализира од повеќе агли, оние национални, но и глобални. 
Ние подолго време не им обрнувавме внимание на условите потребни за 
критиката, вредносно и финансиски го омаловажувавме критичарскиот труд, 
ги укинувавме списанијата, предоминацијата на политичкиот дискурс ги 
потисна културните и естетските феномени на маргините. Но, сепак, сето тоа 
не можеме да го земеме како главна причина за молкот, бидејќи има други 
причини што ситуацијата ја чинат многу посложена. Немањето услови не е 
причината, туку најчесто последица од многуте други современи феномени 
и проблеми. На пример, безмилосното уривање на книжевните стандарди од 
страна на издавачките корпорации, трката за профитот, форсирањето на култни 
автори со некултивирани дела, кои влијаат врз вкусот на читателите и кои се 
печатат во огромни тиражи, и ќе се печатат, без оглед што ќе каже критиката 
за нив. Моќта на критиката е загубена, некои други сили владеат, кои е тешко 
да се детронизираат. Тука се и новите технологии со чие користење како да 
се остварува, се разбира во негативна смисла, онаа позната максима дека „во 
иднина сите ќе пишуваат поезија“. Можеби сега сите и не пишуваат поезија, 
ама критика да, односно се развива некаков сурогат на критичкиот дух на 
новите мрежи. Секоја чест на исклучоците, но дали тие исклучоци ќе бидат 
патоказ за иднината и каква ќе биде таа, тешко е да се каже. И кај нас често се 
печатат книги поради концентрацијата на моќта во одредени кругови, а при 
таквата сопствена немоќ да влијае врз нештата, критиката често го избира 
молкот наместо говорот. Критичарот е минимизиран, а за неговите сочиненија 
не постои интерес. 

А има уште еден проблем поврзан со молкот на критиката, кој јас го 
нарекувам „метафизички молк“. Можеби тој е една од главните причини 
за отсуство и неснаоѓање на критичкиот дискурс, а сето друго е само 
последица. Во условите на крајот на метафизиката, на антиметафизиката и 
постметафизиката, на сеопштиот релативизам, губењето на средиштата, во 
отсуство и потпора врз идентитетите, во разградувањето на сите цврсти и 
стабилни основи поради стравот од онаа „метафизичка желба за присуство и 
потекло“, сè посилно се вртиме на рингишпилот на релативизмот, кој не може 
да запре, а веќе ни се измолкнуваат седиштата под нас. Каде да се упати и како 
да се снајде критичкиот дискурс во тоа општо губење на почвата? Дали сето 
тоа не придонесува за она што јас го нарекувам создавање „нови метафизички 
ситуации“? И тоа не врз база само на старата метафизика, туку врз овие нови 
постметафизички состојби. Зашто, молкот не настанува наеднаш, молкот е 
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процес како резултат на сите оние нешта што ги наведов погоре, во кои критиката 
се најде приклештена. И кога говори е промолкната, не ѝ се слуша гласот, се 
слуша само гласноста на метафизичкиот молк. Во таа прилично хаотична 
ситуација на општиот релативизам, критичкиот дискурс се снаоѓа како знае и 
умее, бидејќи денес, како никогаш досега, се нудат многу опции. Забележувам 
дека во тие опции и критичките практики што сè уште постојат, често се одбира 
и структуралистичката епистема, што не е ништо невообичаено, бидејќи со 
неа се чувствува поголема стабилност и научна подлога што дава сигурност. 
Но тоа е само дел, една специфика пред општиот налет на постметафизичката 
разградба. 

Не треба да се заборави дека за изумирањето на критиката, но и на 
теоријата се зборува многу од поодамна, проблемот не е од денес. Уште на 
почетокот на 80-тите години американските критичари Стивен Нап и Волтер 
Бен Мајклс, најпрвин во списание, а потоа и во книга, ќе го објават текстот 
„Против теоријата“ во кој тие докажуваат дека „теориските аргументи во 
интерпретацијата на книжевноста немаат никакви последици и дека теоријата 
на книжевноста едноставно треба да го положи оружјето“13. Подоцна, и Најал 
Луси ќе го елаборира пристапот кон „смртта на критиката“ и „смртта на 
теоријата“14. Но, денес сме во уште поспецифична ситуација бидејќи живееме во 
времето „по теоријата“ за која зборува Тери Иглтон со својот познат иронично-
духовит и жестоко саркастичен стил: што да се прави по заминувањето на 
славните генерации теоретичари. „Многу од тие славни мислители“, смета тој, 
„и натаму се неприкосновени“. Притоа, Иглтон ги споменува Лакан, Дерида, 
Барт, Сосир, Клод Леви-Строс, Рејмонд Вилијамс, Кристева, Хабермас, 
Џејмсон, Едвард Саид и др. Ние не можеме едноставно да се вратиме на некое 
преттеориско време, времињата се изменија, теоријата започна самата да се 
раслојува на повеќе други области и студии, како што се и културолошките итн. 
Иако духот на авторитетите сè уште е присутен, во тоа раслојување младите 
бараат нови теми, имаат свои интереси. „Студентите“, духовито вели Иглтон, 
„трудољубиво се моткаат по библиотеките и работат врз сензационалистички 
теми како што се вампиризмот, киборзите и порнографските филмови... 
Работејќи на политичките импликации на пирсингот на папокот, тие буквално 
го сфаќаат стариот добар совет дека студиите мора да бидат забавни. Сето тоа 
наликува на пишување на магистерска теза во која се споредуваат вкусовите 
на вискито или станува збор за феноменологијата за целодневното лежење в 
кревет. Со тоа се создава испреплетеност на интелектуалниот и секојдневниот 
живот. Постојат големи предности во тоа да ја пишувате својата докторска 

13 Ana Bužinjska, Mihal Pavel Markovski, Književne teorije XX veka, Beograd: Službeni 
glasnik, 2009, 535.
14 Најал Луси, Постмодернистичка теорија књижевности, Нови Сад: Светови, 1999.
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теза не поместувајќи се од пред телевизорот. Во добрите стари времиња рок-
музиката ни пречеше при пишувањето, а денес таа е тема на нашите студии. 
Интелектуалните нешта веќе не се обработуваат во кула од слонова коска, туку 
му припаѓаат на светот на медиумите, супермаркетите, спалните и борделите. 
Како такви, тие стануваат дел од нашиот интелектуален живот, но со тоа се 
зголемува ризикот тие да ја загубат способноста таквиот живот да го подложат 
на критика“15. Ризикот од губење на способноста за критика и затапување на 
критичката острица за која зборува Иглтон може да се однесува и на критиката 
за која ние зборуваме и која е нашата тема. Критичката острица затапува и 
затајува во таквата поставеност на нештата, при напливот на квазилитерарниот 
и „книшкиот бордел“, при што критиката ја губи способноста за реакција, 
препуштајќи му се на молкот. Ризикот да се загуби критичноста е голем, а да 
се врати нејзината моќ е уште поголем. Новото време ќе си создаде нови гуруа, 
вели Иглтон. Но, во времето на постметафизиката во која сè уште не е исчезнато 
мислењето на старите авторитети, и се создаваат „нови метафизички ситуации“, 
неблагородно е да се предвиди каде ќе се упати критичкиот дискурс. Може ли 
тој да си ја поврати моќта на говорот и да излезе од кожурецот на молкот? 
Настанаа нови трансформации, а глобалниот свет полека ги разнебитува, 
обесмислува и голта нештата. Дали во тој глобален и виртуелен свет нештата 
се празнат од својата смисла и само навидум, формално сè уште постојат? Дали 
тоа не е она „тело без органи“ за кое зборуваа Делез и Гатари? Дали е тоа 
специфика на постцивилизациското време и интеррегнум-состојбите во кои 
живееме? Дали сето тоа е последица од детронизираниот Ум, што доведе до 
посткритичките и постмодерните ситуации? Тешко е да се одговори на овие 
прашања, како што од друга страна се оправдани барањата за обновување 
на некои вредности и критериуми во критиката. Доколку сето тоа не е само 
илузија. На ваквата сложена ситуација, кој друг би можел да даде подобра 
дијагноза од неодминливиот Жан Бодријар. Според него, сегашниот свет и 
сегашните состојби се време по завршена гозба, време по пирување. „Беше 
тоа тотално пирување“, вели тој, „пирување на стварното, рационалното, 
сексуалното, критичкото и антикритичкото... знаците, пораките, идеологијата 
и задоволствата. Денес сè е ослободено, игрите се одиграни, и ние колективно 
повторно се наоѓаме пред клучното прашање: што да се прави по гозбата и по 
пирувањето“. Да, нештата функционираат, но тие ја изгубиле својата суштина. 
„Нештата и понатаму функционираат, но идејата за нив одамна е исчезната. 
Тие и понатаму дејствуваат во целосна рамнодушност кон сопствената 
содржина... Нема повеќе револуции, туку само кружно движење, инволуција 
на вредностите... Секоја честица го следи своето сопствено движење, секоја 
вредност или фрагмент од вредноста ќе блесне за миг на небото на симулацијата, 

15 Terry Eagleton, Što nakon teorije, Zagreb: Algoritam, 2005, 11–12.
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потоа ќе исчезне во празнината, по испрекината линија, која само исклучително 
се сече со другите линии. Тоа е шемата на фракталното, и тоа е сегашниот 
нацрт на нашата култура... Кога предметите, знаците, настаните ќе се ослободат 
од својата идеја, од поимот, суштината, вредноста, референцата, од своето 
потекло и цел, тогаш тие влегуваат во саморепродуцирање без крај“16. А за 
ова зарем најмногу не придонесе токму постметафизиката? Во таа Бодријарова 
симулација, а јас би рекол и „новата метафизичка ситуација“, секој би требало 
одново да се побара себеси и загубената идеја, макар и во кружниот тек: треба 
да се пронајдат бројните загубени општествени, социјални и културни кодови, 
а во тој контекст бездруго и книжевно-теорискиот и критичкиот дискурс. Ако 
денес тоа воопшто е можно! 
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Danilo Kocevski

Post-metaphysics and Post-criticism, Challenges for Critical Discourse Today 

(Summary)

Contemporary Macedonian critical thought has its own characteristics, however it cannot 
be considered outside the context of global tendencies. Heidegger’s fundamental ontology, 
Lacan’s mirror stage, Derrida’s traces and deconstruction, the author’s death in Barthes, 
Deleuze’s rhizome criticism, led to a post-critical period which in its own way involves and 
problematizes literary criticism too. It seems that here old critical patterns and canons still 
rule, so this type of criticism is simply nonexistent. We have to understand one thing: the 
critics’ silence is not just a simple absence of critical discourse; it is also powerlessness and 
failure to fit in the new spiritual situation which is very complex and requires new approaches 
when values are generally relativized.  

Key words: post-metaphysics, post-criticism, subjectivation, deconstruction, performatives  
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АВТОРИТЕТОТ НА АВТОРКИТЕ – 
ЗА РОДОВИОТ (ДИС)БАЛАНС НА КНИЖЕВНИТЕ 

НАГРАДИ ВО МАКЕДОНИЈА

Клучни зборови: книжевен канон, книжевни награди, добитници, женско писмо, кри-
тика

Интересот за она што го нарековме авторитет на авторките произлезе од 
премисата на академик Катица Ќулавкова дека: „Во Македонија отсуствува 
интенционална, осмислена и институционализирана пракса на проучување на 
феминистичкиот идиолект, недостасува јавен и компетентен дијалог во којшто 
би се профилирале автохтони дискурси и интермедијални проекти. Женското 
литературно писмо ретко се фокусира како посебен предмет на критички и 
теориски интерес и обично е интегрирано во глобалните книжевни проекти 
(антологии, зборници) или опстојува тивко и без коментар“ (Ќулавкова 1998: 
17). 

Отсуството на писателките во македонскиот книжевен канон го потврдуваат 
и истражувањата на Јасна Котеска, која во својата книга Македонско женско 
писмо ги посочува поразителните статистики и податокот дека „женската 
литература во македонскиот канон, заедно со мајките и сопругите на авторите, 
до 1990 година, партиципира со бедните 2,7 %“ (Котеска 2002: 27). Притоа 
таа потенцира дека: „Овој процент не се однесува на присуството на делата 
напишани од жени по полиците на книжарниците или библиотеките (зашто 
таму, секако, ги има), туку на нивната застапеност во антологиите, прегледите, 
критиките, т.е. на нивното своевидно присуство во (манифестациите на) 
канонот. Се разбира, треба (повторно) да се има на ум дека отсуството на 
авторките е поголемо во канонот на прозната продукција – додека македонската 
лирика е поблагопријатна средина за поетесите, македонската проза е прилично 
истрајно затворен простор за авторките“ (Баковска 2016: 40–41). 
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Елизабета Баковска го продолжува ваквото „броење“ на жените во 
литературата, па ставајќи го фокусот на своето истражување токму на 
прозното творештво, потсетува дека процентите го покажуваат отсуството на 
писателките од стандардните методи на канонизирање на една книжевност, но 
потсетува и дека ваквиот пристап е проблематичен доколку не се дополни со 
анализа на причините зошто всушност писателките ги нема во канонот. Тие 
причини „традиционално се бараат (и се наоѓаат) во рамките на историските 
контексти, преку предоминантното и суверено владеење на патријархатот во 
човечката историја, како систем кој произведува фалоцентрични дискурси, 
а машкото гледиште на нештата го наметнува како единственото кое ја носи 
тежината на ’објективноста‘“ (Баковска 2016: 43). 

Надоврзувајќи се на гледиштата на овие три исклучителни критичарки, 
суверено упатени во македонското женско писмо, во оваа прилика интересот 
го насочивме кон само една од манифестациите на литературниот канон – 
книжевните награди. Пред да преминеме на добитничките на најзначајните 
книжевни награди во Република Македонија, накусо ќе се осврнеме и на 
светските искуства со цел да се обидеме да ги споредиме трендовите. Затоа 
најпрвин ја погледнавме респектабилната, иако неретко и контроверзна, 
посебно кога е изборот на добитници во прашање, Нобелова награда. Наградата 
се доделува годишно од 1901 година до денес за извонредни достигнувања во 
областа на литературата. Сликата поставена на официјалната веб-страница 
на наградата1 прикажува две жени (од кои Селма Лагерлоф [Selma Lagerlöf] 
во централна позиција, а Елфриде Јелинек [Elfride Jelinek] веднаш до неа) и 
тројца мажи од страните, но таквата претстава уште на прв поглед изгледа 
неубедливо, дури и сомнително. Дали навистина така изгледа реалната слика 
за добитниците/добитничките на Нобел? Статистиката го оправдува нашиот 
сомнеж и вели дека, од досегашните 113 наградени, само 14 се жени (наспрема 
99 мажи)2 или, изразено во проценти, 12,38 %. Очигледно, не станува збор за 
никаква централна позиционираност на жените освен на визуелно ниво, што 
говори за неоправданоста на бројноста на женските ликови на сликата наспроти 
неадекватната, револтирачки ниска родова застапеност при доделувањето на 
наградите. Поверојатно е дека шведската писателка Лагерлоф го заслужила 
местото на сликата со тоа што е првата жена што ја добива оваа награда 
(1909), а подоцна и самата станува и член на Академијата што го доделува 
Нобел, како прва жена на која ѝ е доделена ваква чест, а не е исклучено и 
дека локалпатриотизмот и нејзиното реноме во Шведска имаат свој влог при 

1  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/
2 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Literature#Nobel_laureates_
by_gender
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компонирањето на веб-презентацијата. Или, иако не би сакале да веруваме во 
тоа, жените се само полични за илустрација?! 

Кај Пулицеровата награда пак, во сто години доделување, само 16 % се 
жени добитнички, иако мора да се истакне дека трендот има нагорна линија, 
и статистиките се менуваат во последниве години, па во последнава декада на 
пр. речиси една третина се жени3. Но, родовиот јаз не застанува тука. Покрај 
бројката на жени добитнички, се чини значајно и колку од книгите што се 
занимаваат со женски прашања, ликови или нарации добиваат престижни 
награди. Имено, потсетуваме дека женското писмо не се разликува од машкото 
на формално и стилско ниво, туку токму поради потенцијалот за тематска 
различност, односно „можноста жената како автор да ја артикулира својата 
маргинализирана, гранична позиција во симболниот поредок“ (Котеска 2002: 
222). Во таа смисла, ако го земеме предвид истражувањето на англиската авторка 
Никола Грифит (Nicola Griffith) за наградите Пулицер, Букер и други, кои можат 
да влијаат на идната продажба и реноме на авторот, резултатите велат дека „од 
шесте жени добитнички на Пулицер меѓу 2000 и 2015, половината пишувале 
првенствено од перспектива на машките ликови, а другата половина еднакво 
им дале глас и на машките и на женските ликови“4. Тоа значи дека ниту една од 
15-те книги што добиле Пулицер не е комбинација на дело на жена, напишано 
од гледна точка на жена или девојка. „Кога станува збор за книжевни награди, 
колку што таа е попрестижна, повлијателна и финансиски ’потешка‘, толку 
е помалку веројатно дека победникот ќе се однесува на животот на возрасни 
жени“, вели таа5. Грифит заклучува дека очигледно литерарниот естаблишмент 
не сака книги за жени. Нивните гласови остануваат неслушнати6. Неопходно е 
да се постави прашањето: зошто е тоа така и што треба да се направи таквата 
состојба да се менува. 

Во овој контекст на замолчените или неслушнати гласови на „ретките 
ѕверки“, како што Гордана Михаилова-Бошнаковска ги нарекува жените што 
пишуваат (Котеска 2002: 95), ќе го поставиме и кусиот статистички преглед на 
добитничките на најзначајните книжевни награди во Македонија во последните 
две и пол децении (2000 – 2016), и тоа: наградата на „Нова Македонија“ за 
најдобар расказ, наградата „Роман на годината“ на Утрински весник, годишните 

3  http://www.cjr.org/analysis/100_years_of_data.php
4 http://qz.com/417819/theres-a-gender-gap-in-prize-winning-literature-not-between-the-au-
thors-but-the-characters/
5 http://off.net.mk/bookbox/zhenski-knigi-ne-dobivaat-prestizhni-knizhevni-nagradi
6 https://nicolagriffith.com/2015/05/26/books-about-women-tend-not-to-win-awards/
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награди на Друштвото на писателите на Македонија, наградите на Струшките 
вечери на поезијата и Рациновото признание7. 

Анализата ја започнавме со наградите востановени од пишаните медиуми, 
и тоа најпрвин од Конкурсот за најдобар краток расказ на „Нова Македонија“, 
кој има најдолг стаж со оглед на фактот дека првпат е објавен во далечната 
1960 година. Како што велат самите: „Целта е да се поттикне продукцијата 
на краткиот расказ како форма што е многу популарна, современа и широко 
прифатена од читателската публика и која има длабоки корени во македонската 
раскажувачка традиција“8. Спецификите на оваа награда во однос на другите 
е дека се избира на анонимен конкурс за необјавен расказ, што во нашиот 
контекст на истражување на родовиот баланс е особено значајно, затоа што 
очигледно родот на автор(к)ите не (може да) игра улога во одлучувањето. 
Сепак, фрапантен е податокот дека во првите 40 години од доделувањето на 
наградата ниту еднаш не ја добила жена!? По 2000 година, наградата ја добиле 
(само) четири жени (од кои една ја добива наградата два пати), и тоа: Оливера 
Ќорвезироска (2001), Анкица Стојановска (2003 – 2004), Елизабета Баковска 
(2010), Верче Каранфилоска (2013) и повторно Оливера Ќорвезироска (2016) за 
расказот „Шеќерен град“9, анегдотска приказна во којa ликови се писателката 
Оливера Николова и самата авторка. Статистички во периодот по 2000 година, 
од доделени 12 награди10, 5 се кај авторки, што процентуално значи високи 
41,66 %. На овие бројки ќе се вратиме малку подоцна. 

Следна награда во нашиот фокус е единствената награда специјализирана 
за жанрот роман кај нас – „Роман на годината“, која ја доделуваше „Утрински 
весник“11, а за која можеа да конкурираат сите романи напишани и објавени на 

7 За жал, мораме да споменеме дека ова се покажа како исклучително тешка задача, 
бидејќи архивите на носечките институции се непостоечки или непознати, а тие 
немаат свои веб-страници или тие се нецелосни и непрегледни. Затоа, податоците за 
ова истражување главно се темелат на податоци добиени од медиумите. 
8  http://b2.mk/news/konkurs-za-kratok-raskaz-na-nova-makedonija?newsid=Zw5d. 
9 http://novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=%D0%A8%D0%B5%D1%9C%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&id=1850e164-
f0a0-40fb-9ff6-6015e657740c
10 Постои дисконтинуитет во доделувањето на наградите поради состојбата во самиот 
весник, па тие не биле доделени во периодот од 2005 до 2007.
11 За жал, со згаснувањето на весникот во април 2017, се доведува во прашање и оваа 
традиционална и респектабилна награда, иако има навестување за изнаоѓање начини 
таа да продолжи да опстојува независно од весникот. „Печатеното гласило ’Утрински‘ 
згасна, но за многумина нема дилеми дека ’Роман‘ треба да опстојува, како традиција 
во функција на литературата, и културата во земјата воопшто“ (http://www.radiomof.
mk/kako-roman-na-godinata-da-prodolzhi-bez-utrinski-vesnik/). 
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македонски јазик во текот на годината. Се доделува од 1999 година (значи 17 
пати досега), а досега ја добиле авторките Оливера Николова (2004 за Куклите 
на Росица), Кица Б. Колбе (2006 за Снегот во Казабланка), Јагода Михајловска-
Георгиева (2008 за Индиго Бомбај) и Снежана Младеновска-Анѓелков (2011 за 
Единаесет жени), што се солидни 23,5 % од вкупниот број наградени или, во 
анализираниот период 2000 – 2016, 31,25 %. Интересно е што секое доделување 
на овие награди на жени речиси без исклучок иницира последователни написи 
што во прв план го ставаат полот (Баковска 2016: 42). 

И покрај тој факт, наградата за роман на годината успеа да се докаже како 
валидна и надвор од заткулисните игри во книжевноиздавачките кругови и ја 
врати вербата во вредноста на наградите или, како што вели една критика во 
однос на наградата доделена на Младеновска-Анѓелков, „фактот што заради 
дебитантството и формалната неприпадност на книжевните кругови таа, барем 
засега, е вон споменатите потенцијални ’на ти-дај ми‘ спогодби, прави наградата 
да има уште поголема тежина...“ (Букбокс читанка). Иако во продолжение оваа 
критика тврди дека наспроти посветата на единаесет жени во насловот „од 
очекуваните феминистички тонови и од ’женското писмо‘ во книгата нема ниту 
трага. Нема трага ниту од славење на жената и женственоста – ликовите се сè 
само не стереотипно смерни, напатени и безгласни“, веруваме дека воопшто 
не е неважно што книгата ги става во фокус овие градски, навидум обични 
жени, токму спротивното е точно. Феминизмот не мора да биде ниту во прв 
план, ниту ликовите да бидат феминист(к)и, па дури ниту имплицитно да се 
провлекува низ некое дело за да оцениме дека тоа придонесува за гласноста на 
жената. 

По таа логика го цениме и романот Куклите на Росица на една од претходните 
добитнички, Оливера Николова, која за волја на вистината е авторка и на 
еден уште „поженски“ роман, за кој ја добива Рациновата награда; имено, во 
Адамовото ребро (2000) таа пишува на женска тема „која го проследува животот 
на македонската жена од почетокот на 20 век наспрема животот на современата 
Македонка“ (Аврамовска 2011: 78). Посебноста на „Куклите на Росица“ пак 
„од една страна, е во самиот избор на една национално-историска тема од 
страна на жена-автор, а од друга, и во тоа што главниот лик во историските 
настани кои се опишуваат е исто така жена“ (Баковска 2016: 155–156). Она 
што, според Баковска, особено придонесува за посебноста на овој роман е тоа 
што Николова ја внесува личната историја во големиот историски наратив, но 
и фактот дека „во црно-белиот свет на национално интерпретираните истории, 
женскиот субјект внесува многу нијасни на сиво...“ (Баковска 2016: 160), за 
да заклучи дека „историјата на македонскиот народ е, всушност, поистоветена 
со историјата на жената, а особено со женското писмо – тука е маргиналноста 
во однос на големите (машки или национални) дискурси, негирањето на 
посебноста и партикуларноста во однос на универзалноста (машка или 
славјанска) и процесот на освестување на таа посебност (преку афирмирање 
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на народниот јазик како национално обележје или телесноста како автентичен 
извор на креативност)“ (Баковска 2016: 162). 

За разлика од Николова, таа го одредува Снегот во Казабланка на Кица 
Барџиева-Колбе како многу повеќе женско писмо и вели: „Долгите пасуси на 
Барџиева-Колбе, кои понекогаш течат без прекин и по десетина страници, се 
исполнети со емотивен набој поради кусите експлозивни реченици од кои се 
сочинети; овие, пак, од друга страна, често функционираат како извици (...), 
па нејзиното писмо, без сомнение, го означуваат како женско, на пример, 
во смисла на разбирањето на Сиксу. Фокусирањето на семејната и личната 
историја наспроти на колективната, а особено на љубовта (наспроти судбината) 
и домот (наспроти татковината) како централни оски на приказната, на романот 
му додаваат женска природа и во тематска смисла, т.е. според разбирањето на 
англоамериканските феминистички теоретичарки“ (Баковска 2016: 163–164). 

Недвојбено „женска“ се смета и книгата на Јагода Михајловска-Георгиева, 
која ја доби наградата во тесна конкуренција со романите на уште две писателки, 
Помеѓу на Ирена Јорданова и Жените Гаврилови на Кица Колбе. Според 
укажувањето на жири-комисијата, „сите три романи трагаат по идентитетот 
и субјективитетот на жената, истовремено третирајќи општочовечки, 
наднационални и постколонијални теми со видлив усет за актуелноста на 
мигот, но и за минатото во чие ехо сè уште живееме“12. Притоа, наградениот 
роман на Михајловска-Георгиева е „драматичен роман со огромен емотивен 
набој и со потресна приказна, која во својата основа содржи вистински 
настани и ликови“ (Мијаковска). Во него авторката се зафатила со досега 
кај нас необработуваната, а исклучително чувствителната, табуизирана тема 
на човековата телесност и особено злоупотребата и трговијата со човечките 
органи. Притоа, романот главно се држи со традиционални обрасци на родова 
идентификација и во него е „вградена патријархалната матрица на моќта, преку 
која се создаваат стереотипни претстави за телесноста, за родовите улоги и за 
сексуалноста“ (Мијаковска). 

Сите овие куси нафрлања извадени од (женската) критика се само со цел да 
покажат дека книгите од жени се најчесто и книги за жени, во сета плуралност 
на тој поим, што потврдува дека нивното внесување во каноните е неопходност 
за развојот на едно родово посензибилно општество, ослободено од предрасуди 
и обиди за дискриминација или целосно игнорирање на женско писмо. 

Во продолжение направивме и куса анализа на добитниците на наградите на 
реномираната манифестација „Струшки вечери на поезијата“, и тоа првенствено 
наградата „Златен венец“, како една од најзначајните интернационални награди 
за поезија. Востановена е 1966, најпрвин како награда за најдобра необјавена 
песна прочитана на фестивалот, а од 1971 година за целокупен поетски опус. 

12 http://lektira.mk/kritika/odluka-na-ziri-komisijata-za-roman-na-godinata-za-2008/
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Во целокупната историја на оваа награда, од вкупно 46 добитници, само 3 се 
жени: Десанка Максимовиќ (1988), Ненси Морехон (2006) и Маргарет Атвуд 
(2016). Тоа се поразителни 6,52 % или, за анализираниот период 2000 – 2016, 
две жени од 16 добитници, што се малку повисоки 12,5 %. За жал, тоа досега не 
предизвикало некакви особени реакции, што го потврди и писателката Лидија 
Димковска, која констатираше „дека по сè изгледа за јавното мислење ова не 
е толку голем проблем како што е поставувањето претседател на управниот 
одбор на СВП, откако жестоки реакции го следеа изборот на Дарко Лешоски 
за оваа функција“ (Дамчевска 2017). Во таа прилика јавноста и за прв пат 
посведочи на некаква јавна дебата за ова прашање, иако главно лоцирана 
на социјалните мрежи. „Некои од писателите и книжевни критичари што се 
вклучија во дебатата сметаат дека најважно е поезијата да е добра, а не дали е 
пишувана од маж или од жена, додека некои негодуваа поради процентуалната 
застапеност на поетесите во однос на поетите кога се наградите во прашање. 

Според авторката Кица Колбе, станува збор за перцепцијата на поетесите 
во влијателните македонски литературни структури. – Иста е состојбата со 
културната перцепција на прозаистките во Македонија, особено во доменот на 
романописот. Но навистина е фрапантно што таа македонска перцепција, која 
примарно е фокусирана врз поетите и писателите, го обележала и изборот на 
лауреатите на СВП, кои припаѓаат на светската поетска сцена – пишува Колбе 
и прашува дали воопшто досега поетеса или писателка била претседателка на 
УО на СВП“ (Дамчевска 2017). 

Перцепцијата на Колбе се покажува како точна и во однос на наградата „Браќа 
Миладиновци“, која истата институција ја доделува на поетско творештво во 
Република Македонија: меѓу домашните автори што ја добиле оваа висока 
национална награда од 1963 година до денес се само 5 жени наспроти 49 мажи 
(1,85 %) или, за анализираниот период, само една жена, Весна Ацевска (2009), 
или 6,25 %. 

Веројатно најзначајни награди во земјава се сметаат оние што ги доделува 
фелата, односно Друштвото на писателите на Македонија, посебно наградата 
„Стале Попов“ за најдобра прозна книга и наградата „Ацо Шопов“ за најдобра 
поетска книга. За разгледуваниот период и последните 16 доделени награди за 
прозно остварување, последната наградена е Оливера Николова, а претходно 
два пати наградата ја добила Лидија Димковска (2012 и 2004) и еднаш Оливера 
Ќорвезироска (2003). Како што вели и самата Димковска при сознанието дека 
втор пат е лауреат: „Се прашувам да не е ова итарпејовска шега? Затоа што 
ретко се случува еден ист автор, односно што е поважно авторка, и тоа замината 
од Македонија, уште во првата половина од животот да ја добие двапати истата 
награда…“13 Процентуално тоа се 25 %. Кај поетските остварувања бројчено 

13  http://a1on.mk/wordpress/archives/93370
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е слична ситуацијата со три жени меѓу 16 добитници, и тоа Весна Ацевска, 
Катица Ќулавкова и Вера Чејковска, или 18,75 %. 

Кога сме кај ДПМ, должни сме да го споменеме и формирањето на Клубот на 
писателки што го носи името на познатата македонска поетеса Даница Ручигај, 
иницијатива што има цел да „овозможи поголема вклученост на писателките во 
програмските активности и за поширока презентација на нивното творештво“14. 
ДПМ секоја година доделува и награда со нејзиното име за најдобра книга од 
писателка, членка на македонската писателска асоцијација. Сепак, валидно е да 
го поставиме и прашањето дали ова треба да се перципира исклучиво како мерка 
за стимулација или сепак станува збор и за вид на (позитивна) дискриминација, 
која ги прави достигнувањата на жените во исклучиво женските литературни 
награди помалку вредни од оние на мажите што победуваат на литературни 
конкурси отворени за сите родови. 

Но, да се вратиме на главните прашања што произлегуваат од погорепосочениот 
преглед15. Котеска тврди дека: „Ако се знае дека во Македонија во последниве 
три-четири децении книги пишуваат исто толку жени колку и мажи, дека 
некои од издавачите се жени или не-мачо мажи и дека жените имаат и талент и 
упорност да ги печатат своите книги, а некои имаат и среќа да бидат масовно 
читани (да се потсетиме на збирката раскази Зоки Поки од 1963 на Оливера 
Николова, која е една од најчитаните македонски книги на сите времиња), 
тогаш, првиот очигледен заклучок е дека нешто не е во ред со канонизираната 
македонска литературна историја“ (Котеска 2002: 26). И навистина, ако тргнеме 
од претпоставката дека жените денес пишуваат речиси исто колку и мажите, 
како што тврдеше уште Вирџинија Вулф, ако ги печатат и продаваат своите 
книги (што е навидум евидентно во книжарниците, но тешко проверливо со 
оглед на недостигот на рејтинзи и статистики за продажба), дали женското 
писмо доволно се чита и оценува од страна на критиката, и посебно од страна 
на критичарите што ги доделуваат книжевните награди во земјава? Ако ги 
споредиме сите бројки за авторките, кои не се повеќе од 25 % од добитниците 
на која било од споменатите награди, што е сосема споредливо со светските 
искуства, ќе забележиме дека само наградата на „Нова Македонија“, која е 
анонимна при изборот, за голем процент го надминува просекот. Тоа ни дава 
право да се посомневаме во родовото слепило и непристрасност на комисиите, 

14 http://novatv.mk/dpm-kje-formira-klub-na-pisatelkite-danica-ruchigaj/
15 И покрај предвиденото, овој преглед не ги вклучува добитниците на Рациновото 
признание, кое го доделува манифестацијата „Рацинови средби“, бидејќи сегашните 
организатори во електронска преписка тврдат дека немаат евиденција на наградените, 
а претходните организатори од локалната самоуправа на Велес воопшто не одговорија 
на нашите писма, телефонски пораки и СМС-пораки. За жал, податоците не се целосни 
ниту во медиумите, па анализата на оваа награда останува за некоја следна прилика.
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а во прилог на ставот дека постојат авторки чии дела ги „достигнале естетските 
стандарди на мажите“ и заслужуваат големи награди, но веројатно „биле 
оценувани од предоминантно машкиот естаблишмент, заради што не влегле 
во канонот“ (Котеска 2002: 77). Во оваа смисла интересна за анализа би била и 
улогата на гинокритиката и начинот на кој жените критичарки придонесуваат 
(или не придонесуваат) за ревидирање на канонот, за промовирање на женското 
творештво и за градење на авторитетот на авторките, но за жал, податоците 
за составот на жири-комисиите при доделувањата на сите овие награди не се 
лесно достапни, па тие анализи ќе останат задача за понатаму. 

На крајот сакаме да потенцираме дека сепак е евидентен напредок во 
последните две и пол децении, бидејќи анализите на претходните периоди 
од литерарната историја на наградите во Македонија покажуваат значително 
покатастрофална слика, која ние избравме да не ја вклучиме во овој текст 
поради личната желба ова излагање да го завршиме со колку-толку позитивна 
слика и порака за важноста на родовиот баланс во сите сфери на општественото 
живеење, па и во литерарните канони. Како што истакнува преведувачот и автор 
Ивица Челиковиќ, „мажите имаат поголема моќ во општеството и пресудно 
влијание во градењето тврди стереотипи. 

– Но работите се менуваат, не на СВП, на други поважни места. Погледнете 
го списокот на добитници на Нобеловата награда за литература. На Шведската 
академија од година на година со ова прашање ѝ дишат во вратот. Токму поради 
таквиот притисок во последните дваесетина години значајно се зголеми бројот 
на жени што се добитнички на Нобеловата награда за литература. Таквиот 
развој охрабрува – вели Челиковиќ“ (Дамчевска 2017). Ни останува да се 
надеваме дека овој текст и сличните укажувања исто така ќе бидат сфатени 
во конструктивна насока, која ќе придонесе за родово сензибилизирање на 
книжевните кругови и доделување на наградите на најдобрите дела, доделувани 
врз принцип на еднаков третман, без дискриминација по родова основа! 

Литература

Аврамовска, Наташа, Во светот на зборовите (книжевни студии), Скопје: Дијалог, 
2011.

Баковска, Елизабета, Сопствена соба, сопствено гето: Женското писмо во современата 
македонска проза, Скопје, 2016.

Котеска, Јасна, Македонско женско писмо, Скопје: Македонска книга, 2002.
Стојменска-Елзесер, Соња, Со посвета, Скопје: Дијалог, 2013.
Ќулавкова, Катица (уредник), Феминистички стратегии, Скопје: Сигмапрес, 1998.

Електронски извори
http://a1on.mk/wordpress/archives/241815 Пристапено на 16.10.2016.
http://b2.mk/news/konkurs-za-kratok-raskaz-na-nova-makedonija?newsid=Zw5d 



КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА 

226

Пристапено на 21.9.2016.
Букбокс читанка, „ЕДИНАЕСЕТ ЖЕНИ“ ОД СНЕЖАНА МЛАДЕНОВСКА- 

АНЃЕЛКОВ, 
HTTPS:/ /OFF.NET.MK/BOOKBOX/CHITANKA/EDINAESET-ZHENI-OD-

SNEZHANA-MLADENOVSKA-ANGJELKOV Пристапено на 18.10.2017. 
http://www.cjr.org/analysis/100_years_of_data.php Пристапено на 16.10.2016.
http://daily.mk/vesti/na-lidija-dimkovska-vo-brisel-kje-i-bide-vrachena-nagradata-za
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Literature#Nobel_laureates_by
gender Пристапено на 11.10.2016.
Дамчевска, Весна, За 55 години само три поетеси се „закитиле“ со „Златниот 
венец“, ЛИК, Нова Македонија, 23.8.2017. 
ht tp: / /www.novamakedonija .com.mk/NewsDetai l? t i t le=%D0%97%D0%B0-

5 5 - % D 0 % B 3 % D 0 % B E % D 0 % B 4 % D 0 % B 8 % D 0 % B D % D 0 % B 8 -
% D 1 % 8 1 % D 0 % B 0 % D 0 % B C % D 0 % B E - % D 1 % 8 2 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 8 -
% D 0 % B F % D 0 % B E % D 0 % B 5 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 1 % D 0 % B 8 - -
%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D
0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%
BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-
&id=bf42c333-278f-4f72-ab0e-ce5647f11769 Пристапено на 23.8.2017.

http://24vesti.mk/kanadskata-avtorka-margaret-etvud-dobitnik-na-zlatniot-venec-na-svp-
za-2016 Пристапено на 18.10.2016.

http://lektira.mk/kritika/odluka-na-ziri-komisijata-za-roman-na-godinata-za-2008/ 
Пристапено на 18.10.2016.

Мијаковска, Марина, Сексуалноста помеѓу стереотипите и субверзивноста, Мираж, 
електронско компаратистичко списание, http://www.mirage.com.mk/index.

php/mk/component /con ten t /a r t i c le /334-miraz /24 /kn izevna-hermenevt i
ka/116-2013-04-23-08-22-45 Пристапено на 19.10.2016.

http://www.mkd.mk/kultura/knizhevnost/pet-knizhevni-ostvaruvanja-gi-dobija-godishnite-
nagradi-na-drushtvoto-na Пристапено на 18.10.2016.

https://nicolagriffith.com/2015/05/26/books-about-women-tend-not-to-win-awards/ 
Пристапено на 18.10.2016.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/ Пристапено на 18.10.2016.
http://off.net.mk/bookbox/zhenski-knigi-ne-dobivaat-prestizhni-knizhevni-nagradi 

Пристапено на 11.10.2016.
http://novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=%D0%A8%D0%B5%D1%9C%D0%B5

%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&id=1850e164-
f0a0-40fb-9ff6-6015e657740c

http://preminportal.com.mk/index2.php?option=com_content&task=view&id=3637&pop=
1&page=0 Пристапено на 18.10.2016.

http://www.radiomof.mk/kako-roman-na-godinata-da-prodolzhi-bez-utrinski-vesnik/ 
Пристапено на 13.10.2017.

http://www.slobodnaevropa.mk/a/24516816.html Пристапено на 18.10.2016.
http://qz.com/417819/theres-a-gender-gap-in-prize-winning-literature-not-between-the-

authors-but-the-characters/ Пристапено на 18.10.2016.



Ана Мартиноска

227

Ana Martinoska

The Authority of the Female Authors – On Gender (Dis)Balance of the Literary 
Awards in Macedonia 

(Summary)

In view of the researches of Katica Kulafkova, Jasna Koteska and Elizabeta Bakovska as regards 
to the reasons for the non-presence of the female writers in the Macedonian literary canon, 
this text will be limited to only one segment of the critical activity - the awarding of literary 
awards. The paper aims to make a brief statistical review of the winners of the most important 
literary awards in Macedonia in the last two and a half decades, with a special emphasis on the 
gender (dis) balance of the winners. Some of the questions that arise from this review that we 
will try to answer are the following: Is the woman’s writing being read (or ignored) by critics?  

Are there really just a few women writers whose works deserve „big“ awards? Are the male 
critics still being the ones who award the prizes and build the literary canon? Are female 
critics contributing to a revision of the canon and building the authority of the female authors? 
Does the Macedonian example confirm or deny worldwide experiences?

Key words: literary canon, literary awards, winners, women’s writing, criticism
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Методиј“ во Скопје
 

КОМУНИКАТИВНАТА ВРЕДНОСТ НА 
УМЕТНИЧКАТА КРИТИЧКА МИСЛА ВО 

МАКЕДОНИЈА

Клучни зборови: уметничка критика, комуникативна вредност, психосоцијални 
фактори, критичар, уметник, социјална средина 

Анализата на самата критичка порака и на нејзината способност за 
комуникација со оние на кои им е наменета критиката би нè довела до одговор 
на повеќе прашања како што се: дали и во колкава мера е нарушена функцијата 
на критичката мисла денес; кои се условите што доведуваат до тоа; кои фактори 
влијаат врз нејзината функционалност; дали критиката и во колкав степен си ја 
остварува својата цел.Ова последново, всушност, е содржано во самиот наслов 
на овој труд, кој го истражува степенот на успешноста на уметничката критика 
во Македонија. 

Целта на секоја критика се состои од повеќе последователни меѓусебно 
поврзани и заемно условени функционални сегменти како што се: 
информирањето на уметникот, од кого се очекува да ги слушне и прифати 
изречените ставови, за подоцна и да ги измени сопствените сфаќања и 
уверувања врз основа на изречената критика. 

Информирањето на уметникот, наједноставно кажано, би се состоело 
од процесот на давање одредена количина на факти и сознанија што авторот 
треба да ги прими, запамети и прифати, но може да се случи и да ги заборави 
или отфрли. Тој може од информациите што ги примил нешто да научи и да 
ги употреби, но и не мора. За жал, денес, постојат автори што воопшто не се 
осврнуваат ниту се трудат да ги разбираат критиките што им се упатуваат. 
Прашањето што овде се поставува е зошто е тоа така. Нашата анкета, 
спроведена на скромен број испитаници од фелата на автори, критичари и 
читатели, покажува дека авторите не ги ползуваат критиките поради: недостиг 
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на критики, неадекватни или неприменливи критики, критизерство, губењето 
на авторитетната позиција на критичарот. Од графиконот можете да забележите 
дека е најголем процентот на отсуство на критичката мисла. 

 

71 %

10 %

5 % 14 % 71% недостиг на критики

10% неадекватни критики

5% критизерство

Посебен сегмент за успешна критика е да се влијае врз однесувањето 
и активноста на уметникот, што е веќе посложена цел, затоа што ова 
претпоставува дека уметникот не само што ја примил и разбрал пораката туку 
и дека тој своето однесување го променил под нејзиното влијание. Тоа веќе 
претставува голем успех за критичарот, но понекогаш се случува критиката 
да го промени однесувањето на уметникот во некој друг, спротивен правец. 
На пример, наместо да се залага за автентичност на својот говор или замисла, 
авторот копира одделни уметнички постапки што се среќаваат кај други автори. 
Вакви ситуации доста често среќаваме во нашата уметничка продукција. 
Затоа со право го поставуваме прашањето: што го продуцира недостигот на 
креативност, на што следат следните одговори: насоченост кон масовната 
продукција, која подразбира брзо и лесно создавање и консумирање на уметност 
(во пoголем процент), и блокада и збунетост поради премногу информации.

 

62 %

38 %
62% насоченост кон масовната 
продукција 

38% збунетост од премногу 
информации 

Следното прашање е каква треба да биде таа критика што ќе поттикне 
креативност кај уметникот и ќе му помогне да се оддели од вообичаениот начин 
на размислување. Одговорот што го добивме е: инспиративна, провокативна и 
интересна. 



КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА 

230

 

67 %
9 %

24 % 67% инспиративна
9% провокативна
24% интересна

Друга работа потребна за успешна критика е да се влијае уметникот да 
ги промени своите сфаќања и ставови во согласност со упатствата на 
критичарот, што е најтешко да се оствари. Тоа обично е и наjважната цел на 
секоја критика. Овде мора посебно да се нагласи разликата помеѓу влијанието 
врз однесувањето на уметникот и влијанието врз формирањето на неговите 
ставови, зашто понекогаш критичарот успева со својата порака да го промени 
однесувањето во посакуваниот правец, но не може да влијае врз неговите 
ставови. На пример, ако критичарот изнесе негативни критички забелешки 
без убедливи аргументи, може да се случи авторот од чисто прагматична 
причина, како што е неговата неповолна материјална состојба или желбата 
за популарност,да ги прифати и да ги вгради во своето дело забелешките без 
притоа да ги промени своите уметнички погледи. Убедувањето на уметникот да 
ги смени своите ставови во саканата насока претставува најсуптилен проблем 
за секој критичар, кој треба да развие и примени соодветни тактики и стратегии 
што би вродиле со плод. Се прашуваме дали денес кај нас се пишуваат критики 
со таква цел и дали денес постојат критичари со такви квалификации.Одговорот 
во најголем процент е ретко. 

 

82%

4% 14%
82% ретко

4% често

14% понекогаш

Остварувањето на целите на критиката зависи од одредени групи на 
психосоцијални фактори што влијаат врз целиот процес. 
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Во тој контекст, според хрватскиот социолог Зворнаревиќ (Zvornarević, 
1985:277), разликуваме три групи на психосоцијални фактори како што се: 
особините на самата критика, особините на критичарот и уметникот кому му 
е наменета критиката и социјалната средина во која се одвива комуникацијата. 

Особините на критиката 

Најпрво ќе се задржиме на особините на критиката како фактор за 
комуникација со консументот. Критиката накратко би можеле да ја дефинираме 
како изнесување на одредени стручни ставови за уметничката творба со цел 
да можат да се изрекуваат вредносни судови и да се даваат заклучоци што ќе 
помогнат да се оформи мислење за некоја уметничка творба и да се влијае врз 
перципирањето и одредувањето на основните карактеристики и посебности на 
некое книжевно дело. Она што треба да се анализира кај секоја критика со цел да 
се утврди можноста или неможноста на нејзината комуникација со уметникот 
или консументот на уметничкото дело се сведува на следниве аспекти: во која 
мерка критиката е достапна за примателот, дали е лесно забележлива, дали е 
разбирлива за секого, колку е интересна и дали е доволно уверлива. 

На сите тие аспекти треба да им се обрне посебно внимание доколку сакаме 
и во иднина таа успешно да ја остварува својата функција. Да појдеме со ред. 
За да се оствари комуникацијата на критичарот со уметникот, најпрво треба 
критиката да биде достапна до него.Токму затоа критичарите постојано 
измислуваат нови начини за да допрат до авторите користејќи ги средствата 
за масовна комуникација и новите информатички технологии,кои во последно 
време направија вистинска револуција во тој поглед. Нашата анкета покажа 
дека критичката мисла денес е достапна до консументите преку нејзината 
присутност на интернет во пишани и електронски медиуми. Но, за жал, дебатни 
телевизиски емисии посветени на културолошки проблеми има сè помалку за 
разлика од порано. 

 

 

71%

19%

10% 71% достапна
19% парцијално достапна
10% недостапна
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Во ова време на пренатрупаност со информации забележливоста на 
критичката порака е исто така важна како и нејзината достапност. За 
забележливоста на критиката особено се важни средствата за комуникација 
преку кои критиката стигнува до уметникот или консументот, како и самата 
форма на критиката, која мора да биде впечатлива. Според анкетата, денешната 
критика не е доволно впечатлива. Затоа критичката мисла мора да биде искажана 
јасно и во определена форма што ќе се памети, на пример, критиката во иднина 
може да биде искажана во придружба на графички слики или илустрации, кои 
секако ќе го привлечат вниманието на консументите. 

 

 

48%

52%

48 % впечатлива 

52 % невпечатлива

 

Разбирливоста на критиката е нужна не само за да може примателот да ја 
сфати нејзината содржина точно и во согласност со тоа како што критичарот 
ја разбира. Точноста, според согледувањата на Итало Калвино (Калвино 
2006:73), во себе ги инкорпорира следниве елементи: добро дефиниран исказ 
што побудува јасни, впечатливи и незаборавни визуелни слики и употреба 
на што е можно попрецизен јазик во однос на лексиката со чија помош би 
се нијансирала мислата и имагинацијата, кои, според оценките на анкетата, 
делумно се застапени во денешната критичка мисла.

 

 

9%

48%24%

19% 9% неразбирливост

48% непрецизно искажување

24% точно дефиниран исказ

19% прецизен јазик
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За да може критиката да влијае врз уметникот, таа треба да биде интересно 
срочена. Доколку не е интересна, штом ќе ја прими, веднаш потоа ќе ја отфрли 
или ќе заборави на неа. За да биде критиката интересна, многу е важна 
структурата на содржината на самата критика. Тука секако се инсистира на 
богатството на содржината на критиката, која треба да го следи развојот на 
уметничката мисла, што во мала мерка е застапено во македонската критичка 
мисла. 

 

 

29%

71%

29% богата со содржина

71% празна

Од позиција на уметникот, уверливоста е еден од најважните квалитети 
на критиката. Степенот на уверливост на некоја критика не зависи само 
од квалитетот на рационалните информации што таа ги содржи туку и од 
ирационалните аргументи што се скриени во нејзиниот поттекст. Нивното 
совпаѓање е неминовно за успехот и уверливоста на пораката, која во денешни 
услови се наоѓа на едно средно ниво. 

 

33%

48%

19%
33% големо

48% средно

19% мало

Особините на уметникот и критичарот 

Како втор сегмент за успешно остварена критика ги истакнуваме и особините 
на критичарот и уметникот кому му е наменета критиката. 

Во поглед на ефикасноста на пораката поаѓаме од основната идеја дека 
критиката мора секогаш да биде приспособена кон нејзиниот примател. 
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Притоа, доаѓаме до заклучокот дека, за да можеме да ја приспособиме, 
мораме да ги познаваме психосоцијалните особини на идните приматели, кои 
не се секогаш хомогена структура, туку, напротив, доста често претставуваат 
една хетерогена категорија. Токму затоа она што може да биде забележливо, 
интересно, разбирливо за една категорија на приматели (детски писатели) 
не мора да биде достапно и уверливо за друга категорија приматели 
(писатели на научна фантастика, на пример). Затоа секој критичар, пред да 
ја напише својата критика, мора внимателно да ги проучи психосоцијалните 
карактеристики на оние на кои им е наменета критиката. Тоа е особено 
важно за да се создаде валидна критика што ќе вроди со плод. Но, како што 
покажува анкетата, тоа не се случува секогаш во македонската критичка 
мисла, и сè уште е поголем процентот на неприспособената критика кон 
нејзиниот примател. 

 

43%

57%

43 % приспособена

57 % неприспособена

Недоразбирањата настануваат кога уметниците и критичарите ја 
интерпретираат ситуацијата во која се вклучени на различни, понекогаш и на 
сосема спротивни начини и неизоставно се држат до своите согледби. Бидејќи 
доста често нивните искуства, светогледи и образование се разликуваат 
меѓусебно, сосема очекувано е да не се во можност да дојдат до заедничка 
објективно сфатена смисла. Раководејќи се од двата различни механизми на 
толкување, кои тешко можат да се усогласат, пред сè, поради самата форма 
на толкувањето, кое, според Хирш (Hirš 1983:182–185), не би можело да 
се надева на некоја објективна смисла, нивните светогледи неминовно се 
разидуваат. Во тој случај, неопходно е критичарот, во процесот на создавањето 
на критиката, да постапува според принципите на отвореноста, пристапноста 
и eлаборативноста, кои се релевантни фактори што водат до нејзино успешно 
применување. Во основа секој критичар се раководи според некои норми. 
Тој може и да не се сложува со авторовите цели и намери, со неговиот вкус 
и методи што ги применува, но секогаш треба да ги зема предвид авторовите 
цели и постапки, да ги проценува и образложува со валидни факти.Овој начин 
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на однесување е пресуден за успешна комуникативна врска меѓу критичарот и 
уметникот, односно за можноста/неможноста критиката успешно да ја оствари 
својата цел. 

Социјална средина

На крајот ќе ја истакнеме и социјалната средина како фактор што влијае врз 
комуникацијата меѓу авторот и критичарот. Овде поаѓаме од фундаменталниот 
факт дека човекот не реагира еднакво на истите дразби во различни ситуации. 
Ова особено важи за сложениот процес на човековото комуницирање каде што 
исти пораки можат да имаат сосема различни ефекти врз исти луѓе ако тие луѓе се 
наоѓаат во различни социјални ситуации. На пример, критиката во македонското 
социјалистичко општество била општествено респектирана дејност и вршела 
влијание врз развојот на уметничката мисла, додека денес – во транзициското 
општество – таа се сфаќа несериозно или воопшто не ѝ се обрнува внимание. 
Според нашето истражување, влијанието што го врши критичката мисла денес 
врз креирањето на уметничките ставови и дела е многу мало. 

 

24%

76%

24 % големо

76 % мало

Во оваа прилика, треба да проговориме за социјалното милје во кое се 
наоѓаат и критичарот и уметникот денес, кое се карактеризира со евидентна 
криза на вредносниот систем. Ние денес се наоѓаме во изместена, општествено 
регулирана вредносна ситуација, која влијае врз продукцијата на самата 
критичка мисла. Како што нагласува босанскиот критичар Казаз, критиката 
во транзициското општество сè почесто добива естрадна форма, „која отвора 
простор за идеологијата на економскиот тоталитаризам под кој се сведуваат 
сите културни содржини и се уништуваат сите форми на таканаречената висока 
култура“ (Kazaz, 2008). И сега се поставува прашањето: дали воопшто може да 
се зборува за објективна критика во услови на изместени вредности, кога не се 
цени трудот, достоинството, длабочината, автентичноста, туку во игра влегуваат 
сосема други критериуми како што се плиткоста, леснотијата, достапноста, 
популарноста. 
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Како едни од основните карактеристики на нашиот современ свет се 
истакнуваат плуралноста и пренатрупаноста, што подразбира пишување на 
огромен број уметнички дела или хиперпродукција, која тешко се следи и 
неизоставно бара брзина во усвојувањето на нештата, која за жал своето место 
си го обезбедува и во начинот на создавањето на уметничките креации и во 
стилот на самата критика. 

Овие две главни карактеристики на денешната социјална средина, 
олицетворени во изместеноста на вредносниот систем и во брзината на 
усвојувањето и пласирањето на информациите, скоро подеднакво влијаат врз 
девалвацијата на критичката порака. 

 

 

48 %
52 %

48 % изместеност на вредносниот 
систем 

52 % брзина на усвојување и 
пласирање на информации

Заклучок

Од целата оваа анализа како заклучок произлегува констатацијата дека 
денес е потребно да се вложат повеќе заложби да се приспособи критичката 
мисла кон нејзиниот примател со што би се избегнала збунетоста на авторот од 
премногу информации и неговата насоченост кон масовната продукција, а како 
краен резултат би се добила поквалитетна и покреативна критичка и уметничка 
продукција. 

И покрај свесноста за позитивната улога на критиката во уметничкиот 
процес и покрај подобрените можности и услови за нејзина достапност, 
забележливост и уверливост, таа не е во можност во целост да ја изврши 
својата функција, пред сè, поради аномалиите што владеат во социјалната 
средина во која се одвива целиот процес. Нарушената функција на критиката 
е условена од повеќе сегменти како што се: непостоењето на авторитетот 
како категорија, изместените вредносни системи, брзината на пласирање 
и усвојување на информации и изгубената општествена важност на самата 
критика. Како последица на тоа постои слаба мотивираност за искажување 
на критичката мисла, што неоспорно доведува до подолготраен молк на 
критиката.
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Според согледувањето на критичарите, молчењето претставува тивко 
експресивно искажување на емоциите1 и има негативна конотација. 
Постојаното и долго молчење може да предизвика набиеност од гнев и омраза 
кон надворешниот свет и силна желба за експресивно напаѓање на другите. 
Тоа е особено штетно ако се практикува во критични моменти, кои бараат 
ангажирани јавни настапи. Нивните залагања се во насока на јавен критички 
збор, кој подразбира пофалби и несогласувања, изнесувања на ставови, 
пријателска комуникација, која ќе ги поттикне творечките процеси што ќе 
овозможат покреативни остварувања не само во областа на уметноста туку и 
во многу други сегменти од општественото живеење. 
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Jasmina Mojsieva-Gusheva

Value and Usefulness of Art Criticism Thought in Macedonia 
 

(Summary) 

This article explores the use of critical thought, its development and success in getting across 
important ideas in modern day Macedonian society. We analyze how relevant psychosocial 
factors can benefit or hinder the goal of critical thought. These factors are connected to the 
message from the critical idea, and with the character of the critic along with that of the artist, 
as well as the cultural milieu in which the entire interaction takes place. 
Our focus is on the cultural milieu and the aspects of the psychosocial situation the critic and 
the artist are in. This method of analysis will bring forward new insights about the function 
of critical thought in modern day societies as well as its usefulness. 

Key words: art criticism, value, psychosocial factors, critic, artist, social environment, 
cultural milieu
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ANGELUS NOVUS 
ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ,  

СПОДЕЛЕНИ1 ДОЖИВУВАЊА
 
Клучни зборови: историја, култура, Мисирков, Конески, Ристовски, Старделов

Во своевидното навестување/увод (Паул Кле: Angelus Novus) на 
заедничкото и обединувачкото во темите на својата книга, Старделов укажува 
на пресвртничката слика на Кле, создадена во 1920 година, која особено го 
фасцинирала Валтер Бенјамин, кој и ја купил во 1921. Како што вели Гершом 
Шолем, Бенјамин го толкувал Angelus Novus како „ангел на историјата“. 

Постои и Angelus Novus Macedonicus (акварел – цртеж) на Томе 
Серафимовски – „исконски стремеж на нашиот човек да летне и да се вивне 
над земните урнатини“ (Старделов 2004: 5–16). 

Воведувањето, натаму, укажува дека Серафимовски „ангелот сакал да ни го 
претстави како поет“ и се повикува на Песната што треба да ја напишам на 
Гане Тодоровски. Така, „поетот, летот и распјатието се основните негови (на 
Ангелот, Р. В.) значења како универзална детерминација на нашиот трагичен 
опстој во историјата“. 

Потоа, во поетско-поетичкиот вовед Старделов реферира на Блаже Конески, 
Ангелот на Света Софија, на Ефтим Клетников, Ангелот од Курбиново, 
Михаил Ренџов, Псалм 15 (Ангелски), а на крајот заокружува со икарскит 
принцип – Матеја Матевски, Кон темата за Икар и предупредувањето:

1 Несомнено дека текстот пред вас има и споредби, но, пред сè, треба да покаже/укаже 
на извесна споделеност на доживувањата, а со тоа и на ставовите, меѓу академикот 
Георги Старделов и, пред сè, на Мисирков и Мисирковци, како и други културни дејци 
во Македонија (овде неспомнати), па и на Павао Вук-Павловиќ и Кирил Темков, а, 
на крајот, и јас би се приклучил. Совпаѓањата на доживувањата и ставовите меѓу 
различни (временски и просторно оддалечени) писатели и истражувачи се можни – и 
како (концентрични кругови на) влијанија, но и како извесно селење на идеите, а и како 
употреба на слични методологии во истражувањето.
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Тој се крева
се крева
во пресрет на својот пад
не гледајќи во сенката.

Така, и следнава (моја) песна, имајќи ја предвид долгата осуетеност, како 
и историската стаписаност, скромно го бара своето место во исчекувањата и 
надежите за лет:

Грижа за Врутокот

Светрум,
дожделец во врутокот
(некоја идна голема вода 
и скрб)

Секавично жарче
ненадеен свиден лик
под арката црни сонца
српот на месечината
и бублените ѕвезди

Безгревно е времето,
анасташка е историјата,
бурјан, вечна и ад…
а ние
дури ни вејвејка...

Сега премалени
вај стаписани
но, сепак, знам
веќе бесплотно лета
нашиот
     Angelus Novus
та затоа чекам и јужам
барајќи почва
ков копнежен.
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Кај Старделов, конечно, се соединуваат, на-дополнуваат два принципи, 
едниот е „материјалистички“ (во поранешните трудови доминантен) – 
антејскиот (земјата и нејзината сила), а другиот „идеалистички“ – икарскиот. 

Авторот наведува дека кај Славко Јаневски керубинскиот род се гледа низ 
опозитот: извишување – веднење. Два лика се парадигми: Гаврило (сонувач, 
мечтател, небесен и светол/светлолик) и Исток (темен, змијолик). Слично е и 
со ликовите на Доротеј и Север. Доротеј ја впил во себе вселената, летнал и 
ја надлетал, изградил голем крст од бигор, светел ноќе. А другиот, Север, со 
секира го урнал крстот, ја згаснал светлината. 

Дали случајно се викал Север? Истарскиот, или хистријанскиот, писател 
Фулвио Томица (Fulvio Tomizza), вели: Il male viene dal nord! (Злото доаѓа од 
север!). За жал, за Македонија – од сите страни, како што вели Гане Тодоровски 
во своевидниот дадаистички Запис за еквидистанцата:

24. Нашава Македониичка има четири страни – има и четири бели.
33. Север – беља, Исток – беља, Запад – беља и Југ – беља! (...) 
68. Имало уште една страна – по ред петта! (...)
Или:
Колкава – толкава, таа е!
Нам ни е галидуша.
(...) Нашава „Мала големина“.
И:
Ој, неразвенчана Гоцева изгоро,
Ој, Македонијо, ој, рано многуимена! (4 мај 1903 година)

Како и да е – најдлабокиот копнеж ни е: копнежот по лет.

ANGELUS NOVUS е ангел на историјата.

За Старделов, Крсте Мисирков е – македонски Angelus Novus на историјата 
– зашто: „Тој ја виде Македонија во нова историска светлина, во светлината 
на една голема духовна ренесанса...“ Мисирков ја согледа „македонската 
национална идеја (која) им објави војна на војните и на урнатините што тие ги 
носат...“ (Старделов 2004). 

„За македонцките работи“ е пацифистичка национална програма. 
Наместо борба и војна, Мисирков пропагира „мирна програма на 

Македонците“ – борба на културна почва, просветување на народот. Востание 
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во културата и остварување духовна и морална преобразба низ што ќе го 
постигнеме најбитното: „самите да изучиме самите себе“. 

Да парафразирам, Мисирков и Мисирковци, свесни дека се родени во (Блаже 
Конески) згазено племе, се подготвуваат за лет над македонските урнатини за 
раздробениот народ да стане – едно цело. Така согледува, вели Старделов, и „Јордан 
Плевнеш во својата драма за Мисирков, кој кога дури и се загледува во минатото, та 
дури и кога умира, го прави тоа секогаш со нескриен двиг да полета кон една нова 
македонска иднина“ (Старделов 2004: 8). Мисирков, како и Бенјамин, истакнува 
Старделов, видел дека „претставата за среќата и претставата за историјата на 
еден народ содржат во себе нешто избавувачко и нешто ослободувачко“. Така, 
Бенјамин вели: „Минатото носи со себеси временски индекс со кој се упатуваме 
кон искупителното. Постои таен договор на минатите поколенија со нашите. Нас 
нè очекуваа на земјата“ (Старделов 2004: 8). 

Постои таков македонски договор, вели Старделов2. 
И вели: „Тоа е, ете, тој непишан и непотпишан договор меѓу, на пример, 

Миладиновци, Прличев, Цепенков и Лозарите, меѓу Лозарите и Мисирков, 
меѓу него и Чернодрински, меѓу Чернодрински и Вапцаров и Рацин, меѓу 
нив и Конески итн.“ Старделов потсетува на Бенјамин, кој вели дека моќта за 
разгорување на искрата од минатото ја има оној историчар што е „проникнат 
од свеста дека ни мртвите нема да бидат сигурни пред непријателот доколку 
победи“, што во нашиов случај и се случуваше. Притоа, победникот – 
непријателот го носеше својот плен – тоа се културните добра (Бенјамин). Тој 
нагласува дека „нема документ на културата кој истовремено не бил и документ 
на варварството“.

Дали завршува епохата на македонските историски урнатини и дали се 
гледаат новите хоризонти на една нова заедничка иднина? 

Каде се почетоците на новите видици (и у-видувања, со-гледби) кои можат 
да се следат? 

2 Во таа смисла говори и фасцинантниот Свами Вивекананда (1863 – 1902), 
неочекуваниот мисионер на индиската духовна култура, кој како метеор се појави 
во Америка, во Чикаго, на „светскиот парламент на религиите“ со вакви зборови:  
Секој човек е носител на некоја идеја. Кон надвор, човекот е само п(р)ојавување, јазички 
израз на внатрешната идеја. Исто така и секој народ има соодветна национална идеја. 
Таа идеја е дејствена во светот и потребна за неговото одржување. Во оној ден кога 
таа идеја ќе престане да биде потребна како елемент на одржувањето на светот, 
и носителот на таа идеја бидува разурнат, било да е поединец или народ. Причина 
што ние Индијците сè уште живееме, наспроти толкава беда, неволја, сиромаштија 
и експлоатација и однатре и однадвор, е постоењето на националната идеја, која 
уште е потребна за одржувањето на светот... Треба да се разбере дека Индија уште 
живее затоа што уште има да принесе свој удел во ризницата на светската култура 
(Veljačić 1978: 421).
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Пред сè, Илинден, камбаните на Крушево што бијат слобода или смрт – и 
тоа е подготовка за нов македонски лет. До кога?! Додека не се реализира! 

За македонцките работи е коперникански пресврт на македонската 
политика, македонската национална програма. Додека во соседните земји 
погледот е свртен кон исток (на пример Србија на исток, Светозар Марковиќ), 
Мисирков категорички тврди: „погледите наши треба да се свртени во Европа“3. 

А Мисирков беше несфатен. Како и неговата книга. Тогаш, 1903, но и 
подоцна – беше тоа невидена хајка и против авторот и против книгата. 

Но, „најстрашно е што ние Мисирков и денес не го сфаќаме, ниту неговата 
оригинална идеологија на националниот сепаратизам, ниту неговата критика 
на револуцијата, зашто нашите глави се набиени со големи и непроменливи 
предрасуди дека само револуцијата ја овозможува слободата на еден народ, а 
не културата и неговата творечка еволуција“, вели Старделов (2004: 32). 

Пишувајќи за делото на Блаже Ристовски Историја на македонската нација 
(Скопје 1999), Георги Старделов вели дека историјата на македонската нација е 
историја на нејзината култура. 

Балконот БАЛКАН – оваа игра на зборови ја осмисли Кица Барџиовска-
Колбе (балкон, балкан, некогаш и валкан) – од кој се гледа големиот дел на 
полуостровот (Балкан, Балканите) на полуостровот (Европа) и балконот 
Балкан од кој се гледа големата реклама за фабриката за чоколадо – „Европа“ – 
е преполнет со историја. 

На Балкан сите се болни од историјата, вели авторот и го наведува Ниче – 
историјата стана компендиум на стварен неморал. 

Човекот низ историјата бил и рушител и градител, „можеби многу поголем 
рушител отколку градител“, вели Старделов, но, сепак, сепак: 

македонското пледоаје предупредува – денес и вчера, но и утре:

3 Но, по повеќе од сто години од Илинден, во последните денови на февруари 2017 
година (кога го привршувам овој текст – скица за љубовта кон родината, за втемелениот 
патриотизам на Георги Старделов, треба да се има на ум она што го напиша Мисирков:
„Народнијот идеал се применуат кон историјцките прилики и тоа, што денеска било 
народен идеал, утре, по неговото осачествуајње, ке остапит место на друг, за кој напред 
мало се мислело“.Ни Европа не е иста: И. Џепароски (Грабнувајќи ја Европа); А. 
Прокопиев (Измислувајќи ја Европа).
И таа се менува, се разбира. Се „редефинира“.
Мисирков пишуваше: „Јас сум македонец и интересите на мојата таткоина ми се 
предстауат така: не Русија и Австро-Унгарија сет непријателите на Македонија, 
а Бугарија, Грција и Србија. Само енергична борба со тија три држаи ке избаит од 
погубуајње нашата таткоина“.
Старделов го наведува Мисирков: „Ние сме Словени-робови кај Словените-поробувачи“ 
(...) земја „распокината од Словени и за нас македонскиот Турчин, Влав, Албанец, робови 
како нас, ни се посимпатични од вас – алчните Словени-поробувачи и завојувачи“. 
Како е сега, кога заедно го заодивме дваесет и првиот век?!
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Не уривајте, или доста со уривањето! 
На крајот, за методологијата, па и мотивацијата на овој текст: тој се 

пројави прво како една поголема фус-нота за философијата на културата 
како вистинска историја, а се покажа како автохтона, самостојна замисла 
– на македонското битие. Но тоа значи дека пред себе имаме само скица, 
која, би требало, да се дообјасни и да се доработи, а да остане и научна и 
литературна (и поетска). Како што вели академикот Старделов – кај Петре 
М. Андреевски се работи за македонска поетска онтологија. Или – „значи да 
мислиме за нашите сопствени извори“. 

Својата херменевтичка постапка Старделов ја резимира со воскликот: 
Назад кон делото! Всушност, бидејќи се работи за толкувањето и разбирањето 
– назад кон изворното, изворот, почетокот. 

Тој вели: „Естетичката херменевтика, како вештина на разбирање и 
толкување на книжевниот текст, трага по неговите внатрешни пластови 
во кои се откриваат трајните значења и зрачења, драмата и дилемите на 
човековиот опстој во светот. Притоа толкувањето на уметничките книжевни 
дела не е можно без вживувањето во нив (Einpfulungstheorie)“ (Старделов 
2006: 17). 

Ваквата постапка се применува и на толкувачот. Тоа е една од причините 
за множеството цитати. Втора причина е јазикот на Старделов – богат, „и 
народен и научен“, близок и сроден со литературата/поезијата што ја толкува.
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Radomir Videnovikj

Angelus Novus 
Georgi Stardelov, Divided Experiences

(Summary)

In the entire opus of Georgi Stardelov history is an important and common topic. Henceforth 
in his propaedeutic aesthetic texts (Antaeus Looks for Ground), i.e. in his activities as 
(not only) a literary theoretician (critic) – history (Macedonian) intersects with language, 
literature, art and Macedonian culture. 
Thus Stardelov follows the trail of a specific philosophy of culture, considering culture the 
essential history of the Macedonian nation, which can also be seen in the subtitle to his book 
Angelus Novus, Preparation for the Flight – The History of the Macedonian Nation; The 
History of Macedonian Culture. 
The thesis is supported by the pieces, thoughts and words of Krsto Misirkov, Blazhe Koneski 
and Blazhe Ristovski, as well as of others active in the domain of culture. 

Key words: history, culture, Misirkov, Koneski, Ristovski



КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА 

246

82’04 
82-95 

изворен научен труд
Маја Јакимовска-Тошиќ
Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје 

КРИТИКАТА ВО ИСТОРИОГРАФСКОТО 
ПРОСЛЕДУВАЊЕ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА 

КНИЖЕВНОСТ

Клучни зборови: средновековна литература, македонска книжевна историја, книжев-
нотворечки идентитет, континуитет, автентичност, културен развој, критички модел

При елаборирање на предложената тема, којa се однесува на критиката 
во историографското проследување на средновековната книжевност, мора 
најнапред да се задржиме кон подвлекување на посебноста на средновековната 
книжевна проблематика, која денеска ја согледуваме од една современа 
книжевнотворечка дистанца, бидејќи помеѓу средновековното и современото 
книжевно создавање стојат векови. Овде ќе го додадеме и спецификумот 
(македонската) средновековна литература да се согледува како дел од 
пошироки културолошки и општествени контексти: византиско-словенски, 
кирилометодиевско-сесловенски или во контекст на духовното и книжевното 
коегзистирање меѓу источната и западната културна традиција. Погледнато 
контекстуално се јавува неопходноста од извлекување на природата и 
карактерот, како и на суштината и развојниот континуитет конкретно на 
македонската средновековна книжевна традиција и во нејзин контекст на 
книжевната критика, пројавена кај нас и во странските научни и културни 
центри, која во голема мера останува во сферата на прашањата за континуитет/
дисконтинуитет, книжевнотворечки и јазичен идентитет, автентичност, 
припадност, оригиналност/преводност итн. 

Сите овие прашања се плод на резултатите од темелните истражувања 
врз кои се засновува современата медиевистика, врз хронолошките состојби 
и надоградби, врз актуелните проширени сознанија во оваа дисциплина 
базирани врз европските резултати, како и врз националните неколкудецениски 
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научноистражувачки програмски проекции. Нив особено ги согледуваме 
како надоградба фундирана врз искуствата остварувани во повеќето научни 
центри во Р Македонија што ја имаа за специјализирана цел медиевистиката: 
Одделението за лингвистика и литературна наука и Истражувачкиот 
центар за културно наследство при МАНУ, Катедрата за македонски јазик и 
јужнословенски јазици, Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности и Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“, Институтот за историја, Институтот за историја на уметност и 
археологија, Институтот за класични студии при Филозофскиот факултет во 
Скопје, Институтот за старословенска култура, Одделението за историја на 
македонскиот јазик во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 
Одделението за средновековна македонска литература при Институтот 
за македонска литература, специјализираните одделенија во Институтот 
за национална историја, Археографскиот оддел при Универзитетската 
библиотека „Св. Климент Охридски“, Архивот на Македонија, Богословскиот 
факултет „Св. Климент Охридски“ и други. Ваквите научноистражувачки 
проекти донесоа значајни сознанија во однос на посебниот македонистички 
влог, со свое специфично обележје и со своја карактеристична природа, како 
дел од глобалните средновековни византиско-словенски или во контекст на 
средновековните сесловенски книжевни процеси, кои понатаму станаа одделен 
сегмент за проследување во книжевната критика.  

Во таа смисла, дека надоградувањата се природен след на достигнувањата 
на современата наука се и согледувањата на еден од најпознатите проследувачи 
на средновековните словенски литератури, Д. С. Лихачов, кој вели дека: 
„историјата на литературните процеси не треба да е само историја на 
авторите и нивните производи, или историја на општествени идеи изразени 
во уметничка форма и историја на стилови, туку таа е исто така историја на 
менливи односи на нејзините делови и заемните односи со надворешните 
појави“ (Лихачов 1972). Притоа се мисли на времетраењето, периодизацијата, 
но и на комплексноста во односите помеѓу средновековните источнословенски, 
западнословенски и јужнословенски литератури, кои се согледуваат како еден 
систем во однос на нивните структури, но тие се и со подвлечени разлики во 
однос на јазичните, текстуалните и културните рамништа. Кон ова е важно да 
се истакне едно надоврзување изразено во согледбите дека меѓу најважните 
сведоштва за целокупниот прогрес на човечката култура е развојот на 
сфаќањата на културните вредности на минатото и на културите на другите 
народи, низ умешноста и вештината тие да се зачуваат, акумулираат, доживеат 
преку естетската вредност и валоризација и да се надоградат во современиот 
општествен миг. Севкупната историја на развојот на човечката култура е 
историја не само на создавање на новите туку и на откривање и зачувување 
на старите културни вредности (Лихачов 1972: 425–426). Една од задачите на 
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историјата на книжевноста и културата воопшто, е умешноста стрпливо да се 
проникнува во естетските системи и во општествените идеи на минатото и 
сегашноста. Притоа, во генезата и развојот на овие интеркултурни релации 
меѓу словенските литератури се истакнува и трансплантацијата на византиската 
литература „како растение што се менува и развива под климатските влијанија 
и новите природни услови“. И тоа растение продолжува да живее нов хибриден 
живот во секоја одделна словенска литературна средина!

Третманот на сите овие комплексни односи уште повеќе се комплицира 
бидејќи во истражувањата на научниците, каде што ги вклучуваме и прилозите 
од областа на литературната критика, етничката карта на Европа од IX до XIV 
век се перципира со гледишта на XX–XXI век. Сложеноста и комплексноста 
во разграничувањето на книжевните и културните релации и посебности 
се согледуваат во речиси сите истории на средновековните литератури на 
словенските народи. Тука би навеле некои од овие изданија: бугарските, како 
што се на пр. изданијата на П. Динеков во два тома, 1950 и 1953, Историјата на 
БАН од 1963 до изданието на Донка Петканова (1992), како и најновата од А. 
Милтенова и група автори (2008), српската, почнувајќи од првата подготвена 
од Ф. Рачки и Ѓ. Даничиќ, што ја издаде В. Јагиќ (1867), преку Историјата на С. 
Новаковиќ во истата 1867 г., до најновите српски средновековни истории, како 
на пр. на Д. Богдановиќ (1980) итн., и до бројните руски изданија, во кои дел 
од литературните процеси и појави од македонскиот средновековен културен 
простор се третираат како сегмент или целост од друга национална литература. 
Особено на големо внимание во домашната/македонската книжевна критика 
(Велев 2000: 146–153) се најде Историјата на литературите на Западните 
и Јужните Словени како макропроект на Институтот за славистика и 
балканистика при Руската академија на науките (Москва 1997) или советскиот 
литературен Енциклопедиски речник (Москва 1987), како и најновите томови 
на Православната енциклопедија, што како фондација е формирана од 1998 
година при Руската православна црква, под редакција на патријархот московски 
и на цела Русија, г. г. Кирил, од која досега се издадени 38 тома, а се очекуваат 
60. Со големо жалење констатираме дека во сите овие изданија приредувачите 
ја изоставиле, ја приклониле кон друга национална култура или ја премолчиле 
посебната идентификација на македонската средновековна литература, со тоа 
што најголем дел од овие развојни појави и процеси е вклучен во книжевниот 
развој на бугарската или српската литература. Така, од она што дознаваме 
преку медиумите или од информациите соопштени на самите промоции, 
во Православната енциклопедија или се вклучени мал број или се очекува 
дополнително вклучување на 100-тина македонски научници што би ги 
пополниле термините како: Македонија, Охрид, архиепископ Доситеј, МПЦ 
и сл. (http://internetvesti24.blogspot.mk/2015/10/blog-post.html). При една ваква 
состојба се чини дека државните, црковните и националните противречности 
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од новото време механички се пренесуваат и во средновековните периоди 
кога само што се оформиле и развивале самостојни словенски народности, 
одделна словенска цивилизациска свест, кога сè уште биле силни врските меѓу 
нив и кога, според зборовите на св. Климент Охридски, суштествувал еден и 
„многуплемен словенски народ“. Во еден ваков контекст на проследување, 
особено е значајно критички да се определат и проследат континуитетите во 
книжевното создавање, врските и контактите меѓу литературите, но и оној 
автентичен влог што го одделува идентитетот, како и развојниот интегритет 
на секоја одделна национална литература, вклучувајќи ја со својот книжевен 
развој, континуитет и спецификум и македонската. Така, уште пред консти-
туирањето на македонската држава во 1944, значајни славистички имиња ја 
потенцираа посебноста на македонската средновековна ракописна традиција 
и на македонската варијанта на старословенскиот јазик, различна од бугар-
ската и српската: Мјечеслав Малицки, Ватрослав Јагиќ, Ватрослав Облак, кои 
ги отворија македонистичките патишта на Петар Данилович Драганов, Крсте 
Мисирков, Владимир Мошин, Блаже Конески, Зденка Рибарова, Р. Угринова-
Скаловска, Франтишек Вацлав Мареш, Моше Алтбауер и многу други. Така, 
континуитетот на македонскиот книжевноисториски развој од аспект на 
средновековното создавање го согледуваме низ неколку фундирани подрачја: 1. 
преку континуитетот на книжевнотворечките процеси во ранохристијанскиот и 
во средновековниот период; 2. низ кирилометодиевската словенска традиција; 
3. преку македонската средновековна книжевност; 4. како и низ согледбите за 
македонската книжевна историја и македонскиот културноисториски идентитет 
во рамките на словенско-византиската христијанска цивилизација и култура. 

На тој начин низ историографски, социолошки и културолошки 
интроспекции во најновите изданија од областа на медиевистиката кај нас се 
проследува вековниот континуитет на македонската книжевна историја, 
при што во еден динамичен пресек се согледува, како што истакнува во 
своите истражувања И. Велев, односот помеѓу историјата – културната 
историја и книжевната историја, согледан од аспект на современите текови 
на општественото, духовното и културното живеење во континуирана 
последователност и сооднос со историјата и историското (Велев 2014: 13). 
Доказ за ваквиот приод во проследувањата се и повеќето проекти на Институтот 
за македонска литература, кои се појавија и како монографски публикации, а 
со кои директно се надмина ставот за нерамномерниот или премолчуваниот 
развој и продукција во македонската средновековна литература. Тука, без 
претензија за сеопфатност, би ги споменала двете истории на македонската 
средновековна литература, едната од В. Стојчевска-Антиќ (1997) и втората 
од И. Велев (2014), како и изданијата Скриптoрски центри во средновековна 
Македонија (IX–XVIII) (1997) и Творци на средновековната македонска 
книжевност (IX–XVIII) (2004), но и бројни други изданија со македонистичка 
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ориентација од областа на кирилометодиевската проблематика1. Со нив се 
докажа дека низ десетвековниот развојно-творечки интензитет се создаваше 
македонската средновековна литература, со свои специфичности во доменот на 
јазичните особености, текстологијата, преферирањето на одредени жанрови, 
афирмацијата на конкретни скрипторски центри, калиграфски школи и сл. Во 
овие изданија се пласираат ставовите на авторите за македонската книжевна 
историја согледана како неотуѓив дел од феноменот на културниот развој на 
македонскиот простор и на културноисторискиот идентитет на Македонците 
низ вековниот цивилизациски систем на опстојување, наспроти елаборациите 
и критичките осврти што ги среќаваме во научните изданија и особено во 
книжевните истории, енциклопедиски речници, монографски публикации и 
слична литература во научните центри на соседните држави. 

Токму врз ваквата матрица денеска се градат и се елаборираат сите 
понатамошни суштински подрачја од македонската средновековна книжевна 
историја, со концентрација врз фундаменталните подрачја што ги опфаќаат 
творечките процеси, делата, творците, книжевните жанрови, како и идејните 
тенденции во конкретните периоди. Или, како што добро забележува И. 
Велев: „Ниеден современ народ или современа национална култура не може 
да претендира да биде единствен наследник на глобалните културноисториски 
творечки искуства, зашто тие имаат општи цивилизациски придобивки и од 
нивниот извор (византискиот/кирилометодиевскиот, н. з.) протекуваат сите 
поединечни основоположени традиции. Македонската книжевна историја 
ја споделува истата суштина, карактер и специфичност со посебните и со 
глобалните културноисториски процеси што се одвивале низ вековите на 
македонскиот географски и етнички простор, но и пошироко во Југоисточна 
Европа“ (Велев 2014: 14). Затоа и напоменуваме дека проследувањето или 
претставувањето на книжевноисториските процеси реализирани на почвата 
на Македонија и понатаму останува како мошне комплексен процес што 
подразбира утврдување на определена (национална) рамка во книжевната 
продукција создавана во различни периоди. Отсуството на чувство за 
ваквата сложена истражувачка обврска кај нас, во историографската наука 
на соседството и во славистиката воопшто, често ги наведуваше книжевните 
историчари да го проследуваат македонскиот книжевноисториски развој преку 
парцијални периодични рамки или во составот на други национални култури, 
па дури се среќаваат и тези за неговиот дисконтинуитет. 

1  Застапени во најновата библиографија (2016) на изданија подготвена од 
проф. д-р Лилјана Макаријовска, „Прилог кон кирилометодиевската библиографија 
во Македонија“, Кирилометодиевистика 10, Скопје 2016, 123–263. <http://ukim.aca-
demia.edu/LiljanaMakarijoska>
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Поставена пред ваквиот историски контекст, македонската книжевна 
продукција не восприемала само влијанија од глобалните творечки процеси 
со кои се нашла во непосредни контакти и влијанија. Истовремено таа и 
партиципирала со сопствени развојни препознатливости, произлезени од 
надградбата на нејзината традиција. Затоа и како посебен квалификатив 
се издвојува посебноста и автентичноста на македонската средновековна 
книжевна традиција, што се докажува преку критичките изданија и научните 
прилози главно публикувани на наша територија, во други земји, а извесен 
дел и во Р Хрватска, каде што влијателните научни списанија од Загреб Slovo 
и Radovi Staroslavenskog instituta редовно објавуваа прилози од областа на 
македонската средновековна книжевност.

Во средновековниот период се одвивале типични развојни тенденции 
при книжевноисториските творечки процеси, континуирано надградувани 
од актуелните духовни, културни и социолошки цивилизациски потреби. 
Инаку, самиот историски феномен на средновековието оформил и сопствен 
културноисториски идентитет од кој произлегле повеќе форми на книжевно 
наследство.

Оваа словенско-христијанска цивилизација најафирмативно ќе стартува 
на европската културно-просветна сцена со кирилометодиевската духовно-
просветна акција. Ова круцијално подрачје од развојот на сесловенската и 
македонската средновековна книжевност е поврзано со третманот на прашањата 
за историскоразвојниот континуитет на македонската средновековна јазична и 
писмена традиција, која на наш терен во манир на средновековни естетички и 
културни модели се распространува до крајот на XVIII век. 

Она што за нас е важно, а во духот на нашето проследување, е прашањето за 
натамошно докажување и поткрепувања на стојалиштата на македонската кни-
жевна наука и историографија на бројните современи научни дебатирања на 
европската сцена, за коишто можеме да констатираме дека повторно запаѓаат 
во своевидна криза, преку поддршка на посебниот културнотворечки иденти-
тет на процесите што се одвивале на македонска почва, каква што во нивните 
трудови научно образложуваат големите имиња од рангот на: Ватрослав Јагиќ, 
Владимир Мошин, Франтишек Вацлав Мареш, Г. А. Илински, Сергеј Троицки, 
Блаже Конески, Димитрије Богдановиќ, Зденка Рибарова, Вангелија Десподо-
ва, Вјекослав Штефаниќ, Едуард Херцигоња, Јосип Хам и др. (Црвенковска 
2014: 67–76). 

Поради сето погоре изнесено, важно е да напоменеме дека од особено 
значење во самите интеркултурни релации на блиските културни светови е 
да се препознаат заедничките естетски и творечки чинители, но исто така во 
критичките осврти да се издвојат и специфичноста, како и индивидуалноста во 
творечките процеси на одделните народи во долгиот средновековен творечки 
период. Токму во разноликоста на естетската свест лежи богатството на 
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литературите, блиски, но не и идентични по својата природа, оригиналност 
и разнообразност, што ја создава можноста да бидат третирани/користени 
како културно добро од исклучително значење во современото уметничко 
творештво. 
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Maja Jakimovska-Toshikj

Criticism in Historiographic Consideration of Medieval Literature 

(Summary) 

When elaborating our paper on criticism in historiographic consideration of medieval 
literature, we first have to underline the peculiarity of the topic of medieval literature which 
today we see from a contemporary literary and creative distance, since there are centuries 
between medieval and modern literary creation and interpretation of literary phenomena and 
processes. We add here another specificity, looking at Macedonian medieval literature as part 
of wider cultural and social contexts: Byzantine-Slav, Cyril and Methodius’s pan Slavism 
or in the context of spiritual and literary coexistence of eastern and western traditions. The 
treatment of all these complex relations is even more complicated because in scientists’ 
research, including articles in literary criticism, the ethnic map of Europe in IX-XIV is 
perceived with views from XX-XXI centuries.  From a contextual viewpoint it is necessary 
to extract the nature and the character, as well as the essence and the developing continuity 
of the Macedonian medieval literary tradition, and in this context literary criticism, which is 
mainly confined to issues about continuity in literary creation, literary and linguistic identity, 
authenticity, originality/translatability, etc. 

Key words: medieval literature, Macedonian literary history, literary creative identity, 
continuity, authenticity, cultural development, critical model 
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КРИТИЧКАТА МИСЛА ВО 
МАКЕДОНСКИОТ 19 ВЕК

Клучни зборови: македонски, 19 век, критика, литература, континуитет

Договарањето и осмислувањето на темата за нашава конференција, од 
првиот момент, за поголемиот број мои колеги стана вистински предизвик, 
кој предизвика живи и возбудени дискусии. Ќе се пишува за нешто што 
е актуелно и провокативно, па истовремено почнав да размислувам, 
а за што да пишувам јас. Не сакам да отстапам од моите истражувања за 
19 век. Темата нема да биде провокативна; ќе направам еден преглед на 
развојот на македонската критичка мисла, па со тоа сепак ќе ја покажам 
гласноста, постоењето на движечката критичка мисла во 19 век. И додека 
течеа тие мои размисли, до мене допираа и гласовите што ме прашуваа за 
што ќе пишувам. Дури до мене допре и исказот дека ние од одделенијата 
што се занимаваме со старите периоди не сме компетентни да пишуваме 
за критиката! Но токму овие последни зборови кај мене побудија и друга 
размисла, дека всушност ќе го истакнам токму спротивното на тоа. Дека 
ние токму со нашите истражувања ги превреднуваме процесите, делата, 
авторите, вршиме нови читања и толкувања, и токму правиме нови критички 
промислувања за нивното значење. Притоа понекогаш се спротивставуваме 
и ги ревидираме мислењата на нашите ценети професори и критичари, 
секако поради можноста што ние ја имаме во денешно време: подостапни 
ни се архивските материјали; твориме и толкуваме кога македонската научна 
мисла не е ограничена и поставена во рамки на политика што дозволуваше 
ограничено пишување за македонското прашање, односно за македонската 
културноисториска традиција. Со тоа одговорноста пред нас е голема, ја 
преиспишуваме нашата литературна историја, отворено ги оценуваме делата, 
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ги објаснуваме и критикуваме идеолошките отклонувања кај определени 
автори, ги согледуваме причините, го мериме пулсот на нивните дела со 
дадените општествено-политички услови итн. И всушност молк. Никаков 
интерес ниту за минатото, ниту за овие нови дела. 

Погледот е свртен кон електротехнолошкиот развој, кон општества во 
кои исклучиво предност се дава на информатиката, кон повикот дека силни 
држави, односно општества се информатичките општества. Се создаде систем 
на мислење дека општествено-хуманистичките науки немаат вредност, дека 
не нудат просперитет. Моќта на гласноговорноста е во низата алатки што ги 
нудат електронските технологии преку кои човекот го доби „демократското 
право“ за исказ на својот став, мислење, допадливост или не (односно како 
што се користат зборовите: лајкни, шерни итн.). Па така тоа право на исказ 
го добија сите, па и најмалите, а кои уште не се ни свесни за значењето на 
своето постоење. Држејќи ги во рацете таблетите, паметните телефони, 
ајподите итн., тие од најраните години влегуваат во глобалниот свет при што 
истовремено прифаќаат низа позитивни, но и низа негативни информации 
за кои не постои никаков филтер, критика. Доброто и лошото се поставени 
на исти фреквенции, за разлика од минатото, кога преку приказните ни се 
укажуваше на разликата помеѓу овие две нешта врз кои всушност се базира 
целокупното човеково живеење (добра/лоша: навика, храна, оценка, книга, 
серија итн.). Дури и потребата од размисла, од мисла за да се напише порака 
е заменета со низа готови сликички – „стикери“ наместо збор, цела реченица. 
Со тоа всушност се креира истомисленост, наспрема можност за културна 
креативност. На тој начин се постигнува целта на денешното живеење во 
кое моќта е во технолошките алатки, а не во моќта на зборот. Опстанокот на 
човештвото, на светот зависи од информатиката, а не од хуманистиката. 

Но токму таа „демократија“, односно гласноговорност создава толкава 
фреквентна какофонија што на моменти нè доведува до молк. Наспрема ова 
мое мислење, присутно е и мислењето дека молкот бил карактеристичен 
за минатото. Но и во тоа време, мислам на 19 век, како и денеска, 21 век, 
општествата биле опфатени од крупни промени во секој сегмент од животот 
(индустриска/технолошка револуција, рушење на империи/бришење 
на граници, либерализам/глобализам итн.), владеела – ќе нагласам – 
конструктивна гласност. Секојдневно биле објавувани полемики, рецензии, 
памфлети, прогласи, манифести, критики. Притоа, за секој напишан ред 
имало остра критика, за секој напишан текст првенствено се проучувала 
културната историја. 

„Без јасно сфаќање дека новата култура може да биде создадена 
единствено преку познавањето на културата создадена низ целиот развиток 
на човештвото и преку преродбата на таа култура – без таквото јасно сфаќање 
ние нема да ја решиме таа задача. Новата култура не се јавува искокнувајќи 
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незнајно од каде, не се јавува со измислувањето од луѓето што се сметаат 
себеси за специјалисти за нова култура. Тоа е сè полна бесмислица! Новата 
култура треба да се јави со природниот развиток на оние резерви од знаења 
што ги создало човештвото досега (...) Потребно е да се преземе сета култура 
што е создадена досега, и од неа да се изгради нова“ (Рацин 1987а: 159). 

За жал, денешната состојба не се движи во тој правец поради тоа што: 
дел од научната мисла ги фаворизира само новите видувања за културата; 
политичките страни се вмешани во целокупното наше културно живеење, 
без критички, естетски, научен поглед, при што единствено се водат од 
тенденцијата едните да фаворизираат едни личности, другите други, 
третите трети личности и настани итн.; општата поведеност од трендот на 
глобалната култура, односно на актуелните изации, како американизација, 
компјутеризација, турбофолкизација, за жал, создаваат една нова, хибридна 
култура во која – секој мисли дека од него нешто почнува! Поради тоа не се 
читаме, не се почитуваме, не се критикуваме. Затоа и владее молкот. Отсуството 
на критичката мисла, на критичките стандарди ни ги оневозможува насоките 
преку кои ќе создаваме трајни и вредни дела, не само за актуелниот момент 
туку и за идните генерации; дела со кои ќе го зачуваме нашиот културен 
континуитет, кој за жал како да го прекинавме со почетокот на 21 век. 

Навидум секојдневно се говори, се работи на теми од областа на заштитата 
на културното наследство. Но каде е навистина заштитата на книгите, на 
пишаниот збор, кој бил основниот двигател на преродбата и на културниот 
развој воопшто? Каде е заштитата и афирмацијата на библиотеките, кои со 
жесток напор биле отворани во 19 век бидејќи се знаело колкава е нивната 
вредност? Како се чуваат ракописите по архивите во кои е преточена нашата 
историја, кои сè уште стојат необјавени наспрема бројните публикувани дела 
од светската продукција, чија вредност секако е неспорна, но немаше ли 
место меѓу тие бројни објави, барем неколку места не само за националните 
туку и за оние странски автори што во 19 век пишувале, го бранеле и го 
афирмирале македонското прашање? Покрај ваквата состојба, дополнително 
влијае и пасивноста кон печатените дела. Односно, за жал, многумина и од 
нашата професија велат посоодветни се е-книгите, интернет-изданијата, 
поради што директниот контакт со книгата одумира. Одумираат и печатените 
медиуми, вниманието е свртено кон „сајтовите“, „твитерите“ и кон уште да не 
ги набројувам овие туѓи, преземени зборови, кои сè повеќе ни го нагризуваат 
јазикот. Со ваквото гласно прифаќање на оваа актуелност самите ѝ даваме 
уште поголема моќ на оваа културнодеструктивна сила. Притоа, дел од 
населението чита едни определени „сајтови“, односно електронски страници, 
другиот дел чита други, па вистината за некој настан останува негдека 
заглавена меѓу тастатурите на компјутерите, телефоните итн. Трајна трага 
нема, наспрема минатото, кога, и покрај тоа што, кога се говореше за радиото 



257

Валентина Миронска-Христовска
и телевизијата, се велеше отиде во етер, но остануваат записи, ленти, кои 21 
век ги вовлече во молкот на темните, незаштитени депоа. А за состојбата со 
првиот медиум преку кој се ширела масовната култура – весникот – и да не 
зборуваме. 

Во 19 век весниците започнале масовно да се објавуваат и биле средиште 
на сите јавни, културни, политички, економски, социјални настани и 
дебати. Денеска во 21 век тие згаснуваат. Тогаш, секојдневно, во нив биле 
водени остри и сериозни полемики и критики, наспрема денешната објава 
на „ексклузивни“, т.е. сензационалистички вести во кои невкусноста на 
зборовите нема граници. Тогашните различни идеолошки ставови, од кои 
некои биле со цел да се разедини македонскиот народ, за разлика од денеска, 
му давале поголема сила на македонскиот човек во докажувањето на нашето 
постоење. Тоа водело кон истражувања и афирмирања на македонското 
историско минато, а не кон негово откажување и бришење. 

Притоа македонските интелектуалци се наоѓале во незавидна состојба, 
бидејќи нивните текстови најчесто биле редактирани и преадаптирани 
од страна на уредувачките одбори во кои доминирале туѓите пропаганди. 
Поштедени биле само оние весници што биле публикувани од Македонци, 
без никаква туѓа финансиска помош, како на пример весникот Македонија 
на Коста Шахов, поради што и до денешен ден не можеме да го добиеме во 
архивите во Бугарија. Исто така, острата критика што доаѓала и од страна 
на нашите соседи санкционирала многу македонски писатели, како што е 
примерот со Григор Прличев, кој поради тоа се откажал од пишувањето. 

„Мразам необразована критика; ловоровиот венец беше пред сè свежо-
зелен, несвенлив; грубата критика се обвитка околу него како змија, го истури 
отровот врз неговите лисја, и тие овенаа, се исушија“ (Прличев 2002: 227). 

Во есејот „Критик и преведувач“ Прличев полемизира со Нешо Бончев, 
бугарски литературен критичар и елинист, кој за фрагментите од преведената 
Илијада објавени во списанието Читалиште (1871) напишал остра критика 
поради што Прличев го изгорел својот превод. Всушност, во есејот, преку 
дијалогот што го водат критичарот и преведувачот, Прличев ги дава сите свои 
одговори на забелешките од страна на Бончев; како на пример во однос на 
потребата од кратење на оригиналниот текст на Илијада, бидејќи Прличев 
сметал дека: има многу страници што и најзапалените љубители на поезијата 
не ги читаат; развитокот на литературата не прифаќа дотаму големи книги; 
нема никаква полза од долги и празни разговори, кои ја сочинуваат пола 
Илијада итн. (истото: 257). 

Посебно интересна е дискусијата за пристапот на преведувачот на делото, 
поради што Прличев запрашува дали преводот треба да се прави по верност 
по буква или по верност по дух. Притоа тој истовремено го истакнал и своето 
мислење дека двете верности не живеат заедно, па според него најважна е 
верноста по дух, бидејќи „секој јазик си има свој особен гениј“ (истото: 258). 
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Да, секој народ си има свој гениј, и ние го имаме Прличев, но колку 
всушност знаеме за него, освен за неговата генијалност преточена во 
Сердарот. Всушност и јас1 сега се запознав со податокот дека во далечната 
1950 година во Охрид биле пронајдени архивски материјали на Прличев, 
напишани во 60-тите и во првата половина од 70-тите години од 19 век, од 
кои еден дел биле преведени од страна на Михаил Петрушевски, а за кои 
известил Киро Ќамилов во 1955 година во с. Современост. И сето тоа 
останало дотука! Двата прилога од Ќамилов се насловени: „Григор Прличев 
како критичар на грчката историја“ и „Григор Прличев за културата на Елада“. 
Преку овие два текста, односно извадоци од неговата критичка мисла, не само 
што го запознаваме Прличев како одличен познавач, т.е. критичар на грчката 
историја, на омировската традиција, на правниот поредок и филозофијата 
на правото, на законодавството на Ликург и на Солон, на Есхил, Еврипид, 
Софокле, Аристофан, на ораторската уметност, т.е. на Демостен, Исократ, 
Питагора, Талес, Платон, Аристотел, Антистен, Зенон, Епикур, Пирон, 
Плутарх, Ксенофон, Тукидид, Дионисиј, Хипокрит, туку тој токму и ни го 
покажува начинот на кој тој се борел против грчката пропаганда, со основниот 
закон на дијалектиката – негација на негацијата. 

Прличев, во однос на грчката теза дека „сè што не е грчко е варварско“, 
започнал да ги критикува и најкрупните придобивки на античката Елада, да 
го оспорува правото на своите современици – Грци да се нарекуваат потомци 
на старите Елини, ја оспорува научноста на грчката историја и на грчките 
филозофи, ја прикажува нивната пристрасност, моќта за фалсификување 
и романтизирање, и тоа пред „заслепените западноевропски историчари“. 
Прличев истакнал: 

„да ја сакаш својата татковина тоа е природно и потребно, но тоа не значи 
дека треба да ја мразиш татковината на другите народи. Да се гордееш со 
својата историја, гордоста не ти дава право да му го оспоруваш на другите 
народи тоа истото. Секое потценување или негирање на заслугите на другите 
народи води кон шовинизам. Старата максима Сè што не е грчко е варварско 
не е ни научна ни човечка“ (Ќамилов 1955: 903). Притоа тој упатувал и на 
потребата од проучувањето на историите на древните источни народи, на 
Санскритите, Вавилонците, Феникијците, Египќаните. Тој остро го критикува 
и главниот претставник на англиската историографија и литературна историја, 
О. Голдсмит. Прличев ги навел и карактерните разлики меѓу старите Елини 
и денешните Грци. 

1 За овие материјали му благодарам на колегата Дарин Ангеловски, кој истражувајќи 
за својот докторат, дошол до овие материјали, кои воедно и ми ги отстапи за овој мој 
текст.  
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Па продолжил дека „Илијада е прекрасна книга, но за Грците“. Потоа 

дека Херодот, „таткото на грчката историја“, е субјективен и ја заборавил 
вистината, бидејќи Македонија и Тракија никогаш не биле населени со 
Грци, ниту за времето на Александар, ниту за времето на Римјаните итн. 
Прличев, при изнесувањето на своите ставови, се служел со антитези, а 
единствено позитивно се произнел за Демостен бидејќи бил варварин, не бил 
Грк. Согледбите на неговите критички мисли нè наведуваат на убедувањето 
дека Прличев пишувал за да се бори против надворешниот непријател на 
Македонија и за да ја остави вистината за неа за идните генерации. Критичката 
мисла што се создавала во 19 век била водена токму од тенденцијата да 
се остави нешто на идните генерации, да ја осознаат вистината. А идните 
генерции скоро и не знаат што се случувало тогаш. Всушност, критичката 
мисла во 19 век го креирала културниот развој воопшто. 

Теодосиј Синаитски преку предговорот за Утешением грешним ја напишал 
одата за народниот јазик, за учителите, за Пејчиновиќ наспрема острата 
критика за владетелите и царевите. Евтим Спространов преку студијата 
Преродбата на градот Охрид, во која дава врвни оценки за работата на 
Димитрија Миладинов, за словата на Прличев, го претставил нивниот дух, 
кој бил слеан со духот на времето. Критичката мисла се развивала и преку 
острите зборови на Кузман Шапкарев за состојбата во училиштата; потоа во 
одговорот кон критиката од Димитар Ризов за неговата книшка „Материјали 
за животописанието на браќата Миладиновци“, како и Шапкаревата критика 
за автобиографијата на Прличев. Како учесник во развојната линија на 
македонската критичка мисла, секако треба да се спомене и Трајко Китанчев, 
кој го превел романот Дон Кихот и напишал вонредна студија за Сервантес, 
и кој во 1885 објавил подолга критика за брошурата на Атанас Шопов 
„Македонија во времето на илјадагодишнината на св. Методиј“, кој во име на 
национална дејност своите песни ги препуштил на морските длабочини. Од 
пишување се откажал и Андрија Петковиќ и се оддал на дипломатска работа. 
За оваа негова одлука влијаела острата критика на Васил Друнев за песната 
„Глас од далека землја“ во која Петковиќ всушност пак упатил критика кон 
нешколуваните владици, кон бугарскиот владика Авксентија, против кого 
се огласил и Џинот. Всушност, во 19 век бројни се полемиките, критиките, 
рецензиите, отворените напади што се воделе секојдневно по списанијата и 
весниците, а бележити се и меѓу редакциите на весниците, списанијата. Арсени 
Јовков е вонреден пример за тоа дека, поради искрени чувства и настапи, 
односно поради неговите критички ставови во однос на туѓите пропаганди 
кон македонското прашање, често бил прогонуван, како и весниците на кои 
бил уредник или нивен соработник: „Слободен глас“, „Илинден“, „Пирин“, 
„20 јули“, „Дебар“, „Македоно-одрински лист“ и други. Критичката мисла во 
19 век била присутна и во посебни публикации. Ѓорѓија Пулевски во својата 
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Славјанско-Маќедонска општа историја има напишано бројни забелешки за 
низа историчари. Меѓу нив е и забелешката кон Раич, на кого му забележал 
дека во неговата историја заборавил да ги спомене старословенското 
наречје и словенските просветители, како и дека во словенските народи ги 
вброил само Русите, Полјаците, Моравците, Илирите, Србите и Бугарите, 
додека Чесите, Словаците, Крањците и Македонците не ги спомнал, поради 
што забележал: „Барем да не ја нарекол Историјата со Историја од разни 
словенски народи“ (Пулевски 2003: 37–38). Македонската критичка мисла 
се развивала и благодарение на туѓите пропаганди, кои жестоко ги напаѓале 
делата на оние што пишувале за македонското прашање и неговото правилно 
решавање. Таков е и одговорот на Спиро Гулапчев, кој всушност претставува 
цела книга Еден оглед по етнографијата на Македонија (1887) во однос на 
критичкиот став за неговата книга Еден расказ – Дедо Стојан. Во книгата 
Еден оглед по етнографијата на Македонија Гулапчев, покрај тоа што ја 
истакнувал македонската самобитност низ разни аспекти, како етнографски, 
лингвистички итн., упатил остра критика кон политиката на Русија кон 
Македонија. Тој нагласил дека токму Русија била силата што не сакала 
Македонија да се ослободи. Затоа македонското прашање го изедначил со 
источното и истакнал дека Македонија повеќе за да не служи на политичкиот 
антагонизам меѓу Србија, Бугарија и Грција, треба да биде создадена 
неутрална Балканска федерација во чиј состав би влегле: Македонија, Илиро-
Албанија, Европска Турција, Црна Гора, Романија, Србија, Бугарија и Грција 
(Гулабчев 1887: 104). 

Во 19 век пишувале, меѓусебно се читале и остро се критикувале, и во 
однос на естетските вредности, во однос на методолошкиот пристап, на 
јазикот, во однос на идеолошката определеност, на националната дејност, но 
сето тоа водело кон развој на критичката мисла, на творештвото воопшто. 
Критиката немала милост. Таа всушност била моторната сила на творењето. 
Таа знаела некого да возвиши, а некого да го поттурне и збрише. Понекогаш 
праведно, а понекогаш и неправедно. Понекогаш и покрај тоа што биле 
носени погрешни, тенденциозни оценки, но сепак критиката била присутна, 
жива. Така било и во првата половина на 20 век, кога повеќе од потребни ни 
биле автори што пишувале на македонски јазик, бидејќи, како што забележал 
и Рацин: „Јазикот – тоа е голема сила на народот, на нацијата. Да му го земеш 
јазикот, тоа значи да му ја земеш душата, да го лишиш од неговиот национален 
персоналитет. И таа забрана на јазикот овде, и исто таква забрана во ’бугарска‘ 
Македонија, и во Грција, – тоа е сè борба за душата на македонскиот народ, 
но не затоа таа да се развие, ами да се уништи. И тука има едно фантастично 
совпаѓање: трите балкански буржуазии се единствени во нешто – во тоа да се 
одрече, а потоа уништи македонскиот јазик за да се избрише македонскиот 
народ како национална индивидуалност. (...) Она што е буржуаски притисок 
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– тоа е што јас треба илегално да печатам стихови на мојот јазик, тоа е 
што во училиштата во Македонија не може да се чуе јазикот на овој народ, 
тоа е што се прекрстуваат луѓето, тоа е и забраната на името Македонец, 
Македонија“ (сегмент од негирањето на македонскиот идентитет кој денеска 
ја има моќната позиција) (Рацин 1987б: 150). „Ете и историјата сакаат да ни ја 
скријат, да ни ја земат, за да ни ја земат душата, за да докажат дека сме племе 
без историски континуитет. Народ кој нема свое вчера, кој нема свое денес 
не може да има ни свое национално утре. Ете нашето вчера треба да исчезне, 
за да се стопи нашето денес и за да се избрише секоја мисла на нашето утре. 
А континуитет постои – континуитет на маки и страдања, но и континуитет 
на отпори, борби и еден чудовишен континуитет на национална отпорност 
и на народна жилавост. Еден век се бори овој народ за својот национален 
идентитет, еден век трите буржуазии, мизерни сами по себе, се борат да го 
збришат тој македонски идентитет и континуитет...“ (Рацин 1987б: 152). 

За жал, острата критика му ги кратела творечките крилја и на Антон 
Панов, писател познат како автор на битовата драма, а всушност неговото 
творештво остaвено во ракопис ни открива еден вонреден сестран писател 
и интелектуалец. Воедно тој бил еден од оние што пишувале на македонски 
јазик, кои барале правилно да се реши македонското прашање, кој ја 
афирмирал македонската култура, но и еден од оние што биле санкционирани 
од критиката. Всушност, критичкото око на Димитар Митрев не дозволувало 
да бидат објавувани неговите дела. Тој ги понудил драмата Пиликатник 
и едночинката Препородени на списанието Современост, но, како што 
забележал Панов: „Меѓутоа другарите се недругарски однесуваат спрема 
моите текстови воопшто“ (АЕ. X, л. 1). Драмата Пиликатник Панов ја напишал 
во 1947 година, во која ја претставил „пеколната игра на гоначи и бегачи“ 
што се случувала во пиликатникот, поточно во времето кога Македонија се 
наоѓала под српска власт, која со сила ги спроведувала своите интереси на 
крајниот југ. Ракописот бил одбиен за објава од страна на ДПМ, од редакцијата 
на Современост, но наспрема тоа го имаме мислењето на Иво Андриќ, кој 
во одговорот за ова прашање забележал дека од сценско-театарска гледна 
точка нема мислење бидејќи не е театарски стручњак, но дека на текстот, 
од уметничко-литературна гледна точка, нема ниедна забелешка. „Мене ме 
чуди што би пречело за нејзиното печатење или изведба“, додавајќи дека 
ликовите се животни и реални, дека целата материја е реален одраз на 
една стварност што Панов ја носел во себе (АЕ. CLXIV, л. 1). Истото се 
случило и со неговата вонредна драма Стега (5 чина), која ја напишал во 
периодот 1936/1938 година во Дојран, а ја преработил во 1950 година (к. 
VI, п. 6). И во неа дејствието се одвива во првата половина на 20 век, но 
овојпат во еден од големите европски центри на Запад. Мотивот е идејната 
и материјалната класна спротивставеност на два света, односно рушењето 
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на старата идеологија и победата на новата, претставена преку воените 
„подбуцнувачи“, кои го плашеле светот со нова светска војна, преку нивните 
меѓусебни конфликти и судири, како и преку распадот на едно аристократско 
семејство. И ова дело, како и претходните, не било прифатено за објавување. 
Во мислењето на Димитар Митрев од 24.1.1959 година била одбиена и 
понудената збирка раскази, потоа текстот со наслов „Живи гробови“ со 
поднаслов „Започнат но недовршен роман од белградскиот живот“, како и 
балетската поема „Заробеница од езерото“ бидејќи не била „во доменот на 
литературното разгледување“ (к. 11, п. 8, л. 2). 

Критиката беше таа што и во втората половина на 20 век ја испишуваше 
не само македонската литературна историја туку и македонската историја 
воопшто; која на определни автори им даде одредници во неа и која на некои 
имиња им го одзеде правото да влезат во неа. Затоа, кон што нè води овој 
критички молк? Односно каде е денеска конструктивната критика? За жал, 
по сè изледа денеска владее поголем молк отколку во 19 век.        
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Valentina Mironska-Hristovska 

Critical Thought in XIX Century Macedonia 

(Summary)

In XIX century Macedonian literature there is notable development of critical thought. 
Unlike classicist rationalism, whose goal was to criticize and instruct about certain human 
actions, thoughts, beliefs etc., in XIX century the focus was on the aesthetic and the ideas. 
This was made possible with the development of literary genres, the use of the “language of 
the day”, the civic viewpoint, the access to world literature and the translation activities. The 
development of the acute critical thought was also partly due to daily polemics on ideological, 
economic, social and religious issues. Its goal was successful development of Macedonian 
literature and culture in general.  

Key words: Macedonian, 19th century, criticism, continuities   
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стручен труд
Вил Фирт 
слободен преведувач, Берлин

ПРЕВЕДУВАЊЕ И ПЛАСИРАЊЕ НА ДЕЛАТА ОД 
МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ НА АНГЛИСКОТО 
И ГЕРМАНСКОТО ЈАЗИЧНО ПОДРАЧЈЕ: ИЗВЕШТАЈ 

ОД ЕДЕН ПРАКТИЧАР

Клучни зборови: преведување, превод, книжевност, англиски, издавач

Македонските автори и авторки пишуваат пред сè за македонската 
публика. Тоа е нормално и добро. Меѓутоа, постои свест дека е пожелно 
македонските гласови да допираат во светот, а нешто поретко се среќава и 
интересирање во странство за Македонија. Значи, нужно станува збор за 
преведувањето. 

Меѓутоа, констатирам дека застапеноста на македонски автори 
во меѓународни литературни списанија и зборници, во библиотеки и 
книжарници во англискојазичните и германскојазичните земји е многу 
пониска отколку што би се очекувало, дури и за една релативно мала 
средина. За оваа состојба постојат разни објективни и субјективни 
причини, коишто ќе ги појаснам со примери од своето искуство како 
книжевен преведувач и неформален литературен агент во последната 
деценија. 

Иако странските издавачи во своите одлучувања што да издадат се 
ориентираат пред сè според тематските и стилските предности на делата, 
со надеж дека тие ќе донесат комерцијален успех, делата не се еднакви. 
За издавач од Германија или Англија, на пример, често е полесно и на 
некој начин пологично да се бараат дела што доаѓаат од други германски 
јазици, или барем романски јазици, и од западниот културен круг. Дела од 
подалеку, од култури што важат како туѓи и од јазици за коишто речиси 
немаат познати преведувачи, неретко се сметаат дека се пресложени, па 
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се запоставуваат. Македонските книжевни дела, за жал, честопати спаѓаат 
во таа лига. 

Во овој контекст, една од главните пречки за афирмацијата на 
македонската книжевност во светот е домашното преценување на моќта 
на македонската литература – со нејзините неоспорни вредности и 
квалитет – сама од себе да го привлече интересот на странските издавачи. 
Тоа, за жал, многу ретко се случува. Мора да се осознае дека секој јазик 
има свои автохтони културни вредности, не само македонскиот јазик, а 
македонскиот јазик е само еден од многуте јазици што конкурираат за 
ограничено внимание на странските издавачи. Посредно или непосредно, 
македонските автори конкурираат со писатели од Словачка, Естонија, 
Словенија и други мали земји, коишто делумно имаат многу подобро 
организиран книжевен сектор. Можеби сте слушнале за Javna agencija 
za knjigo во Словенија, којашто многу успешно ги промовира и пласира 
книгите на словенечките автори. 

Во Македонија не постои таква организација, а не ми е познато дека 
се следи некоја стратегија ниту кај Министерството за култура, ниту 
кај Друштвото на писателите, ниту кај македонскиот ПЕН-центар, ниту 
кај МАНУ. Мене ми изгледа како за приоритети во преведувањето на 
македонската книжевност да се одлучува секоја година одново, без систем, 
без долгорочни цели. Ако таква стратегија сепак постои, се извинувам, но 
таа не се гледа и не се чувствува во практиката. 

Има сплет на други проблеми поврзани со незнаењето за околностите 
на странските пазари што се манифестира во погрешно доделување на 
скудните ресурси. Имено, постои извесна мегаломанија што се однесува 
до преведувањето македонска книжевност на странски јазици. Не мислам 
само на проектот Сто и триесет тома, иако тој го претставува можеби 
најеклатантниот пример. Наместо да се контактира со релевантни странски 
издавачи и/или професионални книжевни преведувачи во светот – коишто, 
навистина, бараат повисок хонорар за својата квалитетна работа – парите 
се фрлаат вшир. Тоа сигурно им оди на корист на домашните англисти, 
германисти и други, но овој пристап едвај води кон врвна продукција. 
Безрезервно го делам мислењето на својата колешка Кристина Крамер, 
преведувачка и славистка од Торонто, којашто истакнува дека квантитетот 
не може да заменува квалитет. Можете да нафрлате лошо преведени дела 
кон англиското јазично подрачје колку сакате. Такви преводи не само што 
не се ефикасни за популаризацијата на македонското книжевно творештво 
надвор од земјава туку на авторите и на македонската книжевност дури им 
прават мечкина услуга: тие изданија на субоптимален или комплетно лош 
англиски јазик прават впечаток дека самите дела се аматерски и смешни. 
Лектор во Лондон или Њујорк, размислувајќи за евентуално поголемо 
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издание за својот пазар, таквата книга многу брзо ќе ја фрли в канта – оп! 
Сериозно. 

Дури и понекој репрезентативен македонски литературен портал 
содржи текстови на еден грозен англиски јазик – да се наежиш. Таква 
реакција кај читателот не може да не влијае на перцепцијата за земјата и 
за нејзината книжевност. 

Ќе ми дозволите да кажам освен тоа и неколку повеќе лични зборови: 
преведувајќи литературни дела од македонски јазик на англиски и 
германски доживеав неверојатни работи што не сум ги доживеал со своите 
значително побројни преведувачки проекти од српскохрватски јазик. 

Прв пример: Автор инсистираше неговото дело да го преведе Македонец, 
иако е сомнително дали човек на којшто македонски му е роден јазик би 
можел да го преведува сложеното дело на сочен и звучен англиски јазик... 

Втор пример: Автор, којшто самиот нарача превод, не го плати 
договорениот хонорар и со тоа ме принуди, по извесен пристоен период 
на чекање, да ангажирам синдикален адвокат да ја реши ситуацијата. Беше 
неубава работа за сите. 

Трет пример: Наследник на еден голем македонски писател во 
последната минута торпедира веќе одобрен проект за преведување на 
роман на покојниот татко – Европската Унија веќе одлучи да додели 
субвенција од речиси 8 000 евра – со егзотичното барање британскиот 
издавач да плати не само 10 отсто од приходите како тантиема, како што 
беше договорено, туку и да додаде износ од 10 проценти данок на тие 
10 проценти тантиема. Ова, во последната минута, го збуни издавачот, 
којшто никако не сакаше да се занимава со македонски даночни работи, па 
така пропадна еден многу надежен проект. 

А четврт пример: Двапати се случи една симпатична македонска авторка 
да ми дозволи да преведам нејзини посебни раскази, заборавајќи притоа 
дека веќе му дозволила на друг преведувач да работи врз тие раскази. 
Двапати ми се случи да го завршам својот превод, а потоа да откријам дека 
расказот веќе излегол во превод на друг преведувач... 

Тука не се работи за научни моменти, се разбира, туку за лични 
доживувања, но тие покажуваат какви сè непредвидливи противности 
можат да постојат во работата на еден преведувач на македонската 
литература. Со вакви проблеми не се соочував досега во рамките на своите 
хрватски, српски, босански и црногорски проекти. Се чини дека има еден 
специфичен македонски афинитет за излишни проблеми. 

Сега би сакал да ви раскажам за еден многу позитивен случај. Пред 
неколку години неформален агент на еден реномиран македонски писател 
презеде иницијатива да му испрати експозе и пробен превод на мојот 
тогашен главен клиент, издавач во Англија. Самиот пробен превод не беше 
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од најдобрите, но сепак овој директен, промислен контакт од македонска 
страна – без комплекси и егзотични барања – овозможи да настане пријатна 
професионална кооперација. Проектот доби субвенција од Европската 
Унија, а англиското издание излезе година и пол потоа во убав превод. 

Можеби ќе ве радува веста дека наесен 2017 година ќе излезе првото 
германско издание на романот Пиреј, благодарејќи им на напорите, како што 
често бидува, на преведувачот – Бенјамин Лангер – којшто стрпливо барал, 
барал, дури конечно не нашол издавач што се покажал отворен кон тоа 
големо дело. Иницијативата не настанала кај издавачот, не кај наследниците 
на Андреевски, иако наводно се радуваат за секое ново издание на делата на 
Петре, не кај македонскиот издавач, а најмалку кај некоја јавна инстанца, 
иако Андреевски, ако не се лажам, сè уште важи за најголемиот македонски 
романсиер на 20 век. Не, иницијативата повторно ја презел – на некој начин 
морал да ја преземе – странски преведувач, без сигнификантна поддршка од 
кој било од Македонија. Тоа е, по мене, срамотна ситуација. 

Зошто не се основе организација, како што е Javna agencija za knjigo 
во Словенија, за стручно и континуирано спроведување на преведувачки и 
сродни дејности? 

Неопходна е интелигентна и проактивна институционална поддршка од 
страна на Министерството или специјализирано надлежно тело. Воопшто 
не е доволно Министерството претпазливо да наведува во рамките на 
Конкурсот за превод на македонски дела на странски јазици дека може да се 
одобри поддршка, затоа што малку издавачи во светот, барем тие од Запад, 
се радуваат за перспективата да се занимаваат со странска бирократија за 
субвенција од максимално 5 000 евра. 

Веќе постои национално книжевно жири што го бира македонскиот 
добитник на Книжевната награда на Европската Унија, па зошто тоа жири 
или слично тело не би имало пошироки, координаторски компетенции? 
Мене како странски преведувач не ми е толку битно како изгледа тоа тело 
и кои се неговите членови, но со години чувствувам сè посилна потреба 
нешто да се случи во оваа насока. 

При крајот морам да ја спомнам литературната мрежа Традуки, којашто 
поддржува значаен број преведувачки и сродни проекти меѓу јазиците 
на Југоисточна Европа, а исто така меѓу југоисточноевропските јазици 
и германскиот јазик, во обете насоки. Без оглед на некои чудни одлуки, 
Традуки игра важна улога, на пример, за излегувањето на македонски автори 
на германскојазичниот пазар. Но, Традуки НАЧЕЛНО НЕ се занимава со 
најважниот светски јазик – англискиот – иако баш англискиот јазик се 
покажува толку важен како мултипликатор за преводи на други јазици, 
вклучувајќи и некои светски јазици. 

Лакуната е огромна и не само што моли за решение туку и вика за него.
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Will Firth 

Translation and Marketing of Macedonian Literary Work 
in English and German Speaking Areas: a Practitioner’s Report

(Summary) 

The representation of Macedonian authors in international literary magazines and 
anthologies, in libraries and bookstores around the world is much smaller than expected, 
even for a relatively small nation. There are various objective and subjective reasons for 
this situation, which the author explains with examples from his experiences as a translator 
and informal literary agent in the last decade. Particular focus is placed on the absence of a 
systematic and active approach in the competent institutions, the poorly considered priorities 
when allocating scant resources, the lack of knowledge about circumstances on foreign 
markets and particularly the overestimation of the power of Macedonian literature itself – 
with its undeniable values and qualities – to attract the interest of foreign publishers. Several 
suggestions for improving the situation derive from the description of specific flaws. 

Key words: translating, translation, literature, English, publisher
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КНИЖЕВНАТА КРИТИКА: 
ПОМЕЃУ НАУКАТА И КНИЖЕВНОСТА 

(од κρíνω до ποιέω)

Клучни зборови: книжевна критика, метафикција, теоретска фикција, метакритика 

Затоа, книжевната критика е реч за речта, книжевност за 
книжевноста. Што произлегува од тоа? Дека книжевниот критичар 
мора да биде уметник на речта и соработник, не може да стане збор 
за „опишување“ на книжевноста како што, за жал, се опишуваат 
слики, треба во тоа да се учествува, тоа не може да биде критика 
однадвор.

Витолд Гомбрович

Појдовни премиси

Книжевната критика ја добива својата дистинктивност во системот на 
книжевнo-научните дисциплини со оглед на статусот на „меѓуговор, говор 
положен на границата меѓу научниот и уметничкиот дискурс“ (Ќулавкова 
2008: 175), „меѓу стремежот да биде научна и потребата да ѝ се доближи на 
книжевноста, и да биде и самата вид креативна практика, вид книжевност, вид 
уметнички метаговор“ (Ќулавкова 2008: 187). Оваа позиција се рефлектира и 
врз нејзините функции, па покрај примарната и доминантната интерпретативно-
аксиолошка функција, книжевната критика ја остварува и естетската, 
книжевно-уметничката функција, која се реализира тогаш кога „критичкиот 
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текст ги преминува границите на метакнижевна перцепција и добива сопствена 
уметничка димензија“, па критиката се „литераризира и хибридизира како 
жанр и се доближува до книжевниот дискурс“ (Ќулавкова 2008: 183). Со оглед 
на овие иманентно дисциплинарни предиспозиции, книжевната критика се 
вклучува во бројните интертекстуални и интердискурзивни вкрстувања помеѓу 
книжевноста / фикцијата и книжевната наука (книжевната теорија, книжевната 
херменевтика) и пошироко историографијата, а коишто кулминираат во 
постмодернизмот, како една од неговите поетички доминанти. „Нашата епоха, 
веројатно, се разликува од другите токму поради интензивната испреплетеност 
на книжевноста и книжевната критика. (...) Во современата книжевна критика 
и теорија не се огледува само посредна, рефлектирана свест за книжевноста, 
туку тие станаа делови од современата книжевна практика: највредните написи 
за книжевноста денес стануваат дел од самата книжевност, дел без кој целината 
на книжевниот израз нема да може ниту да се разбере, ниту да се објаснува, 
ниту да се толкува“ (Solar 1997: 282, 284). Ваквите интеракции на книжевната 
критика со книжевноста се двонасочни и реципрочни, во смисла на тоа дека не 
само што критиката се литераризира и се мимикрира во фикциски контексти 
туку и книжевните текстови, првенствено фикциските, интенционално 
се структурираат според моделот на критичките текстови. Токму таквата 
интензивна продукција ја наметнува потребата од теориски промислувања и 
именувања на трансформираните релации книжевност – книжевна критика1.

Теориските врамувања на интеракциите книжевност – книжевна 
критика  

Ѕидот помеѓу академските книжевни студии и фикцијата е демолиран 
од двете страни, и постмодерниот дискурс танцува на новиот 
простор помеѓу нив веќе две декади.

Марк Кари

1 Не само книжевноста туку и некнижевните жанрови го редефинираат својот однос 
кон книжевната критика. На пример, Витолд Гомбрович во своите три тома Дневници 
интегрира бројни критичко-рецензентски осврти и коментари не само на сопствените 
туку и на туѓите книжевни текстови. Ладо Краљ, во студијата Literary Criticism 
contained in the Diary of a Writer: A Document or Fiction?, ги анализира постхумно 
објавените дневници на тројца словенечки автори (Владимир Бaртол, Славко Грум и 
Сречко Косовел), со цел да одговори на прашањето: „што се случува со книжевната 
критика кога ќе се појави на необично место, како во дневник? Писателот на дневник, 
сензитивен на притисокот од дневничкиот жанр, станува фикционален херој, и неговите 
критички белешки се стремат да станат приказна“ (Kralj 2006: 145).
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Ролан Барт во студијата Критика и вистина (1966) ќе забележи: „Несомнено 

во тек е преобразбата на дискурзивниот говор, и тоа еднаков на оној што 
критичарот го доближува до писателот: влегуваме во општата криза на 
Коментарот (...) Се менуваат, се преплетуваат и се изедначуваат двете функции 
на пишувањето – поетската и критичката. Покрај тоа што самите писатели се 
занимаваат со критика, често и нивните дела ги обелоденуваат условите на 
своето раѓање (Пруст) или дури на своето отсуство (Бланшо)“ (Bart 1979: 
193). Британскиот романсиер и книжевен теоретичар Дејвид Лоџ констатира 
дека традиционалниот однос меѓу критичарите и писателите еволуирал на 
пософистицирано рамниште, па додека во минатото „романсиерите пишувале 
романи, а критичарите ги критикувале“ (Lodge 1990: 11), постмодерните 
романсиери, многу повеќе инволвирани во теоријата, ги актуализираат 
и прашањата за валидноста на теориските и критичките дескрипции на 
книжевноста и на книжевните текстови. Во таа смисла, Лоџ издвојува 
четири можни варијации на односот книжевност – критика: критиката како 
комплементарна на креативното пишување, како негов опозит, како вид 
креативно пишување и како дел од него (Lodge 1999: 137). Жерар Женет меѓу 
петте типови транстекстуалност ја посочува и метатекстуалноста како коментар 
што „го поврзува текстот со еден друг текст за којшто тој зборува без нужно да 
го цитира (конвокација), ни, во крајна линија, да го именува“ (Женет 2003: 67), 
притоа посочувајќи дека метатексуалноста е критички однос par excellence.

Сепак, комплексните теориски промислувања на модифицираните релации 
книжевна критика – книжевност се понудени во рамките на теориите на 
метафикцијата, на теоретската фикција, на (креативната) метакритика и 
на метатекстуалноста. Станува збор за теории создавани во последните три 
децении од XX век, кога во книжевната практика, особено во романот, се 
забележуваат бројните интенционални предизвици на традиционалниот однос 
меѓу книжевната критика и книжевноста, т.е. меѓу критичарот и креативниот 
писател2. „Кога романот ја асимилира критичката перспектива, тој добива моќ не 
само да влијае како коментар на другите фикции, но исто така да ги инкорпорира 
сознанијата што вообичаено се формулирани надворешно, во критичкиот 
дискурс“, ќе забележи Роберт Скоулз (Scholes 1995: 29). Ако метафикцијата 
означува самосвест за сопствената фикциска природа, тогаш метафикциските 
постапки се механизми што ја вградуваат коментаторската позиција и во 
однос на сопствената книжевна традиција, односно ако метафикцијата 
отворено поставува прашања за модалитетите на пишување, таа, исто така, го 
истражува и процесот на читање, потврдувајќи дека метафикциските текстови 

2 Француско-американскиот писател и книжевен критичар Рејмон Федерман ја воведува 
кованицата criticfiction како своевиден лингвистички хибрид за да ја именува токму 
дискурзивната хибридизација меѓу фикцијата и критиката.
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се и метакритички текстови. Марк Кари, елаборирајќи ја метафикцијата како 
„граничен дискурс, тип на пишување што се поставува на границата меѓу 
фикцијата и теоријата/критиката и ја зема таа граница како тема“ (Currie 1995: 2), 
го предлага поимот теоретска фикција, означувајќи „нов перформативен модус 
на критиката и на теоријата“ (Currie 1998: 60) во којшто фикцијата може да има 
„критичка или теориска функција во однос на себе или на своите конвенции“ 
(Currie 1998: 62). „Внесувањето критичка експертиза во романот не е само 
еден начин на дисеминација на теоријата туку и давање на романот критичка 
функција“ (Currie 1998: 69). Кари ја има предвид двонасочната релација на 
критиката/теоријата како фикција и на фикцијата како критика/теорија, што 
овозможува да се согледаат „фикционалноста на критиката и критичките 
можности на фикцијата“ (Currie 1998: 56), односно да се види фикцијата како 
теоретска или критиката како креативна. Оттаму и неговиот заклучок дека 
теоретската фикција се манифестира во два основни вида – како метафикција и 
како метакритика. „Границата меѓу фикцијата и критиката/теоријата е точката 
на конвергенција каде што фикцијата и критиката се асимилираат една со 
друга, продуцирајќи многу поинвентивен тип на критика и нови видови роман 
на идеи“ (Currie 1998: 53). Тој реципроцитет за критиката значи афирмација 
на литерарноста во сопствениот јазик, зголемена свест за степенот до кој 
критичките проникнувања се формулирани внатре во фикцијата, тенденција 
за иманентниот критички пристап што ја испитува можноста критичкиот јазик 
да реферира објективно и авторитативно на книжевниот текст; додека, пак, 
за фикцијата тоа значи асимилација на критичката перспектива во фикцијата 
и самосвест за артифициелноста на сопствените конструкции, фиксација со 
односот јазик – свет.

Втората теориска рамка што го елаборира модифицираниот однос 
книжевност – книжевна критика оперира со поимот метакритика, односно 
креативна метакритика. Суреш Равел, авторот на студијата Метакритицизам 
(Metacriticism), го употребува поимот метакритичари за да ги означи критичарите 
што „се ангажираат во филозофската анализа на проблемите на критиката и на 
критичката теорија“ (Ravel 1981: 239), но во рамките на метафикцијата. Затоа, се 
надоврзува Бирер, „метакритичките приказни се делумно метафикциски, тие се 
високо свесни не само за начините на кои се напишани туку и за начините на кои 
би можеле да се читаат“ (Birrer 2001: 199). „Како што метафикциските текстови 
помагаат да се изложи конструираната природа на реалноста, метакритичките 
текстови помагаат да се изложи конструираната природа на критиката низ 
преговарањата со ’реалноста‘ на нашиот сопствен свет и светот на книжевниот 
текст“ (Birrer 2001: 42). Во принцип, теориските елаборации на метакритиката 
(Перишиќ, Бирер, Равел) упатуваат на две значења на поимот:

1. Во поширока смисла, метакритиката како општо теоретско промислување 
на теориските проблеми на книжевната критика и на нејзиниот однос кон 
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книжевната теорија и историја, односно критика, која го превреднувала 
сопствениот дисциплинарен статус во однос на другите хуманистички 
дисциплини, т.е. која и самата станала интердисциплинарна.

2. Во потесна смисла, метакритиката како преиспитување на сопствените 
критички гледишта, но и како терминолошка ознака за оние текстови што содржат 
метакритички слој на начин на книжевната теорија или теоретската проза. 

Двата вида метакритика, главно, се испреплетуваат меѓу себе, така што 
авторите што воведуваат метакритички слој во сопственото дело манифестираат 
самосвест и за општите метакритички прашања, кои ги актуализираат и ги 
проблематизираат во наративни структури. Впрочем, во теоријата веќе е 
оперативна синтагмата креативна метакритика (Бирер): наспроти книжевните 
метакритичари што ги користат нефикциските дискурси за да дискутираат за 
теоријата на книжевност и книжевната критика, креативните метакритичари се 
посветени и на креативното пишување и на критичкото читање, истражувајќи 
ги прашањата и тешкотиите со кои се соочуваат писателите во создавањето на 
книжевноста, и тоа од позиција на автори што се привилегирани да ги опишат 
книжевните активности и процеси бидејќи тие ги имаат искусено од „прва рака“, 
наместо да теоретизираат за туѓите искуства на пишување3. „Романсиерите во 
изложувањето на своето убедување за разбирањето на книжевната критика и 
теорија ги поддржуваат, ги критикуваат и ги пародираат книжевните критичари 
и се во интеракција со нив, односно тие се посветени на креативното пишување 
и на критичкото читање. Нивните фикциски приказни раскажуваат критички 
приказни, доведувајќи ги во однос фикцијата и критиката во борбата за 
интерпретативен авторитет. Нивните дела се критика на критиката“ (Birrer 2001: 
123). 

Интерпретативни врамувања на односот книжевност – книжевна 
критика

Современата македонска книжевна и книжевно-критичка продукција 
нуди неколку илустрации на наведените теориски модели4. Метакритичкото 
истражување на модусите на книжевната критика5 е присутно во книгата Еден 

3 Според Дејвид Лоџ, креативниот писател критичар нуди значаен придонес во 
книжевната критика бидејќи тој ја има слободата на движење, можноста да исчекори 
и во двете подрачја, и на книжевноста и на критиката, и да му ги пренесе на читателот 
силата и слабостите на книжевната теорија и на критиката (Lodge 1971: 247).
4 Индикативно е што сите автори чиишто дела се вклучени во нашиот аналитички 
корпус го имаат тоа биографско двојство на книжевни теоретичари/критичари, но и на 
романсиери/раскажувачи. 
5  Меѓу раните афирмации на трансформираниот однос книжевност – книжевна 
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текст и една жена (2016) на Оливера Ќорвезироска. Во интервјуто дадено за 
весникот Нова Македонија од 27.7.2016 авторката ја објаснува целта на книгата 
токму врз фонот на поместените релации книжевност – книжевна критика, со 
самосвест за еден поинаков статус на критиката, која патем, според авторката, 
денес „свесно се држи во илегала, како жртва на ова време на подмолна и зла 
војна со системот на вредности“. „Првенствено сакав да ја урнам оградата 
помеѓу текстот и критиката, да ги приближам и тоа не како познајници или 
пријатели, туку како љубовници. Како двајца кои не можат да живеат еден без 
друг. Зашто навистина сметам дека текстот не може да живее без критиката, 
еднакво како што критиката не може без текстот. (...) Критичарот не мора да биде 
џелат на текстот, може да биде и негов близок, пријател, па дури и љубовник. 
(...) Ми се допаѓа кога безвизно се минуваат границите меѓу жанровите.“6 

Необичната комбинација или, како што вели Ќорвезироска, „љубовна 
организација“ меѓу постапките типични за структурирање на критички текст 
и книжевно-уметничките постапки се евидентира на неколку рамништа. 
Наспроти интертекстуално-алузивниот наслов7, поднасловот „критичко-
љубовни интерпретации и ситуации“ има парацитатно-метајазична функција во 
однос на жанровскиот код на текстовите. Понатаму, видлива е белетризацијата 
во насловувањето на циклусите (Текстот на мојот живот на мојот живот; 
Текстови со кои сме се сакале; Текстови кои сум ги сакала; Текстови кои 
ме сакале; Недосакани, ненапишани текстови), како и во насловувањето на 
воведниот и на завршниот текст (Упатство за сакање Текст и Глосарот од 
моите за неговите десет прсти). И додека воведот содржи метафорично-
персонифицирани описи на Текстот, завршниот текст е пишуван според 
академскиот стандард на индексирање поими со нумерички референции, но е 
дополнет со објаснувања на личните преференции на Ќорвезироска, и тоа не 
само како автор туку и како читател. На пример, под одредницата критика ќе 
прочитаме: „Пишувам критика, а најмногу на светот сакам поезија. Појадувам 
мусли со јаболка и лешници, а вкусот на ѓеврек со маслинки ми се вее на непцата 
како бело знаме. (...) Пишувам критика, а најмногу на светот го сакам Него. 
Мојот Текст“ (Ќорвезироска 2016: 278). Поднасловите ги содржат критичките 
дескрипции на текстот со податоци за авторот, насловот на делото, издавачката 
куќа, местото и годината на издавање, додека, пак, текстовите се структурирани 
според книжевно-критичките постапки на приказ, коментар, интерпретација 
и експлицитно вреднување на жанровски хетерогени текстови (книжевни и 

критика, секако, спаѓаат и  теориско-автобиографската книшка Ролан Барт по Ролан 
Барт и студијата предавање Улис грамофон на Жак Дерида. 
6 Од интервјуто дадено за Нова Македонија од 27.7.2016 година.
7 Недвосмислена е алузијата на филмското остварување на Клод Лелуш Еден човек и 
една жена од 1966 година.
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некнижевни), со цитатни илустрации и аргументации од текстовите што ги 
толкува, со фуснотни објаснувања и дополнувања. Токму ова интенционално 
освестување на границите книжевност – критика има метакритички 
импликации, потврдувајќи ја тезата на авторката дека „книжевната критика не 
мора да биде здодевна“.

Александар Прокопиев во книгата Нови антиупатства за лична употреба 
(2009) во упатството под реден број 92 Препорачувач, во есеистичко-
автобиографски облик, го изнесува сопственото искуство на рецензент или 
на препорачувач на ракописи до Министерството за култура, што ќе рече 
промислување на еден облик на книжевната критика – рецензентската. Овој 
критички формат е разгледуван и од позицијата на рецензент на туѓи ракописи 
и од позицијата на автор чиишто ракописи ја минале истата рецензентска 
филтрација, што има пошироки метакритички импликации: и во однос на 
релацијата автор – критичар, односно позицијата на авторот и како критичар, 
но и во однос на самата книжевна критика и нејзината аксиолошка доминанта. 
„Колку што можам не си дозволувам премногу критичко читање затоа што 
таквото, во овој случај би криело желба за потчинување, но од друга страна и 
покровителското, со грст комплименти, ја содржи истата прикриена надмоќ. 
Освен тоа во неколку реченици е неможно да се состави мојот впечаток за 
вредноста на напишаното“ (Прокопиев 2009: 43). 

Варијантите на метакритика во потесна смисла, интегрирана во рамките 
на книжевен текст, односно т.н. креативна метакритика или перформативна 
критика се илустрирани во неколку книжевни текстови од современата 
македонска литература. Расказот Летачки триумф (1992) на Ермис 
Лафазановски ја користи Борхесовата постапка на псевдорезиме, односно 
варијантата вакантна/празна парацитатност (Oraić-Tolić 1990), како постапки 
што учествуваат во наративното перформирање на релацијата книжевен текст 
– книжевна критика. Расказот е цитатно обликуван од хетерогени цитати, кои 
начелно се од книжевна и од критичка провениенција:

1. Кус приказ што самиот наратор критичар го именува како оглед, а во којшто 
се рецензира книгата Летачки триаголници (1990) од Софроние Колобан и кој 
ги содржи основните параметри на критички текст – опис, коментар, анализа, 
цитатна аргументација на тезите и експлицитно вреднување: „Јас како еден од 
најкомпетентните луѓе во оваа област од кој се очекува да го каже последниот 
збор ќе се обидам да направам краток пресек на делото како и анализа на 
симболиката, метафориката и алегоричноста на истото“ (Лафазановски 1992: 
101).

2. Цитатно претставени коментари „на неколкумина наши книжевници кои 
веќе го имаат кажано својот збор во поглед на ова дело“ (Лафазановски 1992: 
101).

3. Цитати од текстот што се рецензира. 
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Вакантната паранаучна цитатност (на непостоечки текст од непостоечки 
автор) и вакантните псевдонаучни коментари, коишто на читателот му 
овозможуваат паралелен увид и во книжевниот текст и во неговите критички 
метатекстови, имаат травестирачки ефект, евидентиран на три рамништа: 

1. Во неадекватноста помеѓу високите вредносни судови на критичарот 
(„со неколку збора кажано ова дело е прекрасно“, „вистинска апотеоза на 
вкусот, моралната подобност, возвишените чувства, доследноста, вербата во 
доблестите на животот“) (Лафазановски 1992: 100) и самиот рецензиран текст.

2. Во расчекорот меѓу формалните и содржинските аспекти на рецензираниот 
текст, при што првите се апострофирани од страна на критичарот (сложена 
фабула, која се протега на преку 1000 страници), а во вторите имаме увид како 
читатели на цитираниот фрагмент од рецензираниот текст. 

3. Во расчекорот помеѓу хиперболизирано-афектираниот приказ на 
креативниот процес на еден „истакнат и еминентен општествено-политички 
раководител на претпријатие“ и „голем талент“, „гениј чие време е на повидок“ 
(Лафазановски 1992: 103), што лично се осведочува во пријателските средби 
меѓу авторот и критичарот, и резултатот на тој безмалку творечки транс8 
– цитираниот фрагмент од делото: „Еден триаголник беше црвен, а другиот 
зелен тра ла ла ла ла. Тие си играа во дворот. Потоа мајка им ги викна на ручек. 
Веднаш се наоблачи. Почна да врне ситен дождец. Триаголниците весело низ 
прозорецот го гледаа дождот како паѓа. За сето време си ја пееја песничката: 

Тра ла ла ла ла ла плас!
триаголник сум среќен јас!
Потоа легнаа да спијат...“ (Лафазановски 1992: 101).
Дополнително, пародирана е и посредувачката улога на критичарот меѓу 

„епохалното дело“ на генијот и неупатената публика, притоа потврдувајќи ја 
тезата на Линда Хачион дека пародијата може да се посматра и како критичка 
рефлексија. Низ текстот провејуваат и експлицитни метакритички коментари 
(она што Кари го нарекува констативни искази, кои изворно припаѓаат на 
книжевната критика) во однос на параметрите и критериумите на книжевната 
критика (конкретните критички судови, субјективистичкото гледање на текстот, 

8  Во описот на креативниот процес што користи привидно неутрален тон може да 
се насети ироничниот поттекст: „А тој пишува ли пишува, а тоа навистина добро го 
прави. Во ретките мигови на осама и слободно време тој сонува со отворени очи за 
едно подобро утро исполнето со триаголници во најразлични бои... Главата му паѓа 
на тешката кожена фотелја, очите му отежнуваат од работа а рацете, тие мајсторски 
раце резигнирано спуштени на колениците оддаваат одмор по штотуку завршената 
макотрпна работа, штотуку завршеното поглавје. Спие. Но само за миг. Интуицијата 
пак го обзема, се исправа, ги трие уморните очи, ги сместува очилата на убавиот нос а 
на усните му се појавува насмевка, таинствена небаре открил некаква вековно скриена 
тајна“ (Лафазановски 1992: 102–103).
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аргументираните искази), но и во однос на самата книжевност („за успех на 
некое креативно поле, во случајов, полето на книжевноста, покрај уметничкиот 
талент, генијална вдахновеност, вселенска интуиција и луцидност, потребна е 
и деноноќна макотрпна работа“) (Лафазановски 1992: 100). 

Расказот Антологичар (1999) на Драги Михајловски наративно перформира 
една варијанта на критичкиот дискурс – правењето антологиски избор. 
Приказната е фокусирана врз утврдувањето на параметрите за составување 
антологија на македонскиот кус расказ на англиски јазик, односно врз 
вредносните критериуми и критериумите на селекција како координати во 
коишто ќе се компримира хетерогената продукција на македонскиот кус 
расказ. „Најпосле се согласивме клучен критериум да биде Рациновото 
признание, најмногу за да ми обезбеди мене покритие. (...) Еден мошне цврст, 
беспоговорен избор што си имаше свое покритие во секое време и пред секого“ 
(Михајловски 2003:252–253). И покрај личните преференции на антологичарот, 
инаку лектор по англиски јазик, роден Американец, кому „кусиот расказ“ му 
лежел од „секогаш на срце“ (Михајловски 2003:251), антологијата останува 
недовршена, а неуспехот е објаснет како последица на опсесивниот прогон 
на антологичарот од страна на соседот, инаку книжевник, кој го обезвреднува 
критериумот на антологичарот со прашањето: „А дали некогаш си помислил 
како се делат наградите во Македонија?“ (Михајловски 2003: 257).

Во Папокот на светот (2000) од Венко Андоновски, наративно 
перформираната релација текст – метатекст е интериоризирана во еден типично 
постмодернистички роман во којшто цитатно интегрално се приопштени 
и книжевниот текст, романот Папокот на светот, и неговата рецензија, 
поговорот на доцентот по литература, односно на професионалниот критичар 
како што се нарекува самиот тој. Индикативна е постапката на двоен коментар 
во однос на цитираната мистификација: првиот, некомпетентен коментар 
(предговорот на приредувачот на пронајдениот ракопис) и вториот компетентен 
(поговорот на рецензентот) чиишто заклучоци се идентични – искажуваат 
резервираност околу естетско-уметничката автентичност на текстот. Оваа 
постапка, заедно со експлицитните критички коментари на рецензентот во 
однос на романескниот текст и во однос на книжевната критика, ја исцртува 
комплексната метакритичка рамка на романот во којашто се реферираат 
статусот и функцијата на книжевната критика, но коишто се компромитирани 
во услови на, како што вели рецензентот, „отсуството на учење по пат на 
макотрпна писателска и теориско-стручна работа“ (Андоновски 2000: 319). 
Во романот интенционално е поставувањето на приредувачот и неговиот 
лаички коментар чијашто цел е да се евидентира не само појавата на давање 
стручни квалификации од страна на нестручни лица (критика на критиката, 
т.е. на квазикритиката) туку и за да се евидентира степенот на дерогирање на 
естетските вредности на уметничкото дело во услови кога неговите недостатоци 
се евидентни и за „семантичкиот читател“ или, како што е тоа прикажано во 
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романот, кога дури и сметководителите стануваат свесни за наратолошките 
пропусти. Вториот коментар, рецензијата, се состои во научна елаборација и 
аргументација на дел од констатациите на приредувачот, но сега именувани 
во согласност со теориската терминологија (бројни пропусти од наратолошка 
гледна точка, забелешки во однос на отсуството на елементарна логика во 
нарацијата – пропусти во проајретичкиот код [логиката на нарацијата] и во 
семичкиот код [логиката на структурирањето на ликовите], непотребни 
ретардации, непотребна поучност поради оптовареност со параболи од 
христијанската догматика). Оттаму, критичкиот коментар на рецензентот во 
однос на романескниот текст станува и метакритички коментар упатен до оние 
чија компетенција ја допушта таквата хиперпродукција и квазипродукција. 
Тоа се потврдува и со фактот што доцентот по литература одлучил да го 
рецензира второто издание на романот затоа што се двоумел дали треба да 
прифати да расправа за дело што е апсолутно сомнително, односно се граничи 
со видлив плагијаризам (своевидна критика на критиката по порачка). „Точно 
е дека тој роман освои две крупни литературни награди, но моја должност, 
како на критичар – рецензент е да говорам отворено за делото, неоптоварен од 
признанијата. Јас дури искрено се чудам како критиката и луѓето во жиријата 
не ги виделе досега овие пропусти. Дали тоа Ве молам, значи дека никој, 
освен доцентите по литература не чита книги и не се занимава со логика?! 
(...) Да заклучам (можеби е престрого, но на тоа ме обврзува не само моето 
белетристичко, туку пред сè моето доцентско искуство, како и научниот идеал 
на објективен, систематски и исцрпен опис): станува збор за почетник кој и 
покрај недостатоците сепак понудил наместа интересно, читливо четиво“ 
(Андоновски 2000: 321–322).

Романот Нишан (2007) на Блаже Миневски ја користи истата постапка текст 
во текст, односно роман во роман (ликот наратор е автор на романот Нишан), 
иако отсуствува перформативната релација роман – критика. Раскажувачот, од 
позиција на романсиер, чиешто дело постигнува метеорски успех и кај критиката 
и кај публиката, го осведочува интерпретативниот авторитет на критичарот и 
неговата медијаторска улога во брзата афирмација на дебитантскиот роман, 
но и во неговото „уништување“ како што ќе рече нараторот. „Еден угледен 
критичар, вечен кандидат за член во нашата Академија на науки и уметности, 
велам, критичар, реков со една единствена сосема кратка, но остра и жолчна 
студија – во која имаше речиси исто толку фусноти колку што беше главниот 
текст – докажа дека мојот роман е комплетен плагијат, целосно препишана 
книга без зрно автентичност и оригиналност. Се разбира, воопшто не го 
интересираа новите тенденции во светската книжевност, ниту принципот на 
креативно користење на податоците како ни тоа дека на секое книжевно, мислам 
постмодерно позајмување му претходи автентична и селективна имагинација 
на авторот. За жал критичарот со темни очила и ташна од крокодил тврдеше 
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дека сè е препишано па затоа романот не е оригинално дело, туку обичен 
безочен плагијат; компилација од неколку романи, наративна зелка од украдени 
листови, мисли, описи и епизоди, дури и цели ликови па никакв оцет од неа 
не може да направи салата. Додуша признаваше некаков постмодернизам, 
но велеше ако сум сакал да бидам постмодернист сите цитати требало да ги 
ставам во наводници или во курзив. Како доказ во студијата концизно беше 
прикажано што колку и од каде сум препишувал сè згора на тоа математички 
беше потврдено дека најмногу сум украл од руските класици но и од некои 
други автори. (...) Веднаш по објавувањето на студијата што го уништи мојот 
роман скокнаа и критичарите кои претходно напишаа невидени фалби, па во 
тој контекст за да се извади некако од сопствените лајна да простиш, еден од 
нив откри дека дури и посветата е препишана, односно дека е дел од стара 
македонска песна за Деспина, како јас тоа самиот да не го признавав на првата 
страница“ (Миневски 2008: 221– 222). 

Метакритичкиот слој во романот упатува и на етичката димензија на 
критиката како „компетентен просудувач и филтер на вредности“, која 
„секојдневно е поставена пред морални дилеми, не само пред задоволството 
од естетички избор“ (Ќулавкова 2008: 190). Романот Флоберовиот папагал 
(1984) на британскиот автор Џулијан Барнс, иако не е дел од македонската 
книжевност, сепак заслужува да биде споменат со оглед на илустративноста 
во однос на нашата тема. Метакритичкиот слој во романот е содржан во 
експлицитната критика на методите на книжевната критика, што се изведува не 
од позицијата на автор, туку од позицијата на читател, како и во имплицитната 
пародија на критичко-академскиот дискурс, вклучително и на неговата 
посредувачка функција помеѓу текстот и читателот, отворајќи го прашањето 
за интерпретативниот авторитет меѓу професионалниот и непрофесионалниот 
читател: „Дозволете ми да ви кажам зошто ги мразам критичарите. Не од 
вообичаени причини: затоа што се неуспешни творци (обично не се можеби 
неуспешни критичари, но тоа е веќе друга работа) или затоа што се зајадливи, 
љубоморни и суетни по природа (обично не се ако веќе ги обвинуваме за нешто 
подобро е да ги набедиме дека се претерано дарежливи, дека го воздигаат она 
што е второкласно за да изгледаат нивните сопствени префинети согледувања 
уште поисклучителни). Не, причината поради која ги мразам критичарите – па 
добро не секогаш – е тоа што тие пишуваат реченици како следнава: Флобер 
не ги гради своите ликови, како што правел Балзак, со објективен, надворешен 
опис; всушност, тој е толку површен кога станува збор за нивниот надворешен 
изглед што еднаш ја опишува Ема со кафеави очи (14); другпат со длабоки 
црни очи (15); третпат со сини очи (16). Оваа прецизна и обесхрабрувачка 
осуда ја дала покојната д-р Инид Старки, пензионирана лекторка по француска 
книжевност на универзитетот на Оксфорд и најисцрпниот британски биограф 
на Флобер. Броевите во нејзиниот текст се однесуваат на фуснотите во кои таа 
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уште подетално го черечи писателот. (...) Кажано поинаку постои ли некаде 
совршен читател, сеопфатен читател? Дали читањето на Госпоѓа Бовари од 
страна на д-р Старки ги содржи сите одговори што ги добивам јас кога ја читам 
книгата, а потоа додава уште многу други па така го прави моето читање на 
некој начин бесмислено? Моето читање можеби е бесмислено од аспектот на 
историјата на критиката, но не е бесмислено од аспектот на задоволството. 
Не можам да докажам дека обичните читатели уживаат во книгите повеќе од 
професионалните критичари; но можам да ви кажам за една предност што ја 
имаме во однос на нив. Можеме да заборавиме. Д-р Старки и другите како неа 
се проколнати да се сеќаваат: книгите за кои предаваат и пишуваат никогаш 
не може да избледат од нивните мозоци. (...) Можеби затоа некои критичари 
развиваат по малку покровителски тон кон предметите на своето проучување. 
Тие се однесуваат небаре Флобер или Милтон или Вордсворд е некоја здодевна 
стара тетка седната на стол за нишање која мириса на збајатена пудра, се 
интересира само за минатото и нема кажано ништо ново со години“ (Барнс 
2012: 75, 76, 77).

Заклучок

Анализираните текстови, одбрани како книжевни и книжевно-критички 
илустрации на теориско-жанровските модели на метакритиката, односно на 
креативната метакритика и на перформативната критика упатуваат на неколку 
заклучоци:

1. Тие ја илустрираат и ја потврдуваат реверзибилната интеракција на 
книжевноста и книжевната критика, како еден индикатор на перманентните 
манифестации на нестабилноста на поимот книжевност, на книжевните 
структури и на поимот книжевна вредност, а кои се рефлектираат и врз 
метајазикот, вклучително и врз книжевната критика. Значи, книжевноста, 
од традиционалната позиција на јазик објект, прави своевиден асиметричен 
пресврт, демонстрирајќи го автореференцијалниот потенцијал – не само за 
иманентното (метафикциско, метатекстуално, авторефлексивно, автопоетичко) 
промислување на сопствените конвенции туку и за коментаторското 
промислување на развојните тенденции во книжевната наука, артикулирајќи 
метакритички однос кон книжевната критика, еднакво како што самата критика 
станува јазик објект во однос на метакритичките опсервации во сопствените 
редови. Притоа, не станува збор за едноставна инверзија, туку за комплексна 
конверзија што има двоен придонес и за книжевната критика и за книжевноста 
и, посебно, за романот.

2. Анализираните текстови ги содржат двете значења на метакритиката 
во потесна и во поширока смисла (и тоа на ниво на постапки и на ниво на 
експлицитни коментари), индицирајќи ја, паралелно, „метакритичката, 



281

Марија Ѓорѓиева Димова
испитувачката димензија во текстовите“, како и „метакритичкото надградување 
на критичките промислувања“ (Perišić 2014: 11).

а. На ниво на постапки, книжевните текстови се структурирани според 
моделот на перформативна книжевна критика: тие нудат наративно 
перформирање на релацијата книжевен текст – критички метатекст (главно, 
рецензија, оглед, критички коментар, антологиски избор), илустрирајќи 
го поместувањето на оваа метатекстуална врска од хетеротекстуална во 
интратекстуална, интегрирана и демонстрирана во рамките на еден книжевен 
текст9. Значи, во фокусот не е она што книжевниот текст го кажува, туку она 
што тој го прави, па критичкиот однос кон другите текстови го деривира од 
својата книжевно-критичка перформанса, а не од метајазичните изјави. Во таа 
смисла и потврдата на тезите дека метафикциските текстови се и метакритички.

б. Поширокото метакритичко значење се афирмира во коментаторско-
експлицитните упатувања на одделни димензии во книжевната критика 
(антологиската, аксиолошката, афирмативното / негативното (пре)вреднување, 
посредувањето текст – читател, коментаторско-интерпретативната и етичката 
димензија), што се афирмира како своевидна критика на критиката. 

3. Интердискурзивните игри помеѓу фикцијата и книжевната критика 
индицираат не само промени во нивната традиционална релација туку и во 
однос на функциите на книжевната критика10, при што на преден план се 
поставени нејзините интерпретативни и метаинтерпретативни аспекти, односно 
се афирмира естетската, книжевно-уметничката функција на критиката. Ако 
според Френсис Спаршот „критиката е една изведба (performance) за една друга 
изведба, односно изведба за едно веќе оформено уметничко дело“ (Sparshott 
1967: 11), тогаш разбирливо е прашањето на Перишиќ „што би се случило кога 
музичкиот критичар би ја отсвирал својата критика или ликовниот критичар 
би го насликал својот приказ? Во традиционалната поделба на жанровите 
тоа веќе не би било критика, туку ново музичко, т.е. ликовно дело. За разлика 
од музичкиот и ликовниот критичар, оној што пишува за книжевноста е во 
поповолна положба. Тој користи ист медиум, иако не е на исто ниво“ (Perišić 
2014: 143). Токму оваа перформативност на книжевната критика, којашто ѝ е 
иманентна со оглед на нејзината ситуираност помеѓу науката и книжевноста, 

9 Иако дел од анализираните текстови инкорпорираат и експлицитни констативни 
изјави (кои припаѓаат на дискурсот на критиката или на теоријата), тие исто така 
се и вид метакритичко упатување кон книжевната критика – нејзините принципи, 
критериуми, кризи.
10 Пол де Ман во есејот Criticism and Crisis (1967) упатува на заедничката етимологија 
на овие два поима (одрежам, одвојувам, одлучам, пресудам), со свест дека кризата 
е внатрешна особина на книжевната наука, при што кризата не секогаш има 
апокалиптични конотации, туку и значење на пресвртна точка во која треба да се 
изнајдат новите развојни можности. 
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а којашто е поставена на преден план во современата книжевна и книжевно-
критичка продукција, ги индицира и покомплексните поместувања во рамките 
на критиката – од κρíνω кон ποιέω: од судењето, двоењето, разлачувањето 
едно од друго (κρíνω) кон правењето, произведувањето, креацијата (ποιέω), во 
насока на согледување на креативниот потенцијал на критиката. „Конечно, ако 
се сфати како креативна дејност, тогаш книжевната критика нема да се доживее 
како линија на раздвојување на науката од уметноста, колку како своевиден 
пресек и врска помеѓу науката и уметноста“ (Ќулавкова 2008: 175).

Литература

Aндоновски, В. 2000. Папокот на светот, Скопје: Три.
Бaрнс, Џ. 2012. Флоберовиот папагал, Скопје: Мaгор.
Гомбрович, В. 1985. Дневник I–III, Београд: Просвета.
Женет, Ж. 2003. „Палимпсести“. Теорија на интертекстуалноста. Прир. К. Ќулавкова. 

Скопје: Култура, 63–75.
Лaфазановски, Е. 1992. Половина божилак, Скопје: Култура.
Милосављевић, П. 2000. Методологија проучавања књижевности, Београд: Требник.
Миневски. Б.2008. Нишан, Битола: Микена
Михајловски, Д. 1999. Раскази од шести кат, Скопје:Каприкорнус.
Прокопиев, А. 2009. Нови антиупатства за лична употреба, Скопје: Мaгор.
Ќорвезироска, О. 2016. Еден текст и една жена, Скопје: Или-или.
Ќулавкова, К. 2008. Теорија на книжевноста, Скопје: Пролитера.

***
Bakić, A. 2016. Književna kritika u doba socijalnih mreža (достапно на muf.com.hr). 
Bart, R. 1979. „Kritika i istina“, Književnost, mitologija, semiologija, Beograd: Nolit.
Birrer, D. A. 2001. Metacritical Fictions: Post-War Literature Meets Academic Culture, 

Diss. Washington State University.
Bressler, C. E. 2007. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice, New Jersey: 

Pearson.
Currie, M. 1998. Postmodern Narrative Theory, New York: St. Martin Press.
Derida, Ž. 1997. Uliks gramofon. Da-govor kod Džojsa, Beograd: Rad.
Kralj, L. 2006. „Literary Criticism contained in the Diary of a Writer: Document or Fiction?“, 

Primerjalna književnost 29.
Lodge, D. 1971. „Crosscurrents in Modern English Criticism“, The Novelists at the Crossroads 

and Other Essays on Fiction and Criticism, Ithaca N. Y.: Cronell University Press.
Lodge, D. 1990. After Bakhtin: Essays on Fiction and Criticism, New York: Routledge.
Lodge, D. 1999. „Literary Criticism and literary Creation“, The Arts and Sciences of  

Criticism, Fuller, David, Waugh, Patricia (eds.), Oxford: Oxford University Press.
Мetafiction. 1995. Mark Currie (Ed.), London/New York: Longman.
Oraić-Tolić, D. 1990. Teorija citatnosti, Zagreb: GZH.



283

Марија Ѓорѓиева Димова
Perišić, I. 2014. Kritika i metakritika, Beograd: Institut za književnost i umetnost.
Ravel, S. 1981. Metacriticism, Athens: The University of Georgia Press.
Raymond, F. (Ed.). 1975. Surfiction, Fiction Now … and Tomorrow, Chicago: Swallow Press.
Scholes, R. 1995. „Metafiction“, Metafiction. Mark Currie (Ed.), London/New York:  

Longman.
Solar, M. 1997. Suvremena svjetska književnost, Zagreb: Školska knjiga.
Sparshott, F. 1967. The Concept of Criticism, Oxford: Clarendon Press. The Arts and Sciences 

of Criticism. 1999. Fuller, David, Waugh, Patricia (Eds.), Oxford: Oxford University 
Press.

 

Marija Gjorgjieva Dimova

Literary Criticism: Between Science and Literature 
(from  κρíνω to  ποιέω)

(Summary)

This text focuses on elaborations of several  „forms and possibilities“ of literary criticism, 
arising from interactions between postmodern scientific/critical and literary/fictional 
discourse.  The elaboration will take place on two levels: the theoretical level through the 
review of the concepts that are focused on modified relations between criticism – literature 
research; and on interpretive level through the analysis of texts that demonstrates mimicry of 
literary criticism, resulting with changes in some of its functions.
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КРИТИКАТА И ЗАДОВОЛСТВОТО ВО ТЕКСТОТ

Клучни зборови: критика, задоволство, текст, идеологија

Во своето дело Задоволството во текстот Ролан Барт вели: „Ако го 
прифатам просудувањето на некој текст според задоволството, не можам 
да дозволам да се говори: овој е добар, оној е лош. (...) Можам само да 
одмерувам, да замислувам колку текстот би бил усовршлив, подготвен за 
влез во играта на нормативните предикати: премногу има ова, недоволно 
има она“ (Bart 1975: 16). Во студијата Критиката и вистинат“, напишана 
во 1966, седум години пред објавувањето на Задоволството во текстот, 
анализирајќи ги разликите во нивниот однос кон книжевните дела помеѓу 
оние што тие дела „само“ ги читаат и оние што, освен што ги читаат, и 
пишуваат за нив, Ролан Барт сугерира дека, дури и кога се дефинираат себе 
како читатели што пишуваат, критичарите и теоретичарите на книжевноста 
се обврзани да заземат извесен тон во однос на делото, бидејќи меѓу нив 
и делото како посредник се јавува – писмото. Она што е заедничко и за 
читателите и за толкувачите на книжевните дела е задоволството во текстот. 
Понекогаш, тоа задоволство го определува оној извесен тон што критичарите 
и теоретичарите на книжевноста го заземаат во својот говор за делата кон 
кои се осврнуваат. Во изминатава деценија во Македонија, задоволството во 
текстот како доминанта на критичката опсервација е забележливо на повеќе 
нивоа во делата на литературните теоретичари и критичари: почнувајќи од 
насловите, преку начинот на кој се структурирани и содржински осмислени, 
до тонот со кој овие две авторки говорат за книжевните дела. Во овој текст 
подетално ќе се освренеме на две најнови дела објавени кај нас, кои се 
силно предопределени од задоволството во текстот при толкувањето на 
книжевноста. 

„Кој ја уби книжевната критика кај нас?“ Тоа е прашањето што новинарката 
Мимоза Петревска-Георгиева ѝ го постави неодамна во едно интервју на 
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Оливера Ќорвезироска. Одговорот на Ќорвезироска е: „Книжевната критика 
не е единствената жртва во ова време на подмолна и зла војна со системот 
на вредности. Таа е една од ’настраданите‘, иако сите совршено знаеме 
дека широкиот општествен контекст и неа ја отфрли како неважна (како 
речиси и сè друго!), за да може што полесно да ни ги наметне своите лажни 
вредности“. Во истото интервју, на едно друго прашање (кое гласи „Како 
дојде до оваа девалвација не само на книжевната критика во медиумите туку 
и на критичкото мислење генерално?“), Ќорвезироска одговара вака: „Не 
знаеме дали книжевната критика е мртва или жива, затоа што е прогонета и не 
можеме да ја видиме. Ја нема во весниците, ја нема во списанијата. Всушност, 
ги нема ни списанијата... Треба првин да ги вратиме нештата на планот на 
видливото и присутното, па потоа да видиме какви се“ (Петревска-Георгиева 
2016: 11). Овие два одговора на Оливера Ќорвезироска се точна дијагноза 
на болеста на нашето време – критиката е една од жртвите, како што вели 
таа, на подмолната и зла војна со системот на вредности. А оваа војна, 
ова поткопување и уривање на вредностите, не е нешто само наше, овдешно, 
тоа е еден глобален процес, кој трае веќе неколку децении. Ова е време во 
кое владее законот на пазарот (пазарните вредности, кои Ќорвезироска ги 
идентификува како лажни вредности), па оттаму и критиката, која треба да 
процени дали едно дело вреди или пак не, е на некој начин излишна. Од друга 
страна, во формирањето на секој систем на вредности, битен чинител се и 
владејачките идеологии, па во врска со нив, а во контекст на нашево сегашно 
промислување на критиката и молкот, би можеле да се запрашаме: не биле 
ли некои дела/автори премолчени или замолчени од страна на критиката, 
од сосема вонлитерарни побуди. Од идеолошки, на пример. Не било ли 
премолчувањето на одредени дела од страна на критиката најсилно тогаш 
кога критиката била – најгласна? 

Една многу интересна врска помеѓу критиката, молкот и идеологијата е 
посочена во текстот на Ролан Барт „Што е критиката?“ од 1963 година. Во 
него Барт, накусо задржувајќи се на врската помеѓу критиката, идеологијата 
и молкот, вели: „во критиката најголемиот грев не е идеологијата, туку 
молкот со кој таа се покрива (...). Навистина, како да поверуваме дека делото 
е објект надвор од психата и историјата на оној што го анализира и дека 
критичарот во однос на делото има еден вид право на екстериторијалност?“ 
(Bart 1971: 193). Значи, Барт инсистира на тоа дека критичарите (барем во 
Франција, во тоа време) честопати ја прикриваат идеолошката матрица преку 
која му пристапуваат на едно книжевно дело и го толкуваат. Задачата на 
критиката, пак, Барт не ја гледа во тоа таа во едно дело да „открие нешто 
скриено, длабоко, потајно, (...) туку јазикот со кој ја снабдува нејзината 
доба (егзистенцијализмот, марксизмот, психоанализата) да го усогласи (...) 
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со јазикот, т.е. со формалниот систем на логички нужности, кој авторот го 
изградил кон соствената доба“ (Bart 1971: 195). 

Само десет години по овие вака изречени ставови, Барт во 1973 ќе го 
објави делото „Задоволството во текстот“, кое претставува според многумина 
пресврт во сфаќањето на Барт на доживувањето на книжевноста, на критиката 
и на теоријата на литературата во однос на она што го има поставено уште во 
„Нултиот степен на писмото“ (1953)1. Ако во „Што е критиката?“ идеологијата 
(притоа споменувајќи ги марксизмот, психоанализата, егзистенцијализмот) ја 
има поставено за нужност при критичката опсервација на книжевните дела, во 
„Задоволството во текстот“ тој во идеологијата гледа пречка во искажувањето 
на задоволството во текстот. На едно место во ова свое дело тој со жалење 
констатира дека, штом некаде е искажан некој збор на задоволство во текстот, 
„двајца џандари се веднаш подготвени да се нафрлат на вас: политичкиот 
и психоаналитичкиот џандар: безначајност и/или вина, задоволството е или 
бескорисно или празно; тоа е класна идеја или илузија“ (Bart 1975: 76). 

Оттука, со право би можеле да се запрашаме: ја добива ли критиката својата 
најголема слобода, својата најсуштинска можност да ужива во задоволството 
во текстот, токму тогаш кога ќе стане – неважна, токму тогаш кога ќе биде 
прогонета не затоа што е опасна за системот, туку затоа што е бескорисна 
за тој систем, токму тогаш кога ќе престане да биде теледиригирана од 
центрите на моќ. „Задоволството во текстот“ во превод на српски ќе се појави 
во 1975, само две години по француското издание, и во предговорот, насловен 
„Текстот и неговото тело“, Јовица Аќин (кој е автор и на преводот на ова 
дело) пишува: „Со плуралитетот на уживања во пишувањето и читањето, со 
раскинувањето со теотелеолошките мотиви на значењето и исклучителното 
место на аналитичарот, неминовно ќе спласнува, секако не без отпор и 
лесно, пуританската, цензорската, конструирано метафизичката природа 
на класичните херменевтики, чии цели, во крајна инстанца, секогаш биле 
идеолошки“ (Aćin 1975: VII). Оттаму, и тежиштето на тие други, поинакви 

1 Почетните знаци на овој пресврт Јовица Аќин, во предговорот кон српското издание 
на Задоволството во текстот, објавено само две години по француското, ги наоѓа 
во книгата на Ролан Барт насловена Царството на знаците (1970), посветена на 
јапонската култура. Сепак, Аќин заклучува дека Барт останува доследен самиот на себе: 
„Опсесијата на Барт беше и остана јазикот, особено пишаниот јазик. И рефлексијата 
за задоволството во текстот е уште една варијација на истиот напор, иста композиција 
во друг музички клуч“ (Aćin 1975: Х). Во текстот што веќе беше споменат, „Што е 
критиката?“, Барт тргнува од поставката дека „книжевноста е само јазик, т.е. систем од 
знаци: нејзината суштина не е во нејзината порака, туку во тој систем“ и заклучува дека 
„критиката не треба да ја реконструира пораката на делото, туку само неговиот систем, 
исто како што задачата на лингвистот не е да ја одгатнува смислата на реченицата, туку 
да ја востанови формалната структура што го дозволува пренесувањето на таа смисла“ 
(Bart 1975: 196).
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прочити и толкувања на книжевните дела ќе биде во интимното, во личното, 
читањето нема да биде пред и над сè преку некаква идеолошка матрица, туку 
доминантна ќе биде перспективата на согледување на книжевното дело низ 
сопственото искуство и доживување. Еден пример за такво читање и толкување 
е книгата со културолошки и книжевно-теориски есеи Семеен албум од Весна 
Мојсова-Чепишевска. Во предговорот кон книгата авторката вели: „Копањето 
по старите теми, како што се името, идентитетот, нацијата, историјата, 
етиката, траумата, заборавот, сеќавањето, паметењето, хибридноста, егзилот... 
во овој книжевен албум е провоцирано од можноста тие да се прочитаат и да 
се протолкуваат на нови начини“ (Мојсова-Чепишевска 2015: 12). Овие нови 
начини својот патоказ го имаат во тоа што секој текст е длабоко поврзан со 
некој од ближните на Мојсова-Чепишевска, секој текст поаѓа од нејзиното 
семејство, и, откако ќе го исчитаме, како одново во него да се враќа. Ова 
е остварено на тој начин што секој текст носи посвета, која игра улога на 
фотографија, а секоја посвета има своја фуснота, која пак претставува кус 
вовед во животната сторија на ближниот кому му е посветена. Преку тие нови 
начини на читање и толкување, Мојсова-Чепишевска успева „низ интимната, 
женско-семејната нота, да даде вистински или приближно вистински одговори 
и на прашањата врзани со идентитетот како конструкција во македонската 
современа литература, и тоа преку некои теми разработени низ неколку 
културолошки и книжевно-теориски есеи“ (Мојсова-Чепишевска 2015: 12). 

Ако интимното е она што ја дефинира книгата со културолошки и книжевно-
теориски есеи Семеен албум на Весна Мојсова-Чепишевска, задоволството е 
еден од зборовите што ја одредува книгата критики „Еден текст и една жена“ 
од Оливера Ќорвезироска, објавена во 2016 година. Барт во „Задоволството во 
текстот“ вели: „Текстот што го пишувате мора да има доказ дека ме посакува“ 
(Bart 1975: 7). А токму посакувањето го детерминира и начинот на кој е 
структурирана книгата критики на Ќорвезироска. Наместо со предговор, таа 
започнува со „Упатство за сакање“, продолжува со „Текстот на мојот живот“, 
потоа следуваат осум критики од циклусот „Текстови со кои сме се сакале“, 
па циклусот критики „Текстови кои сум ги сакала“ и завршниот циклус 
критики „Текстови кои ме сакале“. По нив следи список на книги, насловен 
„Недосакани, ненапишани текстови“, а книгата завршува со „Глосар од моите 
за твоите десет прсти“, во кој авторката од една лична перспектива објаснува 
некои од клучните зборови во книгата. Објаснувајќи ја ваквата композиција 
на Еден текст и една жена, Ќорвезироска вели: „Првенствено сакав да ја 
урнам оградата помеѓу Текстот и критиката; да ги приближам и тоа не како 
познајници или пријатели, туку како љубовници. Како ’двајца‘ кои не можат 
да живеат еден без друг. Зашто, суштински, навистина сметам дека Текстот 
не може без критиката, подеднакво како што критиката не може без Текстот. 
Организацијата е љубовна, белетризирана (со именување на циклусите, со 



КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА 

288

’Упатството за сакање Текст‘ на почетокот и со ’Глосарот од моите за неговите 
десет прсти‘ на крајот), со што директно инсинуирав субјективност онаму каде 
што по дефиниција се очекува објективност; инсинуирав лично онаму каде 
што се очекува општо. Сметав дека на тој начин тешките книжевни жанрови 
стануваат барем малку полесни; критичарот не мора да биде џелат на текстот, 
може да биде и негов близок, пријател, па дури и љубовник“ (Петревска-
Георгиева 2016: 11–12). Тоа е таа возвишена состојба кон која Ќорвезироска 
не се стреми, затоа што во таа состојба таа едноставно – е: не критичар – 
џелат на текстот, туку љубовник на текстот. А во исто време, и самиот текст 
се претвора во љубовник на критичарот. Книгата на Ќорвезироска започнува 
со свое „Упатство за сакање Текст“, а на страниците на „Задоволството во 
текстот“ на Барт има едно парче што може да се чита како „Како да се најде 
задоволство во едно изложено задоволство (...)? Како да се чита критика? 
Единствен начин е: бидејќи јас овде сум читател на втор степен, треба да ја 
поместам мојата положба. Наместо да прифатам критичкото задоволство да 
ми биде повереник, (...) јас можам да станам гледач, тајно да го набљудувам 
задоволството на другиот, да ја прифатам перверзијата. Коментарот тогаш во 
моите очи станува текст, фикција, една напукната обвивка“ (Bart 1975: 22). 

Во влезот во книгата на Ќорвезироска, насловен „Упатство за сакање 
Текст“, Ќорвезироска пишува: „Нема правила, нема тајни, нема ни граници, 
ни мелем, ни чаре. Или сакаш – или не сакаш“. Текстот „е оној кој ни седи 
на колено (или на срце), како дете, како љубовник, како војна, како мир, како 
злосторство, како казна, како црвено и црно, како заборав или како спомен. 
Трпиме седнати дур можеме, потоа стануваме и продолжуваме понатаму. 
Заедно или одделно. За рака или фатени за своите вечни букви (или белинки), 
развревени во минливи зборови (или тишини). (...) Нечитан, читан-недочитан, 
прочитан или непрочитан, Текстот понекогаш си заминува од нашиот живот, 
како човек со лик и става пак за да ни се врати. (Или не.) Како трепет, како 
немир или невин престап, како музика или како дамла, како тишина над 
тишините. (...) Како конкретен маж или конкретна жена“ (Ќорвезироска 2016: 
5). И самиот Ролан Барт во Задоволството во текстот инсистира на тоа 
дека „текстот има човечки облик“ (Bart 1975: 21). Токму тој човечки облик го 
замислуваме и кога го изговараме/читаме зборот текст од насловот на книгата 
критики на Ќорвезироска. Таа самата објаснува зошто избрала наслов што 
реферира на филмот на Клод Лелуш, Еден човек и една жена: „Прво, затоа 
што овој филм ми е биолошки врсник и имам специјална, лична врска со 
него околу прашањата за комплицираноста и спокојството. Второ, затоа што 
неговиот навидум општ и универзален наслов е совршен дом за сите можни 
парови и двојства: маж и жена, критика и Текст, Текст и жена и уште недоброј 
комбинации со логични замени на очекуваното. Станува збор за фронтално 
Еден на Еден, а тоа е токму она што им е потребно на уметничката литература 
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и на критиката. Со варијацијата ’Еден Текст и една жена‘ само уште повеќе 
се инсистира на нужната блискост меѓу нив“ (Петревска-Георгиева 2016: 12). 
Во „Глосарот од моите за твоите десет прсти“, под одредницата „критика“, 
Ќорвезироска, меѓу другото, пишува: „Пишувам критика, а најмногу на 
светот го сакам Него. Мојот Текст“ (Ќорвезироска 2016: 278). Текстот за 
кој таа пишува го нарекува – „мој текст“, тој станува нејзин, него го сака 
најмногу на светот. 

Денес, кога владејачката идеологија, идеологијата на пазарната економија 
(толку различна од идеологиите во времето кога Барт пишува за нивното 
влијание врз книжевната критика) воопшто не е заинтересирана за тоа 
што критичарите имаат да кажат за книжевноста, можеме да кажеме дека 
критиката ја живее својата доба на слободата. Во шеесеттите години од 
дваесеттиот век во „Што е критиката?“ Барт ја поставува идеологијата за 
нужност при критичката опсервација на книжевните дела, деценија подоцна 
во Задоволството во текстот во идеологијата гледа пречка во искажувањето 
на задоволството во текстот, а денес би можеле да кажеме дека доминантната 
идеологија во светот не е заинтересирана ниту за книжевноста, ниту за 
нејзиното критичко толкување. Денес, кога таа/тој (критичарката/критичарот) 
пишуваат за него (за текстот) можат да се доживеат како да се сами на светот, 
тело до тело, очи во очи, во еден страстен љубовен чин при кој никој нема 
да ги гледа (или ѕирка), никој нема да им наредува и диктира за тоа како да 
водат љубов. Сега критичарот може да каже дека го сака текстот повеќе од 
некаква/некоја идеологијa, дека текстот му е поважен од некаков центар на 
моќ. Можеби токму кога центрите на моќ се незаинтересирани за директно 
влијание врз критиката, критиката може да ја искаже својата вистина.
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Goce Smilevski

The Criticism and the Pleasure in the Text

(Summary) 

Analyzing the differences between the relation of the readers and the relation of the critics 
toward literary works, Roland Barthes suggests that, even when they define themselves as 
readers that write about what they read, the critics are obligated to take a certain tone to the 
literary work they write about, because the writing appears as a mediator between them and 
the book. What is common for both the readers and the critics in their reading experience is 
the pleasure in the text. Sometimes, that pleasure determines that  certain tone that critics 
take when they write about literary works. In the past decade in Macedonian literature, the 
pleasure in the text as a predetermining element of the critic observation is noticeable on 
several levels of the works of literary theory and criticism.    

Key words: criticism, pleasure, text, ideology
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Клучни зборови: книжевна критика, наука/уметност, литература за литературата, кри-
тичар – писател 

Дали ќе се погреши ако се констатира дека книжевната критика живее 
на крстосница? Среде густ сообраќај каде што сите учесници си го знаат 
одредиштето кон кое се упатиле. Само таа постојано се врти по секој 
минувач, загледувајќи се во неговата природа, барајќи сопствени црти, 
докази за некаква, макар далечна сродност. Редовно далеку од бистриот 
кладенец над кој би можела да се наведне и да си го согледа вистинското 
лице, да ја насети сопствената природа, конечно да се упати кон сопствениот 
центар, барем кон нејасна скица за сопствената суштина. Па еднаш е уверена 
дека е во блиско сродство со социологијата, другпат ја смета за сестра 
психологијата, напати подава рака кон лингвистиката, антропологијата, 
кон филозофијата... Никогаш на сопствен посед, постојано покрај туѓи 
меѓи, ризикувајќи да биде укорена, да добие по прстите од легитимните 
сопственици на соседните парцели. На пример, вака:

„Аматери од најразлични провениенции го искористија тоа за да упаднат 
на подрачјето на религиската етнологија. Нивните наивни игри се одвиваат 
на земјиштето што ние го оставивме како угар, а нивните испади му се 
придружуваат на нашето отсуство, нагласувајќи го со цел да ја доведат во 
прашање иднината на нашите истражувања“.

Со ваква вознемиреност Клод Леви-Строс стражари покрај границите 
на антропологијата, но особена возбуда и шум се чувствува кај писателите, 
чии граници за критичарите имаат најголема порозност (Levi-Strauss 1989: 
202). 

Ваквата свест проникнува дури и во таборот на самите критичари и 
теоретичари, па еден од нив, Мари Кригер, ќе признае:
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„Критиката ја потиснува литературата од нејзината сопствена сфера, 
заменувајќи ја власта на писателот со власта на критичарот над разумот на 
читателите. Како што забележува англискиот критичар Џорџ Штајнер, ’ако 
критичарот воопшто се појавувал како слуга на поетот, тој сега се однесува 
како негов господар‘“ (Kriger 1982: 29).

Се покажува дека книжевните авторитети што се занимаваат со природата 
на книжевната критика како дисциплина најчесто ѝ го определуваат 
местото помеѓу науката и уметноста. Критичките текстови на извесен број 
автори се приближуваат кон едниот, а на други автори кон другиот пол. 
Меѓу највозбудливите критичарски дела спаѓаат оние текстови што на 
уметничкото дело што е предмет на нивно интересирање му приоѓаат како 
на составка на светот и кон него пристапуваат со нагласена креативност. 
Во таа смисла, често се нагласува дека „критичарот не се однесува поинаку 
отколку неговиот ривал, поетот или романсиерот“, дека „литературата за 
литературата и самата е литература“ (Жорж Пуле) и дека, соочен со книгата, 
критичарот им подлегнува на истите услови на исказот како и писателот 
(Ролан Барт), како што посочува Сретен Мариќ во својот предговор 
„Протејската свест на критиката“ кон книгата од Жорж Пуле Човек, време, 
книжевност (Marić во Pule 1974: 29).

Се чини дека критичарот, застанат пред загадочноста на уметничкото 
дело, често паѓа во искушение да се определи за еден од најкусите патишта, 
па ја заобиколува темната и непроѕирна страна и низ лесно достапните 
периферни области на делото се обидува да гледа како низ прозорец, 
и на тој начин не ги опишува и не ги проценува неговите својства, туку 
пошироката содржина на светот. Така, стартувајќи како критичар, тој набргу 
се престорува во автор, во творец, започнува да чекори не кон срцевината на 
уметничкото дело, туку паралелно со него.

Но дали ние, опишувајќи ги овие очигледни постапки, природата и 
карактерот на критичарот, не испаѓаме можеби несправедливи кон него и 
неоправдано го клеветиме? Навистина, зошто на овој начин би се однесувал 
еден интелигентен, образован, креативен дух? Зарем наидуваат на толку 
тврд орев неговото љубопитство, неговата компетенција, честитоста негова, 
што наместо да влезе во делото, ширум да ги отвори вратите и прозорците 
и да излезе пред нас со опис, со извештај за нештата што таму се наоѓаат 
и за нивниот распоред во структурата, тој започнува да се враќа наназад, 
кружи во широката околина на делото, бега во биографски податоци, во 
општествените и социјалните услови, во идеологии, во неприфатливо и 
сомнително партнерство или ривалство со писателот?

Еве, пред него е поставен предмет, дело, појава, нешто што треба да се 
осветли и да се опише. Но дали само пред него? Дали единствено тој се наоѓа 
во таква, навидум толку природна, соодветна, очекувана, ајде да не речеме, 
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едноставна ситуација: да си ја заврши работата за која се подготвувал и 
за која е соодветно образован? Да видиме дали само уметничкото дело е 
толку непроѕирно! Знаеме како Хајзенберг се обидуваше да ја осветли и 
да ја види најситната честичка, основната градбена тула на материјата и 
на светот, и ни соопшти дека е тоа невозможна мисија: обидувајќи се да ја 
забележиме, ние фрламе врз неа сè повеќе светлина, но со тоа влијаеме врз 
нејзиното место во просторот, ја видоизменуваме, па таа ни се измолкнува 
и така во недоглед, та влегуваме во безизлез, и честичката, предметот на 
нашето интересирање, и натаму останува бескрајно далеку и во целосна 
темнина. А многу пред германскиот научник, филозофот Емануел Кант го 
констатира мракот во кој ние подаваме раце кон суштината на нештата, кон 
предметите, кои одбиваат да ни се прикажат во својата вистинска природа.

„Кога нашето забележување би можеле да го искренеме до највисок 
степен на јасност, ние сепак со тоа не би ѝ се приближиле на особината 
на стварите по себе... Што можат да бидат предметите по себе, тоа ние 
никогаш не би можеле да го спознаеме ни со помош на најјасното сознание 
на појавата што ни е единствено дадена“ (Kant 1970: 79).

Хусерл гледа предмети и појави, една куќа, и се прашува: „Но, зар не се 
тоа чуда, сите од ред? И каде започнува, а каде завршува тоа конституирање 
на предметноста? (...) Во забележувањето на некоја надворешна ствар 
велиме дека е забележана токму таа ствар, да речеме некоја куќа што ни 
стои пред очи. Таа куќа е една трансценденција и според егзистенцијата ѝ 
припаѓа на феноменолошката редукција“ (Huserl 1975: 90–91).

И Хајдегер застанува пред една таква појава, пред еден предмет, пред 
еден бокал, и признава: „Сепак, што е садот што изгледа како бокал, што и 
на кој начин бокалот е бокал-ствар – тоа никогаш нема да можеме, ако се 
има предвид изгледот, идејата, да го досегнеме, а камоли за тоа да мислиме 
во согласност со фактите“ (Hajdeger 1982: 108).

Дали поради тоа филозофот се престорува во критичар, па се обидува 
да проникне барем во уметничкото дело, во една песна на Хелдерлин, на 
пример, кога веќе обичните предмети се оградени со непробојни кули? 
Но зарем и ваквата стратегија не се покажува исто толку неефикасна? Ако 
не знаеме каде е, што е и каква е најмалата материјална честичка, ако не 
можеме да допреме до природата и до вистинските својства на предметите, 
ако и куќата и бокалот и сè што ни излегува пред очи, ако сите нешта се 
чуда, сите од ред, како тогаш со оптимизам да се упатиме кон уметничкото 
дело, да се надеваме дека од таа експедиција ќе се вратиме со задоволително 
осветлени елементи и својства што би ни ја откриле неговата вистинска 
природа? Навистина, каде е, што е, какво е уметничкото дело? Тоа нешто 
што е ставено пред нас, пред критичарот особено, што е метнато пред 
нас, опредметено чудо? Можеме ли да го покажеме, да го кажеме, да го 
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искажеме? Тоа е, но барем исто толку е и отсутно, вовлечено во густината 
на сопствената супстанција. Ако и битието, според Хајдегер, останува 
непронајдливо, речиси исто така како и ништото, како да го пронајдеме 
делото, да известиме каде е, какво е, што е, од каде до каде се протега, зошто 
со нејасни семазии одвреме-навреме заискрува од хоризонтот? Зошто нè 
исполнува со лакомост за неговото евентуално изобилство? Дали, исправен 
пред вакви лавиринти, критичарот се призетува во куќата на писателот, бара 
засолниште, покрив пред метафизичката темнина со која делото го напаѓа? 
И, се разбира, доживува неуспех, два неуспеха, и во едната и во другата 
област. Пред грамадната темнина на битието, на предметите и појавите, 
пред лавиринтите на глаголот е, филозофот се засолнува во критиката, 
критичарот бара спас во уметноста. Веројатно затоа што се покажува дека 
е поприродно да гарантирате за она што вие го доживувате како убаво и 
согледливо, што е такво според вас, или она што самите сте го создале 
отколку да ветувате дека сте проникнале во убавината и во својствата на 
нештата по себе. Затоа ли Хајдегер се оддалечува од тешкиот филозофски 
јазик на Кант, на пример, и својата филозофија ја соопштува со помош 
на фигуративен, метафоричен јазик, проткаен, или сосема проникнат со 
лирски навеви, понекогаш дури извишен до заводлива песна во проза? 
Гледајте како наеднаш неговиот разложен говор на мудрец што настојува да 
ја растајни појавата на предметот, на еден бокал, се вознесува во раскошна 
песна во проза: 

„Во подарената вода престојува извор. Во него престојуваат карпите, а во 
карпите темниот дремеж на земјата, која од небото добива дожд и роса. Во 
водата од изворот престојува свадбената свеченост помеѓу небото и земјата. 
Таа свеченост престојува во виното што го даваат виновите лози, плодот во 
кој се свршени земната храна и небеското сонце. Во подарокот на водата, во 
подарокот на виното секогаш престојуваат небото и земјата. Но подарокот 
на излевањето е она што бокалот го прави бокал. Во суштината на бокалот 
престојуваат земјата и небото“ (Hajdeger 1982: 113).

Филозофот се надева на критичарот, критичарот на поетот, а на што да се 
надева поетот, на каков успех, на какво разбирање, попаднат на еден ваков 
собир на кој со учен јазик се толкуваат феномените на таинствените предмети, 
и тоа на оние со особено надрочено таинство, какви што се уметничките 
дела? Можеби да не се обидува да се служи со вашите учени говори, да 
исчекори од стандардниот безбеден обичај, па сета оваа тешка материја, 
полна со метафизичка маглина, да ја прибере во неговиот најприроден 
лирски јазик. Наместо да поткрева светилка над многубројните свијоци 
во уметничкото дело, да се реши да излезе пред вас со обид за уште една 
полусенка, со што ќе посведочи за уште едно бегство пред нерешливоста на 
загатката од која бргу се оддалечува критичарот. 
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наши и познати: јаболко, чаша. Видовме дека пред нив веднат глава 
критичарите, научниците, филозофите, секако и поетите. Ќе ги допрам ли 
ако подадам рака? И што е тоа што можам да го допрам? Колку е тоа нешто 
што им припаѓа на јаболкото и на чашата? Во колкава мера, во какви дози 
тие, јаболкото и чашата, се содржат во тоа што ќе го почувствувам? Да не се 
тоа само остатоци од лушпите на нивната суштина, на кои јас толку им се 
радувам како на можни разрешници? Дали сум јас покрај чашата и јаболкото, 
дали меѓу нас пукнале степи, пампи и прерии, космички растојанија? Да 
сторам ли чекор, да се обидам ли да им се приближам? 

Го собирам сето тоа во песна, во едно уметничко дело, кое секако ќе 
доживее неуспех, но барем има можност да биде наразено со колку-толку 
уметнички дах и да поттикне некој критичар да си ја занемари својата 
основна задача и да започне да сонува за сопствена песна и за големи 
лирски успеси.

МРТВА ПРИРОДА

Јаболко, болко на облината, 
од обилноста на празнината 
скината, спроти вкусните усни,
на долга линија, ух, воздух,
од оној исчезнат север.

Тоа се памети, тоа се пампи,
пламти внатре, однатре гребе
на стаклото што прска и се топи,
низ крикот се наѕира ликот.

Можеби сè е тука, обвиткано
во сопството што го насетува,
но тоа сал малку ветува,
за жал, само кал, само кал.

Раката трга кон чашата,
патува, но таа е на Мон Блан,
на Хималаи, на една ситна ѕвезда.
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Sande Stojchevski

Criticism as Art Form

(Summary)

Literary experts, dealing with the nature of literary criticism as a discipline, usually place it 
between science and art. In their critical writing, some authors get closer to one genre and 
some to the other. Many of the most exciting critical works view the artwork in their interest 
as a component of the world and approach it with a pronounced creativity. In this regard, it is 
often emphasized that „a critic shall not behave differently than his rival, a poet or a novelist“ 
and that „literature for literature is itself literature“ (George Poulet) and that “faced with a 
book, a critic becomes subjected to the same conditions of expression as the writer” (Roland 
Barthes).

Key words: literary criticism, science / art, literature for literature, critic – writer
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ПО КРИТИЧКИТЕ СОГЛЕДБИ НА 
БЛАЖЕ КОНЕСКИ

Клучни зборови: критика, Блаже Конески, Оливера Ќорвезироска

На ден 2 септември оваа 2016 година присуствував на извонредната 
промоција на најновата книга на колешката Оливера Ќорвезироска, со 
наслов Еден текст и една жена – љубовно-критички интерпретации и 
ситуации (Скопје: ИЛИ-ИЛИ). Промоторите Калина Малеска и Владимир 
Мартиновски го претставија делото длабоко живописно, прифатено од нив 
со љубов и слух. Под импресиите од пријатната вечер, само што стигнав 
дома, го започнав читањето на истакнато пофалената книга. И кога тоа 
денес заврши, наполно ја прифатив импресијата на промоторите и додадов 
и дополнителни похвали. 

За да бидам појасна како се приближувам до денешната тема, нужно е 
накусо да резимирам дека книгата на Ќорвезироска содржи 47 критички 
осврти – есеи, во извонреден хронолошки редослед, а собрани во едно 
извонредно цело, иако изобилува со растрчани рефлексивни идеи, вкрстени 
и предизвикувачки за читање. Во нив се анализирани постари и помлади 
автори, преовладуваат помладите што се множат. 

Јас ја читам Оливера подолг период, и тоа со нагласено задоволство, а 
дури со нејзиниот вовед во книгата, пак необично насловен – Упатство за 
сакање Текст, сфаќам зошто пасионирано ја читам, а покрај неа и авторовиот 
текст, (Оливера нагласува дека текстот е поважен од авторот), кои заеднички 
го придвижуваат и егото да се запише Зборот, (кој може да е една мисла, а 
и цела приказна; Димитар Пандев). Овде морам да го дадам почетокот од 
„воведот“: 



КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА 

298

„Нема правила, нема тајни, нема ни граници, ни мелем, ни чаре. Или 
сакаш – или не сакаш. Сакаш и сакаш да сакаш; сакаш – а не сакаш да 
сакаш; не сакаш – а би сакал; не сакаш – а не би ни да сакаш. Текстот е 
амајлија и реликвија, болест и лек, смртен приврзок на животот и живо 
синџирче за вратот на смртта. Добро утро и добар ден и добра вечер. 
Добредојде и збогум. Тој е оној кој ни седи на колено (или на срце) како 
дете, како љубовник, како војна, како мир, како злосторство, како казна, 
како црвено и црно, како заборав или како спомен. Трпиме седнати дур 
можеме, потоа стануваме и продолжуваме понатаму. Заедно или одделно. За 
рака или фатени за своите вечни букви (или белини) развревени во минливи 
зборови (или тишини)... Текстот понекогаш си заминува од нашиот живот, 
како човек со лик и става, пак за да ни се врати. (Или не.) Како трепет, како 
немир или како невин престап, како музика или како дамла, како тишина 
над тишините...“ (Ќорвезироска 2016) 

Верувам дека промоцијата ги побуди и нашите размисли за книжевната 
критика, која во претходните периоди покажувала своевиден развој, за 
да дојдеме и до денешните провокативни насоки. Младите книжевни 
историчари констатираа заклучно дека има критика и во подем. Самата 
презентирана книга најубаво ги поткрепуваше излагањата на Калина 
Малеска и Владимир Мартиновски. Собирот заслужуваше спонтана и 
предизвикана дискусија, но таа не беше предвидена. Токму затоа овој 
настан го поврзувам со предвидениот наслов на нашиот денешен Собир. 

Со оглед на пријатната опишана промоција што се однесуваше на 
критичкиот приод на Ќорвезироска, не само предизвик ми е туку и должност 
да објаснам некои ситуации. Во 1980 година бев првиот раководител – 
директор на новоформираниот Институт за македонска литература, не 
како самостоен, туку како единица во рамките на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ во Скопје, на предлог и иницијатива на Катедрата за 
историја на книжевностите на народите на СФРЈ. Како прв раководител на 
новоформираната и бараната научна единица, упорно работев за неговото 
осамостојување, кое и се случи во 1998 година, кога во него веќе работеа 
самостојни научни работници. 

Еден од мошне важните проекти, кој неминовно се постави пред 
Институтот за македонска литература, беше подготовката на петтомната 
македонска книжевна историја, чие отсуство требаше неминовно да се 
исполни. Проектите им беа доделени на институтските одделенија: Народно 
творештво, Средновековна книжевност, Македонската книжевност во 19 век, 
Македонската книжевност на 20 век, Врските на македонската книжевност 
со странските книжевности и Критиката во македонската книжевна 
историја. Беше определен рокот од 5 години за секое одделение, со главниот 
обединувачки раководител на проектите проф. д-р Георги Сталев. 
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сите институтски одделенија. Во одредениот предвиден рок беа доставени 
материјалите за Усното народно творештво, Средновековната книжевност, 
додека авторот на предвидениот трет том за Македонската книжевност, 
професорот Гане Тодоровски, изјави дека не е подготвен, дека за овој век 
се нужни и натамошни проучувања. Потоа долго се очекуваше материјалот 
за одредниците за Врските на македонската книжевност и за Книжевната 
критика, но тие до денес не се подготвија. Во секој случај, беше заклучено 
дека предвидениот глобален проект не се реализира целосно. Во 1997 
година се објавија првите два тома, во 2001 година се појавија двата тома 
со авторството на професор Георги Сталев во два дела: 1. Македонската 
литература во 19 век (1800 – 1945), 2. Првата половина на 20 век. Првичните 
согледби и насоки беа објавувани во институтското списание Спектар. На 
заеднички состаноци со наши еминентни книжевни историчари се изгради 
методологијата за нејзина изработка, потоа посебно се оформи нејзината 
периодизација. 

Во секој случај, иако Институтот се формира во поразвиен напреднат 
период на нашата земја, проблемите се надоврзаа на врските со странските 
книжевности и со нашата критика. Ова посебно го нагласувам, зашто 
помладите генерации треба да ги знаат сите наши развојни линии во однос 
на книжевната историја. Сметам дека и денес, иако доста доцна, неопходно е 
претставувањето на историјата на книжевната критика, посебно со причина 
дека нашата интелектуална средина има потреба од неа, посебно и поради 
фактот што нашата културна средина дала и истакнати книжевни критичари 
и од постарата генерација (Димитар Митрев, Милан Ѓурчинов, Александар 
Спасов, Слободан Мицковиќ, Миодраг Друговац, Георги Старделов, Георги 
Сталев, Атанас Вангелов, Веле Смилевски и многу други), а и од помладата 
генерација (Венко Андоновски, Елизабета Шелева, Наташа Аврамовска, 
Соња Стојменска-Елзесер, Лидија Капушевска-Дракулевска, Оливера 
Ќорвезироска, Владимир Мартиновски, Владимир Јанковски, Елена 
Пренџова, Ѓоко Здравевски и многу други). Не постои кадровски дефицит, 
но нужно е обединување на постојните продуктивни сили. Како директор на 
постојниот институт во формирање, нужно беше да ги повторам првичните 
напори за изградувањето на целосна комплетна научна книжевна историја 
со сите предвидени и нужни одредници. 

Окупирана со темата на денешниот јубилеј, спонтано говорев за 
моите размисли, на што се надоврза професорот Рау Петер од Германија, 
кој повеќе од 20 години престојува во нашата земја, на Филолошкиот 
факултет во Скопје, на Катедрата за германистика. И тој имаше оформени 
согледувања за нашата критика, а некои од нив е интересно да ги пренесам 
во овој момент. Тој веднаш беше спремен да направи разлики меѓу 
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македонската критичка состојба и германската. Тој истакна: „Главната 
разлика меѓу германската и македонската традиција на критиката е: на 
германска страна поимот критика се засновува во негативностите на 
постоењето (на сè што постои), според славната теза на Теодор В. Адорно 
– ’Целината е злото‘, а за тоа се бара примарно сплетот на текстови и на 
автори со лоши структури. На македонската критика ѝ недостига таков 
радикален негативистички став. 1) Тоа значи конкретно дека главната 
цел на македонската критика не е констатирање на придонес на текстот, 
односно авторот, кон критиката на негативните појави на реалноста. 2) Од 
германски аспект проблематично е што во македонската критика мноштво 
критики израснуваат од пофалните текстови, зборови, односно рецензии. 
3) Можеби во основа на квантитативната ограниченост на круг критичари 
во Македонија – очевидниот феномен е а) реципрочност и б) припадност 
на најпознатите критичари во државни и други јавни институции, што во 
германската традиција воопшто не е познато. 4) Најголемата разлика се 
наоѓа и во односот на авторите и на критичарите кон примарната идејна 
околност, татковината. Ставот на германската критика кон татковината е 
во основа критичко-негативистички. Наспроти тоа македонските автори 
речиси без исклучок покажуваат панегиричен однос кон татковината, 
односно кон ’Mајка Македонија‘. Германецот размислува: ’Тоа е оправдано 
во врска со најголемата разлика меѓу македонската и германската историја, 
но сепак, тоа е проблем за еден критичар‘“. 

Во врска со критичката книжевна мисла го даде за пример делото на 
Жан-Пол Сартр „(...) малку биле шест тома за да се реализира биографијата 
на Гистав Флобер“ (Jean-Paul Sartre, Der Idiot der Familie, Gustave Flaubert, 
1821 bis 1857, Rewohlt 1977). 

Сметајќи дека во книжевната историја очевидно постојат континуирано 
создавани наслови на книжевната теорија, на книжевната критика, кои се 
бројни и разновидни во различни книжевни средини, сакам да обратам 
внимание на одредени размисли за нашата критика излезени од перото или 
Зборот на Блаже Конески. А колку тие ќе бидат употребени во наредните 
критички целокупни осврти, зависи од погледите на реномираните наши 
критички пера, зашто мојата стручна и научна преокупација не е систематски 
насочена кон вакви осврти. Дури и Блаже Конески, во извонредните 
разговори со Цане Андреевски во книгата Разговори со Конески (Скопје: 
Култура, 1991), на прашањето што би кажал за одредени бројни теоретски 
определби или дефиниции, иако со интерес внесен во нив, одговара дека само 
добро верзиран научник во својата област може да искажува компетентни 
согледувања и заклучоци за состојбите во неа. 

Книгата Разговори со Конески, иако се појави во 1991 година, сметам дека 
може многу убаво да се вклопи во секоја тема за нашата книжевна критика. 
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Во неа постои посебно апострофирано поглавје насловено: „Критиката 
и литературното дело“. Пред истражувачите секогаш се поставувало 
прашањето за односот на една млада литература кон оформените во еден 
континуитет литератури. Во однос на сопствените текстови, особено 
на есеистичките и другите прозни состави, како автор и искусен творец, 
објаснува дека секогаш се стремел да го доближи текстот до читателот, зашто 
не секој читач има продлабочени откривачки интереси. Многу едноставно 
објаснува, по прашањето на Андреевски, во однос на необременувањето 
на текстот со некој тежок научен пристап, или со некоја невообичаена 
апаратура: „Да. Јас се стремам тоа да му биде интересно и на читателот, 
што нема нити време, нити амбиции, па нити можности да се задлабочува 
чисто теоретски во таа материја. А може кај него, ако на тој начин му се 
сервира нешто, може тоа да остави трага кај него и да предизвика соодветен 
интерес. Можеби тука има кај мене и еден навик од мојата професија. На 
лесен, на сварлив начин, да објаснам некои работи што се малку потешки за 
разбирање, ако им се пристапува со специјален јазик“ (Андреевски 1991).

На Конески му е поставено прашање дали соодветно место нашла нашата 
критика во однос на литературното творештво создавано во половина 
век. Конески одговара дека имаме доста критички текстови. Го цитира 
Димитар Митрев со неговата констатација: „Каква е литературата, таква е 
и критиката“. Смета дека и оваа состојба е оправдание за критиката, што 
значи дека таа би можела да биде и подобра. Забелешката смета дека може 
да се однесува и на критиката и на историјата на литературата. 

Во однос на генерациските разлики, согледува дека тие се испреплетуваат, 
зашто може да се случи претставник од постарата генерација да не 
продолжи таму каде што застанал, или пак автор од помладата генерација 
да се приближи до постар модел. Конески ги истакнува и новините: „Имаме 
сега, очевидно, пројава на контакти со современи движења, со светската 
критичка и теоретска дејност. Да речеме, се чувствува воздејството на 
школите, на структурализмот, на пример. И секогаш останува забелешката, 
онаа што веќе ја дадов, дека може да се претера во примената на принципите 
на тие школи врз една ситуација конкретна што се разликува веќе по тоа 
што имате појава на една млада литература. Проблемите на литературите се 
доста големо минато и доста голем опит, дури и нивните кризи и барањето 
излез од тие кризи, се пренесуваат како нешто што автоматски би важело 
и за младата литература. Секогаш треба да се води сметка за објектот 
што го изучуваме, во случајот за еден литературен процес и за неговите 
специфики. А општите шеми се многу потребни за ориентација, но во 
нивната примена треба да се најде мерка, што му одговара на конкретниот 
предмет“ (Андреевски 1991). 
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Во нашата книжевна ситуација се воделе дискусии за одредени теории, се 
доаѓало до директни судири, да се потсетиме на критичките осврти и есеите 
што ги прифаќале списанијата Современост и „Разгледи“, во судирите на 
ангажираната и ослободената критика од строгите правила прифатени 
во еден општествен период. Понатаму се истакнувале бројни теоретски 
расправи, а Конески запрашан токму за таа ситуација, сметам многу 
логично објаснува еден свој став, иако нагласува дека тој не се занимава 
перманентно и научно со одликите на сите пројавени тенденции. Сметам 
дека е корисно следново негово толкување: „Тој (начин на толкување) може 
и да не биде достапен за луѓе што не се доволно начитани во литературната 
теорија и што можеби терминологијата на некои нови правци во таа област 
не им е блиска. Не е во тоа проблемот за мене, зашто човек ако сака да 
си даде труд и тоа ќе го совлада. Проблемот е таму што, да речеме, една 
поставка на тие теории се зема како валидна стопроцентно. Не се поставува 
прашањето за нејзината релативна вредност и таа поставка се применува на 
едно конкретно литературно дело. И тоа се оценува не по вредностите што ги 
носи само, ами по тоа – дали одговара на моделот. Да речеме се избира еден 
модел на песна, лирска песна. И тој се претпочита. Сè што не се вклопува 
во тој модел може кај некои критичари да биде валоризирано како послабо. 
Понесоодветно спрема она што би било барање на современиот литературен 
тек, процес. Во тоа е главната работа. Моделите се многубројни. Еве да 
речеме, некој научил од некаде дека песната треба да биде многузначна 
преку пораката. А не многузначна така да не се знае што кажува. Нели? (Се 
смее). И, такви критичари повисоко ја поставуваат една песна од која не 
може човек никаква порака да добие, бидејќи ја нема, отколку една песна, 
што носи определена интересна порака и што во контакт со читателите треба 
да стане многузначна. Оти истата порака не е сосем иста кај различните 
приматели на пораката... Можам и други примери да дадам. Еве, во врска со 
исповедната поезија. Значи, се зема модел да не биде поезијата исповедна. 
Ако е и исповедна веќе автоматски е таа од втор ранг. А всушност мислата 
на таквиот критичар е од втор ранг, зашто тој прво треба да го постави 
прашањето – што е тоа исповедна поезија? Тогаш можеби ќе дојде до 
заклучок дека и не може да има поезија што не е исповедна. (Се смее)...“ 
(Андреевски 1991) 

Не случајно се определив за собраните сфаќања на Професорот во однос 
на литературата и критиката, зашто со своите почетни научни истражувања 
меѓу првите научници ги истакнал вредностите на преродбениците, на 
вредните собирачи на македонскиот фолклор, на родоначалниците на 
книжевноста во 19 век. Еден е од најстарата генерација што ја отпочна 
својата богата и широка научна дејност во повеќе облсти од научната мисла, 
во слободна и национално и државно призната Република Македонија. 
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Vera Stojchevska-Antikj

After Blazhe Koneski’s Literary Thought

(Summary)

This paper was inspired by the excellent promotion of Olivera Kjorveziroska’s book with 
47 critical reviews on 2 September 2016. The audience, which filled the venue to the brim, 
received the vivid images with open delight, leading us to conclude that there is literary 
criticism here. 
Due to my experience with the development of the five-tome History of Macedonian 
Literature on the occasion of the 35th jubilee of the Institute for Macedonian Literature, I link 
the conclusions about our criticism.

Key words: criticism, Blazhe Koneski, Olivera Kjorveziroska
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Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје

ЗОШТО ЖАНРОТ БЕСЕДА?

Клучни зборови: жанр, беседа, креативна критика

Зошто беседа?

Зошто жанрот беседа? Како ме плени жанрот беседа? Со кои квалитети 
се одликува тој? Зошто ни е потребна беседата? – Се само дел од серијата 
прашања што овој реферат ги засегнува. 

Што ме поттикна да му поверувам на овој жанр? – Ме поттикна тоа 
што некои работи само – таа може да ги каже. И тоа на свој, неповторлив и 
оригинален начин. 

Мојот длабок однос со беседата веќе е стилема на мојот израз како 
литературен критичар, кој во длабините е строг теоретичар на литература.

Жанрот беседа

Да се потсетиме каков жанр е беседата. Беседата е древен и традиционален 
литературен жанр, кој расте со подемот, но и замира со падот на реториката 
како дисциплина. 

Постојат повеќе дефиниции за овој жанр како следната: „Говор при 
свечен собир, посебно подготвена реч“ (http://www.makedonski.info/show 
Дигитален речник на македонскиот јазик, Табернакул). 

Беседата е дефинирана како посебен жанр, и, како таква, авторот на една 
од најпознатите и најквалитетни реторики – Бранислав Нушиќ – ја дефинира 
како: „(...) постојат извесни одлики (знаци, обележја, карактеристики) што 
беседата ја ставаат во сосем посебен вид и ја издвојуваат од сите други 
видови“ (Нушић 1938: 45). Според него, внатрешни особини на беседата се: 
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мисла и цел. А надворешни особини на беседата се: усност, аудиториум и 
завршност. 
 
Чуму беседа?

За жал, во ова време на современи комуникации, особено на писмени 
комуникации, се потиснува потребата од усна комуникација, што е 
прв предуслов за беседа. Во време на визуелна култура и во ера на 
компјутеризација, каде што и децата ѝ „робуваат“ на фасцинацијата од 
компјутерските можности, и во време кога сè помалку се води грижа за 
култура на говор, правоговор, реторика и стилистика, беседата како жанр е 
маргинализирана. 

Значи, првиот услов за беседа – усност – е навистина во криза, зашто 
сè помалку комуницираме преку овој тип на обраќање. Усното обраќање сè 
помалку е вештина на убаво говорење или уметност на говорот, а сè повеќе 
го има во сферите на односи со јавноста и во јавните комуникации, каде што 
тоа е далеку од уметност. 

Второ, аудиториум. Сè помалку постои феноменот – публика. 
Публиката веќе одамна е дисперзирана некаде пред компјутерите, бидејќи 
комуникациите сè повеќе се одвиваат преку интернет, социјалните мрежи 
итн. Ова е време кога е во тренд да се промовираат и музички дела преку 
интернет, а не во живо, пред публика. 

Освен на литературните промоции и на културните настани, жанрот беседа 
сè помалку го има. Јас, како критичар, лично го почувствував тој недостиг 
од беседа како важен сегмент на литературната критика и на културниот и 
литературниот живот и – некако природно – ѝ се оддадов нејзе. 

За маргинализација на реториката придонесува и отсуството од 
систематско изучување на реториката како наука во образовниот систем. 
Освен во високообразовните институции, каде што таа е застапена како 
супспецијалистичка научна дисциплина, реториката сè помалку ја има. 

Современи рапсоди?

Има ли современи рапсоди? Има ли потреба од нив, во ова време на 
дехуманизација, кога единствена можност за ваков тип комуникација се 
културните, научните или академските сфери? 

Рапсодите како врвни антички толкувачи и интерпретатори на поезија и 
на уметнички дела ни недостигаат и ден-денес. Авторитетот и раскошот на 
беседата особено доаѓале до израз во обраќањето на рапсодите. Таа прекрасна 
синергија на интерпретација на поезијата и филозофија на уметноста – ги 
красела древните рапсоди. 
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Рапсодите биле врвни толкувачи, ерудити, вонсериски надарени 
говорници, беседници што биле потковани со наука, но и со вештина на 
убаво говорење. 

Поезија за поезијата 

Поезија за поезијата. Мене ме привлече овој тип на креација. Или барем 
поетизирана критика, која сè повеќе преоѓа во поетизирана есеистика. Тоа 
е мојот стил како беседник, како промотор и како литературен критичар, кој 
сè повеќе има потреба да се возвиши „над“ нивото на строгата теорија на 
литература, но и над сувопарната литературна критика. Но, до тоа ниво се 
стига по речиси дводецениска строга и систематска верност на најчистата 
теорија на книжевност, но и литературна критика. 

Во еден момент, теоретичарот и критичарот имаат потреба да се 
„ослободат“ од строгите стеги на системот и слободно да се „вивнат“ кон 
поетизираниот исказ каде не е „грев“ да се разбереме и преку метафори, 
споредби или реторички и стилски фигури, зашто едноставно – за поезијата 
може да се говори и – преку поезија. Зошто да не? И можеби и поубаво ќе се 
разбереме. Тој стил е автентичен, личен, оригинален и свој. Барем во мојот 
случај. Ние говорниците можеме да се разбереме подобро со публиката кога 
не мора строго да се држиме до научната терминологија, но и кога можеме да 
бидеме креативни, дури и во сферата на методологијата. 

Јас сакам да се разберам со публиката, и тоа на свој начин, преку своја 
методологија, која веќе ја надраснала строгата теорија на книжевност или 
баналниот израз на некоја сувопарна литературна критика каква што подолго 
време владее во нашиот литературен простор. Просто и не можам да пишувам 
така. 

Беседата е искрен и отворен жанр. Колку и да го има наследено имиџот на 
свечен говор, таа може да биде воедно и свечена, но и крајно блиска, топла, 
срдечна и непосредна. 

Таа може да си го дозволи она што крутата литературна критика не може. 
Таа има право на емоции онаму каде што критичарот нема. Таа има право на 
интонација онаму каде што теоријата и критиката немаат. 

Но, тоа е беседа што се гради на „објективни“, а не на „субјективни“ 
вредности. Зошто? Затоа што нејзината градба се гради од „тони и тони“ 
чиста теорија на литература и „мориња“ критика. Затоа што – да се искачите 
на тој „кат“, треба да искачите скалила и скалила на чистата литературна 
наука. 

Кај мене тоа е спој на повеќе научни дисциплини – кои ете во беседата 
наоѓаа среќен спој. 

И што е всушност беседата? 
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Таа е полифонија од повеќе гласови на литературната наука. Таа е 

„внатрешен дијалог“ или „полилогија“ меѓу повеќе научни области, но и 
повеќе доживувања и начини на израз.   

Јазик, стил

Беседата што ја применувам има разбирлив јазик, но зад тоа се крие 
теориска подлога. Но, таквиот говор има потреба да се доближи до публиката, 
да ја допре и да биде разбран. Потребата од комуникација овде е поголема 
отколку во херметичните самодоволни затворени литературни видови.

Темата

Рефератот „Зошто жанрот беседа?“ спаѓа во темата „Критиката во 
македонската литература и култура“ и во поттемите „Улогата на критиката во 
современата македонска култура“, „Прашањето на методот во критиката“ и 
„Критиката како креација“. 

Жанрот беседа што го применувам спаѓа во нашата актуелна литературна 
критика. Жанрот беседа може битно да ја направи важна улогата на критиката 
во современата македонска култура, зашто тоа е форма што комуницира со 
публиката, со живиот аудиториум пред нас, и зашто таа е форма што само 
„отвора“ и „отвора“. Таа не е херметичен израз. 

А околу прашањето за методот во критиката, сметаме дека беседата е наполно 
отворена и благородна форма, погодна за примена на суштински методи. Оние 
што имаат многу факти, но и оној израз што не сака да го оптовари говорот со 
супспецијалистичка терминологија и методологија. 

Само тогаш, но навистина само тогаш, кога беседата е „дете“ или „ќерка“ 
на најстрогата теорија на литература, но и на длабока литературна критика, таа 
има право да биде и може да биде самостоен и авторитетен литературен жанр, 
жанр со висока креација и со несомнени авторски квалитети. 

Не говорам само за мојот тип на беседа туку и за оние од кои сум восхитена. 
Секако, Гане Тодоровски, архиепископот охридски и македонски г. г. Стефан, 
Јордан Плевнеш – се едни од најрепрезентативните беседници на нашиот век.

Креативна критика

И на крајот, прашањето за критиката како креација. 
Колку може да биде креативна критиката? И кога може, но и има право да 

излезе од строгата наука? 
Креативната критика може да почне да „расте“ дури тогаш кога строгата 

наука е наполно апсолвирана. Дури тогаш, креативната критика – има право да 
ја надрасне или надополни строгата литературна наука. 
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Беседата, вистинската и успешна беседа како жанр спаѓа во креативна 
критика. Таа одлично успева да го надрасне нивото на литературната критика 
и да се вивне кон раскошијата на беседата како жанр. 

„Молкот на критиката“ – одлична тема поттикната од Институтот за 
македонска литература, во која спаѓа и отсуството на беседата. 

Тука сме за да го победиме молкот... и секако да го преосмислиме.   
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Kristina Nikolovska

Why Oratory as Genre?

 (Summary)

The paper craves to start a series of quetions on the personal, author’s curiosity: “Why oratory 
as genre enchants repeatedly?” As an author of oratory and promotor of literary works and 
cultural events, I wonder aloud which are the qualities and essences that oratory has as genre 
and why is there such need of it? In hard-times for orators, particularly for those of the 
epideixis (epideictic rhetoric), we are intrigued why the need of such genre? In a period void 
of orators, rhapsodes, interpretive readers, yet, less genuine criticism, particularly creative 
criticism, we would like to start a polemic on the core lack of genuine oratory. Let us remind 
ourselves of the valued orators’ and speakers’ accomplishments pertaining to the Macedonian 
literary context.

Key words: genre, oratory, creative criticism
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ИМА ЛИ МОЛК ВО ПРЕИСПИТУВАЊЕТО НА 
ГОЛЕМИТЕ ИМИЊА ОД МАКЕДОНСКАТА 

КНИЖЕВНОСТ?

Клучни зборови: Пиреј, Петре М. Андреевски, современа критика

Вовед

Овој текст поаѓа од претпоставката дека критичкиот пристап кон анализа 
на одредени македонски книжевни дела, особено делата на оние автори што се 
сметаат за многу значајни во македонската книжевна историја, во последниве 
години не е многу сменет во однос на критичките пристапи што доминирале 
при крајот на минатиот век. Целта на ова истражување е да ја потврди или да ја 
негира оваа претпоставка низ примерот со критичките осврти за Пиреј од Петре 
М. Андреевски објавени во последниве десет години, поточно од 2006 до 2016 
година. Со оглед на тоа што секој критички осврт е неизбежно различен од секој 
друг, целта не е да се утврдат разликите од еден до друг поединечен критички 
текст, туку да се забележи употреба на одредена методологија во анализата и 
да се истражи дали во последната деценија има промени во методолошките 
алатки во однос на оние што се употребувале претходно. 

Благодарение на прашањата и коментарите што беа изнесени по 
презентацијата на оваа тема на конференцијата Критика и молк: читање на 
македонската литература и култура, во овој текст ќе бидат наведени и неколку 
дополнителни точки што произлегоа од дискусијата со цел да ги дообјаснам и 
пристапот и заклучоците од истражувањето. 
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Кус преглед на освртите пред 2006 година
Предмет на истражување на овој есеј се критичките осврти во последните 

десет години, па затоа тие ќе бидат во фокусот, додека само накратко ќе се 
наведат неколку критички текстови објавени пред 2006 година со цел да се 
забележи дали има разлики меѓу овие и поновите осврти. Меѓу авторите што 
пишувале за романот Пиреј во првите две децении по неговото објавување се: 
Гане Тодоровски, Петар Т. Бошковски, Слободан Мицковиќ, Атанас Вангелов. 
Постојат многубројни разлики меѓу нивните текстови, а заедничка точка е 
позитивната евалуација, како и гледиштата што се однесуваат на наративните 
техники, темите и мотивите во овој роман. Така, често се пишува за тоа 
дека Андреевски е свртен кон македонскиот амбиент, дека во Пиреј постои 
автохтоно доближување до нашето село, дека е забележителен живиот дијалог 
меѓу ликовите, како и тоа дека на еден свеж начин говори за селото. Во однос 
на лингвистичките и наративните аспекти, се истакнува богатата и прецизно 
избрана лексика, линеарното сиже во кое се вклопени две паралелни наративни 
нишки. 

Уште една значајна заедничка карактеристика претставува тоа што овие 
автори говорат за тоа какви ефекти постигнал писателот Андреевски со 
својот роман, што сакал да претстави во него, кои новини во раскажувањето 
ги внел, па често го споменуваат името Петре М. Андреевски упатувајќи 
на идеите на самиот писател. Специфичноста на оваа карактеристика доаѓа 
до израз откако ќе се спореди со некои теоретско-критички правци, како на 
пример деконструкцијата, коишто ги занемаруваат намерите на писателот при 
толкувањето на делото и го третираат делото како јазичен конструкт што и 
самиот може да содржи или генерира значења што авторот немал намера да ги 
изрази (за ова поконкретно ќе стане збор подоцна). 

Овде особено треба да се истакне родовото читање во обемната анализа на 
Наташа Аврамовска на творештвото на Андреевски, насловена Травестија на 
усната историја, објавена во 1999 година, каде што голем дел е посветен на 
романот Пиреј. Се анализираат наративните постапки при градењето на рома-
нот, особено субјектот на искажувањето во рамковната повест, а се разработува 
и композицискиот аспект. Особено значајно е тоа што во оваа студија се вове-
дува пресврт во толкувањето на ликот на Велика; имено, овде за првпат Велика 
се анализира не како жртва и објект, туку како субјект на раскажувањето, што е 
и теоретски темелно аргументирано. 

Други пристапи што се употребуваат во анализата на Пиреј пред 2006 година се: 
структуралистичкиот пристап во Структурата на македонскиот реалистичен 
роман (1997) на Венко Андоновски, каде што Пиреј се вклучува во семејството 
хипонимиски реалистични романи, а се анализираат знаците/постапките 
препознатливи за реалистичниот дискурс што се користат во романот; како и 
критичкиот есеј на Рајна Кошка за Пиреј (2005), чија цел е да направи пресврт 
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во хиерархијата според која гледиштата на Јон се надредени над оние на Велика, 
односно со анализата доаѓа до заклучок дека гледиштето на Велика му дава 
човечки лик на покрупниот план (историскиот согледан низ гледиштето на Јон).  

Методологија
Со цел колку што е можно посеопфатно да се истражат текстовите 

посветени на Пиреј меѓу 2006 и 2016 година, ги истражував статиите напишани 
во книжевните списанија и зборници во определениот период, истовремено 
обидувајќи се да ги вклучам во анализата и книгите напишани на оваа тема. 
По излагањето на конференцијата, двајца книжевници ми укажаа на уште два 
објавени текста што не беа спомнати во излагањето, од кои едниот е објавен во 
Србија; овие два текста не успеав да ги најдам во периодот меѓу конференцијата 
и подготовката на оваа статија. Свесна сум дека веројатно остануваат и други 
пропуштени текстови што се занимаваат со романот на Андреевски – тоа 
беше и причина за големи дилеми дали воопшто да го испратам овој текст на 
разгледување до уредниците на зборникот. Од друга страна, никаде не постојат 
списоци на сите критики објавени за одредено дело, па секој есеј напишан за 
едно дело, без оглед на пропустите, или токму благодарение на нив, може да 
поттикне други истражувачи да го надополнат, критикуваат, негираат, што е 
многу значајно за негување на книжевно-критички дискусии. 

Затоа, ги изложувам оние списанија чии изданија објавени меѓу 2006 и 
2016 година успеав целосно да ги разгледам: Спектар, Контекст, Зборник 
на Филолошкиот факултет, Литературен збор, Мираж, Блесок, Култура/
Culture, Окно; и оние чии изданија успеав делумно да ги разгледам, односно кои 
во најголем дел се покриени, но еден или неколку броја останале недостапни 
од различни причини: Современост, Културен живот, Разноликост. 

Анализа на резултатите од истражувањето
Во списанието Спектар бр. 59 од 2012 се наоѓа текстот „’Вербалниот‘ детаљ 

во ’Пиреј‘ (за женскиот стенограматски говор)“ од Луси Караниколова. Овој 
текст е дел од една обемна студија на Караниколова за деталите во романите 
Ана Каренина од Л. Н. Толстој и Пиреј од П. М. Андреевски, издадена во 2013 
година, поради што оваа книга исто така спаѓа во периодот со кој се занимава 
ова истражување. Бидејќи есејот во Спектар е дел од книгата, цитатите се 
преземени од книгата. Говорејќи за Пиреј, Караниколова вели: „И никој не 
останал рамнодушен заради многу нешта. Заради ’откровението‘ на големата 
метафора на пирејот, заради сообразеноста со колективната трагедија на едно 
време, сепак, не толку далечно, заради интензитетот на емоциите и сочувството 
во однос на човековата болка, страдање и стаменост“ (Караниколова 2013: 
229). Караниколова исцрпно го анализира детаљот во романот, при што се 
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востановува една нова категорија детаљ – „вербален“ детаљ, којшто „подразбира 
апстрактност и идеалност. Тој содржи идеја за предметот на којшто се однесува“ 
(Караниколова 2013: 228). „Вербалниот“ детаљ се анализира во дискурсот на 
Велика и се одвојуваат повеќе негови подвидови, а потоа тие се анализираат – 
на пример нивната сликовитост или нивната употреба за постигнување повисок 
степен на веројатност, а се разгледуваат и архаичните зборови, деминутивите и 
други лингвистички феномени. 

Во Литературен збор LIV (2007), бр. 4–6, се наоѓа текстот „Јазикот на 
романот ’Пиреј‘ од Петре М. Андреевски“ на Димка Митева. Како што кажува 
и самиот наслов на оваа статија, а и фактот што таа е поместена во делот Јазик, 
текстот прави лингвистичка анализа во која речениците од Пиреј се земени 
како корпус. Со други зборови, во фокусот на текстот не е книжевно толкување 
на романот. 

Во Окно од 4.9.2014 се содржи текстот насловен „Војната низ двојна призма“ 
на Роберт Алаѓозовски. Алаѓозовски потсетува на некои од позитивните 
критики на Пиреј искажани во текот на годините по објавувањето на овој 
роман. „Иако го избегнува експлицитното именување, Петре М. Андреевски 
за идејата на неуништливоста на народот го врзува самото, симболично име на 
романот, и мотото кое стана едно од најцитираните синтагми во децениите по 
објавувањето на романот. Троскотната трева пиреј е симбол на неуништливиот 
и непокорлив народ“ (Алаѓозовски 2014), се вели во текстот, со што се укажува 
токму на идејата што авторот имал намера да ја пренесе низ зборовите од 
мотото. 

Во „Високи естетски вредности“, што претставува предговор кон изданието 
на Пиреј од 2008 година, Веле Смилевски вели дека овој роман ги афирмира 
креативните можности на Петре М. Андреевски „на планот на романескната 
уметност, со резултат што се вбројува меѓу најбележитите, трајни вредности на 
нашата литература“ (Смилевски 2008: 11). Овде е даден и приказ на романот, 
а се укажува и на структурата на романот во која ликовите на Јон и Велика ја 
преземаат од авторот функцијата да раскажуваат: „Таа замена на авторовото јас 
е во функција на еден од можните начини на трансформација на објективната 
реалност во романескната реалност што во случајот се покажал како извонредно 
делотворен“ (Смилевски 2008: 12). Освен значењето на раскажувањата на Јон 
и Велика, се истакнува и важноста и функцијата на ликот на Лазор Ночески. 
Дадена е и констатацијата дека Пиреј е „своевидна студија за насилството и 
злото и токму од таа позиција овој роман е афирматор на хуманите, на човечките 
вредности“ (Смилевски 2008: 15). 

Во периодот за кој станува збор, Пиреј е анализиран и од страна на Лорета 
Георгиевска-Јаковлева во нејзината книга Идентитет(и), во делот што се 
занимава со родовите претстави врз примерот на романите Пиреј од Петре М. 
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Андреевски и Ервехе од Луан Старова. Георгиевска-Јаковлева се занимава со 
наративното градење на женскоста во еден патријархален систем, па во овој 
контекст наведува дека „моделот на женскост подразбира потчинетост на 
жената кон мажот, нејзино сместување во приватната сфера како сопруга и мајка, 
третман на прекрасен предмет чија функција е размножувањето, а основниот 
извор на нејзиното задоволство се идентификува во нејзината комплетна 
посветеност на останатите членови на семејството“ (Георгиевска-Јаковлева 
2012: 157). Георгиевска-Јаковлева низ текстот потенцира дека, и покрај сликата 
за доминацијата на патријархалното во општествената реалност во времето во 
кое е сместено дејствието, сепак во Пиреј рамноправно се „воведува женскиот 
глас во услови на крупни општествени промени“. 

Заклучок
Од наведените примери може да се заклучи дека претпоставката од којашто 

тргна ова истражување е делумно негирана (неточна), односно не постои молк 
во преиспитувањето на големите имиња од македонската книжевност, конкретно 
прикажано преку примерот со Пиреј, во последново десетлетие. Имено, во 
периодот меѓу 2006 и 2016 година, се појавуваат неколку текстови (овде се 
разгледани пет) што се занимаваат со романот на Андреевски од различни 
аспекти: лингвистички, наративен, феминистички, се говори за симболиката, 
како и за вредностите што се промовираат низ романот. 

Истовремено, би можело да се забележи дека е отсутно еден вид толкување – 
засновано на пристап што се обидува да изнајде што би можел романот да значи 
и што би можело да се разбере од него. Низ два примери и кратко објаснување 
– многу кратко, бидејќи фокусот на овој текст не е на моја анализа на Пиреј, 
туку на критиката за Пиреј – ќе се обидам да објаснам што подразбирам под ова. 

Во својата основна форма во однос на книжевното толкување, 
деконструкцијата истражува што би можел да значи самиот текст, односно 
не трага по некоја вистина што се крие во текстот, туку го анализира текстот 
како јазична структура што содржи и пренесува некакво значење, без оглед на 
намерите на авторот, па некогаш ова значење може да биде дури и спротивно на 
намерите на авторот. Таков може да биде случајот со мотото: Пиреј е троскотна 
трева, а некои ја викаат и Коштрева. Ама ти колку сакаш кошкај ја, корни ја, куби 
ја, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе се фати, ќе оживи, 
ќе потера. Ништо не ја ништи таа трева (Андреевски 2008: 71). Врз основа на 
ова мото, критичарите често го толкуваат пирејот како симбол на опстојувањето 
и непокорот на народот. Но, ако внимателно се анализира неговиот текст, може 
исто така да значи и неспротивставување на злото, со оглед на тоа што остава да 
биде искорнет, искубан, не спротивставувајќи се на оној што го корне и ништи, 
туку преживувајќи ги пасивно сите измачувања. Секако, во буквална смисла и 
невозможно е да се спротивстави, но, ако се земе предвид симболичното значење, 
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и ова толкување може логично да произлезе од текстот на мотото и да предочи 
можно поинакво разбирање на нас како народ и на нашата историја и култура. 

Вториот пример се однесува на феминистичкиот аспект, и во оваа смисла 
е многу интересен гласот на Велика. Како што беше споменато, Аврамовска 
истакнува дека Велика е субјект на раскажувањето, а Георгиевска-Јаковлева 
наведува дека преку Велика се воведува и женскиот глас во романот рамноправно 
со машкиот, но женскоста се гради во еден патријархален систем. Би се 
надоврзала на овие гледишта, но дополнително говорот на Велика овозможува 
да се отиде и подалеку во феминистичкото толкување: не само што патријархатот 
наметнува потчинетост туку и гласот на Велика, иако е женски глас, сепак е 
глас на патријархатот; имено, самата Велика во својот дискурс го поддржува 
патријархатот – сосема доброволно и помирливо го прифаќа своето место како 
„нива“ (Андреевски 2008: 101), односно улогата на раѓање деца, грижа за нив, 
што паѓа целосно врз нејзини плеќи, и целосна потчинетост и служење на мажот, 
без никакви индикации за макар некаков внатрешен револт. 

Пристапот во овие два примера не е евалуативен, така што тие немаат за 
цел да дадат негативно толкување на споменатите елементи од романот, туку 
да истражат повеќе нивни можни толкувања. Вредноста на книжевните дела 
често се согледува и низ нивниот потенцијал да поттикнат што повеќе дискусии, 
потенцијал што Пиреј несомнено го има за уште бројни други истражувања. Така, 
во досегашните книжевно-критички пристапи постојат бројни различни методи 
на интерпретација, а најприсутна е потрагата по значењето – вистинското значење, 
„откровение“ – што навидум постои објективно во романот, како и истражувањето 
на неговата „трајна вредност“, анализа на механизмите со кои романот успеал да 
стане уверлив и веродостоен, анализа на идеите што ги промовира и симболиката 
што се смета за јасна и недвосмислена, како и претпоставката дека читателите 
слично реагираат на романот („никој не останал рамнодушен“). Со други зборови, 
се анализира она што го има во романот, она што се содржи во него, но изостанува 
пристапот дека од романот би можеле да произлезат и други – па дури и меѓусебно 
контрадикторни – значења, надвор од намерите на авторот, или, со други зборови, 
изостанува сомнежот во постоење на објективно значење.
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Kalina Maleska

Is there Silence in the Reexamination of the Renowned Authors in 
Macedonian Literature?

(Summary)

The starting point of this text was the assumption that the critical approach in analyzing certain 
Macedonian literary works, especially the works of those authors who are considered to be 
very important in the Macedonian literary history has not changed greatly in the recent years 
in comparison to the critical approaches that dominated near the end of the last century. The 
aim of this research was to either confirm or deny this assumption through one example: the 
example with the critical analyses of Pirey by Petre M. Andreevski, which were published in 
the period 2006-2016. Taking into consideration the fact that each critical essay is inevitably 
different from any other essay, the aim was not to point out differences from one critical 
text to another, but to trace the use of certain methodology in the analysis, and to examine if 
there are novelties in the use of methodological tools. The results from this text have shown 
that there is no silence in the reexamination of Piray, or, in other words, that this novel is 
the subject of various articles using different critical approaches; one of the approaches that 
have not been used in the articles examined here is the deconstructive method, that is, the 
examination of various potential implications that could be drawn from the text itself without 
involving the author’s intentions. 

Key words: Pirey, Petre M. Andreevski, contemporary criticism 
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O KNJIŽEVNOJ KRITICI KAO ŽANRU 
DANAS I U DUBROVAČKOM ALMANAHU  

IZ SREDINE 19. STOLJEĆA 
(Dubrovnik cviet narodnog knjižtva, Zagreb 1852.)

Ključne riječi: književnokritički diskurz, književna kritika, časopisi, dijaloški 
karakter književnosti, Dubrovnik 19. stoljeća   

Pitanje krititičke prosudbe umjetničkog djela kao i njegove interpretacije 
pitanje je koje je od početka bilo neodvojivo od samog stvaranja. Književna 
teorija kroz povijest pokušavala je dati odgovore, ali oni su otvarali uvijek 
nova pitanja jer „Kao što u susretu osobe s osobom nikad do kraja ne 
možemo proniknuti sve dimenzije onoga drugoga, tako ni u susretu s djelom 
ne možemo do kraja iscrpsti sva njegova značenja jer iz svakog odgovora i 
tumačenja proizlazi novo pitanje. Ipak, to samo pokazuje da je umjetničko 
djelo izričaj nas samih i to nas nipošto ne sprečava da pokušavamo uvijek 
iznova. Ostaje nam stoga zadatak stalnog ulaženja u dijalog s umjetničkim 
djelom.“ (Dodlek, 2016: 276). Kako se ljudsko djelovanje ostvaruje kao 
komunikativno djelovanje, ono određuje čovjeka i upućuje ga da se uključuje 
u tumačenje i razumijevanje svijeta koji ga okružuje. Oduvijek je postojala  
potreba interpretacije i kritičke prosudbe ljudskog stvaralaštva. „Umjetnost 
može takoreći preobraziti zbilju i naše postojanje. Ona je otvoreni prostor 
bitka svijeta i života u kojem mjesto nalaze sva čovjekova pitanja, traženja, 
nastojanja, probijanja te svi njegovi usponi i padovi. U umjetničkom bitku 
stoga možemo pronaći bitak svijeta i života, pa je naša spoznaja bitka svijeta 
upućena upravo prema umjetničkom bitku.“ (Dodlek, 2016:10). Kroz dijalog 
s umjetničkim djelom, s književnošću, pokušava se otkriti istina i pronaći 
smisao pa se tako kroz kritička propitivanja i iščitavanja zrcale književna djela 
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i njihovi autori. Književna kritika mijenala se kroz povijest kao i njena uloga 
u društvenom i kulturnom životu. Danas književna kritika sve više gubi moć 
afirmacije autora  i oblikovanja književne i kulturne scene te se u svijetu brzine 
i površnosti svodi na promotivnu informaciju o izlasku knjige iz tiska. Time gubi 
i mogućnost obrazlaganja kao svog temeljnog postupka te se pred politikom  
povlači  u časopise, a vrjednosnom sudu književne kritike ne ide u prilog ni 
predrasuda o kritičarima kao nerealiziranim (ili lošim) piscima. Pokušat ćemo 
se stoga prisjetiti razmišljanja o književnoj kritici i ulozi kritičara u društvu 
koja su objavljena u prvom svesku dubrovačkog almanaha (godišnjaka) 
Dubrovnik cviet narodnog književstva (knjižtva) 1849. Autor teksta „Književno 
razsudjivanje“ koji problematizira ulogu kritike i njen odnos prema recentnoj 
književnosti je i urednik prvog broja, Dubrovčanin Matija Ban, dramatičar, 
pjesnik, političar i publicist. Almanah Dubrovnik cviet narodnog književstva 
(knjižtva) pojavio se u Dubrovniku u vrlo turbulentnom vremenu sredine 19. 
stoljeća kad se grad i njegovi stanovnici još privikavaju na novonastale prilike i 
austrijsku upravu, a kod predstavnika vlastele još je snažno naglašeno žaljenje 
za izgubljenom slobodom.1 Ritam izlaženja i sudbinu ovog prvog književnog 
časopisa koji je na hrvatskom jeziku izlazio u Dubrovniku2 usmjerili su i odre-
dili događaji koji su joj prethodili i prilike u društveno-političkom,  kultur-
nom i književnom životu poslije toga. Izašla su svega tri sveska almanaha. 
Prvi svezak izašao je u Dubrovniku (u tiskari Martekini 1849.), a ostala dva u 
Zagrebu (2. svezak 1851. u Tiskarnici Dra. Ljudevita Gaja, a 3. svezak Tiskom 
Franje Župana, 1852.). Koncepcijski časopis je bio podjeljen na dva dijela 
– Staro i Novo književstvo/knjištvo.U prvom dijelu tiskani su uz popratne 
kritičke tekstove značajni stari dubrovački pisci (Bunić Vučičević, Palmotić, 
Bruerović), a u drugom različiti prilozi iz književnosti, pjesništva, narodnog 
stvaralaštva, povijesne studije i rasprave o jeziku, pravni tekstovi iz pera Matije 
Bana i njegovih suvremenika. Objavljivanje rukopisnih djela starije hrvatske 
književnosti u prvom dijelu bilo je u skladu s temeljnim programom pokretača 
i urednika – sačuvati i reafirmirati vrijednu dubrovačku rukopisnu baštinu. 
U Dubrovniku su objavljivani prijevodi iz slavenskih i drugih književnost 

1 U vrijeme stoljetne austrijske vlasti u Dalmaciji (tzv. druge austrijske uprave, 1814.-1918.) 
Dubrovnik je bio  tek jedno od pokrajinskih središta. Pod habsburškim centralizmom nije 
uspio razviti svoje gospodarske mogućnosti, ali je uspio zadržati i očuvati mjesto važnog 
kulturnog, prosvjetnog i političkog središta. Bečki kongres  značio je nestanak svake nade 
za obnovom Republike.  Dubrovnik s Kotorom i Korčulom postaje jedna od sedam ilirskih 
provincija koju je činilo  deset kantona i trideset i pet općina. 

2  Bilo je to razdoblje jezično obilježeno trilingvizmom (latinski, talijanski, hrvatski) uz sve 
snažnije zanimanje za hrvatski jezik koje se s jezikovno leksikografske faze usmjeravalo na 
stvaranje zrelih umjetničkih djela.
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(poljske, ruske, francuske, grčke), životopisi poznatih Dubrovčana, prilozi o 
narodnom životu i običajima.Glavni urednik bio je Matija Ban, a Medo Pucić3 
javljao se kao pomoćnik urednika u prvom i marljivi suradnik u prvom i trećem 
svesku. Dubrovački grof Medo Pucić (Dubrovnik 1821 – Dubrovnik 1882.) 
svakako je najutjecajnija osoba iz kruga oko Matije Bana. Svojom osobnošću 
i djelovanjem predstavljao je središte kulturnog i političkog života Dubrovnika 
sredinom 19. stoljeća. Pucićeva književna djelatnost bila je raznovrsna i obilna. 
Bio je pjesnik, prevoditelj, skupljač narodnih pjesama, književni kritik. Matija 
Ban bio je neobična i kontroverzna pojava u  kulturnom i političkom životu 
Dubrovnika sredine 19. stoljeća a mnoge njegove aktivnosti nisu ni do  danas 
u potpunosti razjašnjene. Ban je rođen je 27. prosinca 1815. u Petrovu selu kod 
Dubrovnika, U Dubrovniku Ban završava osnovnu školu i gimnaziju te privatno 
uči filozofiju, pedagogiju i retoriku (kod dominikanca Anđela Maslaća, svećenika 
Nikole Arbanasa, i Tome Tvrtka). U franjevački red stupa 1834., ali već ga 
sljedeće godine napušta i počinje raditi kao odvjetnički pisar. Potom odlazi u 
Carigrad (1839.) pa na otok Kalkis gdje predaje talijanski jezik i književnost, uči 
francuski i sluša predavanja iz vojnih disciplina. U razdoblju od 1845. do 1848. 
bio je odgojitelj kćeri Aleksandra Karađorđevića, promicao je slavensku ideju, 
ali te godine njegova misija nije imala nekih važnijih rezultata. U Zagrebu je tom 
prilikom razgovarao s Ljudevitom Gajem. Sljedeće godine provodi u Dubrovniku 
i tu s Medom Pucićem pokreće i uređuje (u inicijalnim razgovorima sudjelovao 
je i Ivan August Kaznačić) godišnjak Dubrovnik cviet narodnog književstva 
(knjižtva), od 1849. do 1852. Godine 1850. ponovno se vraća u Beograd i tamo 
predaje francuski jezik i književnost te do umirovljenja, 1878., radi kao upravitelj 
presbiroa. Na svom imanju Banovac (danas Banovo brdo) blizu Beograda  umire 
14. ožujka 1903. godine. Bio je dobitnik brojnih priznanja i član mnogih društava: 
Društva srpske slovesnosti, Srpskog učenog društva, SANU, dopisni član JAZU, 
član carigradskog društva Elšark, Accademie di scienze lettere ed arti (Catania), 
društva Dei Benemeriti Italiani (Palermo) i drugih. Među brojnim nagradama 
i odličjima spominjemo da je odlikovan zlatnom medaljom Napoleona III., 
bugarskim Ordenom za građanske zasluge  Ferdinanda  I. te zlatnom  medaljom 
Društva talijanskih zaslužnih ljudi. (Bakija, 2005:123-137). Pisao je pjesme4, 

3 Zajedno s Ivanom Augustom Kaznačićem Pucić je objavio niz članaka u trščanskom časo-
pisu La Favilla s ciljem upoznavanja talijanskog čitateljstva sa slavenskom kulturom i kn-
jiževnošću. Pjesničku zbirku pod imenom Talijanke tiskao je u Zagrebu (ciklus „Travanj“, 
„Istočnice“). Važan je i Pucićev prevoditeljski rad. Prevodio je Platona - godine 1857. preveo 
je Symposion na hrvatski, i pod naslovom „Platunov pir ili razgovor o ljubavi“ posvetio ga 
sestri i poklonio na njenom vjenčanju. Preveo je i dvanaest Homerovih pjevanja i tiskao ih u 
Dubrovniku i Viencu. 
4  Napisao je oko 40 000 stihova ali mu pjesme ne odlikuje naročita umjetnička vrijednost, a 
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drame (uglavnom tragedije iz slavenske povijesti)5, književne i publicističke 
tekstove koji su objavljivani u listovima i časopisima: Podunavka, Branislav, 
Zora Dalmatinska, Danica horvatska, slavonska i dalmatinska, Srbske novine, 
Dubrovnik Cviet narodnog književstva (knjižtva), Neven, Narodne novine, Glasnik 
Dalmatinski, Slovinac, Zabavnik narodne štionice dubrovačke, Vienac, Glas 
dubrovački, Odjek, Kolo. Osim hrvatskog pisao je na njemačkom, talijanskom 
i francuskom jeziku i objavljivao i u stranom tisku: Journal de Costantinople 
(Carigrad 1855.), Le Nord (Kobenhavn 1868.), Revue orientale (Venecija 1869.), 
Le Mesager d’ Athenes (Atena 1877.), Il Diritto croato (Pula 1889.,1892). U 
rukopisu je ostavio memoare, a djela su mu prevedena na češki, poljski,  ruski, 
njemački, francuski i talijanski. U svom tekstu „Književno razsudjivanje“, koji je 
objavio u posljednjem, trećem svesku almanaha, piše o potrebi ozbiljne i utemeljene 
književne kritike, o moralnoj odgovornosti kritičara, prijeko potrebnom osjećaju 
samokritičnosti i pogubnosti uvjerenja u vlastitu nepogrešivost. Također ističe 
potrebu neovisnosti književnosti, književnika i kritičara od politike, a kritičara 
vidi kao moderatora književnih kretanja. Kako bi se ukazalo na Banove i danas 
zanimljive primjedbe, u nekim aspektima suvremene poglede na kritiku i ono 
što bi ona trebala biti i značiti u književnosti i kulturnom životu jedne sredine i 
naroda prenosimo dio  Banova teksta posvećenog književnoj kritici.

Književno razsudjivanje  - Uvod 6

Na zreniku našeg knjižstva tek pérvi zraci počeše svitati naukama. Mi jošt, 
raskošna momčad, bludimo najradje po cvětnim poljama krasnoslovja. Ali i tamo 
broj izvérstnih obdelateljah tako je prekoměrno ograničen da mora zabrinuti 
svakoga rodoljubca. Pak od nekoga vrěmena i oni ili sasvim ukloniše se, ili 
posle pérvoga čestitoga poleta, kojim su pobudili najlěpše u nama nadežde, sada 
kao izumoreni svijaju k zemlji krila. Nova lica koja se pojaviše posle zadnjega 
prevrata okrom što nam ne daju nikakve utěhe za sadašnjost, jošt i plaše nas za 

tiskao ih je u dva sveska (Različne pjesme I i II, 1853. i 1861.). 

5 Autor je i četrnaest drama i tragedija iz slavenske povijesti koje imaju zapaženije mjesto u 
njegovu književnom opusu: Mejrima (1849.), Miljenko i Dobrila (1850.), Smrt kneza Dobro-
slava (1851.), Smrt Uroša petoga (1857.), Kralj Vukašin (1857.), Car Lazar (1858.), Takov-
ski ustanak (1865.), Uskrs srpske države (1865.), Vanda (1868.), Kobna tajna (1869.), Marta 
posadnica ili Pad Velikog Novgoroda (1871.), Marojica Kaboga (1879.), Jan Hus (1880.) 
i Knez Nikola Zrinski (1888.). Uglavnom su to alegorije na društvene prilike i napetosti u 
doba apsolutizma. Zbog toliko naglašene intencije da poveže „narodni duh“ s klasičnim te 
izrazitog domoljublja i slavenofilstva, drame su mu vrijedile kao središnji dio nacionalnog 
repertoara, te često bile izvođene i prevođene na druge slavenske jezike. 

6 Svezak treći, Zagreb,1852, 173- 176
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budućnost; jer ne samo što  pěsnama,  pripovětkama  i  novelama  svojim  nijesu  
vrědnost  umnožili  našemu krasnoslovju, nego jošt i prete da će isto posjeći u 
korjenu, pokvrujući obći dobar ukus. Dakle književnost naša za cělo nazaduje, 
i nazaduje tako da ako se tomu blagovrmeno na put ne stane, ona će u ponor 
bezukusnosti i bezplodnosti padsti. 

Dva su tomu glavna uzroka: jedan, što naši književnici (govor je o onima koji 
upravo zaslužuju to ime) nemaju one materialne nezavisnosti koja je potrebita 
slobodnomu razvitku uma, a drugi, što nemaju one rukovodne kritike koja je 
potrebita usavéršavanju istoga. Kako bi se mogli ukinuti ti uzroci? 

U sadašnjim žalostnim okolnostima, u kojima nije nam se od nikud pomoći 
nadati okrom onoj što sami medju sobom iznadjemo, jedino posredstvom 
dobro upravljene kritike sposobni spisateji mogli bi doći do neke nezavisnosti 
i savéršenstva. Ali mnogi našinci to nedokučuju, pak su protivni kritiki misleči7  
da bi ista zaplašila mnoge mlade obdělatelje, od posla jih odvratila, i tako 
obustavila književni razvitak. Ja pitam, u čemu se vrědnost književnosti sastoji, 
da  li  u  količini  ili  u izvérstnosti umotvorah? u izvérsnosti za celo. Pak kada 
će spisatelji doći do te izvérstnosti neobhodime? kada budu razumnom kritikom 
prosvětljeni. A koje će biti poslědice svega toga? jedno ili dva umotvora, kritikom 
dobro oglašena, pribavit će spisatelju odlično ime pak će se njegova děla sve 
više i više tražiti, dok uzmu mah i svestrani tečaj u narodu. Okom toga kritika će 
odkriti praznoću, ništenost savéršenu svih onih mnogih dělah koja su književstvu 
ono što je guba tělu, koja izmamljuju od naroda novac koji bi se možda obratio 
na kupovanje dielah koristnih, ili na koristna zavedenja. Tim odustati će najposle 
od kniževnosti oni koji za nju nijesu, a ostati će na polju samo ljudi sposobni, koji 
od svojega truda pribavljajući dovoljno koristi, moći će da se odreknu svakoga 
zanimanja književnosti inostranoga, ter da se svaki svojoj struki odade onom 
slobodom, onom neprekidnosti i onim uporom bez kojih savéršenstvo ne može se 
postići u ničemu. Eto dakle kako će kritika koristovati materialno književnicima 
a moralno književstvu. 

Ali da bi te srećne poslědice iz kritike proiztekle treba da ona sama proiztiče iz 
uma prosvetlěna a iz duše poštene; treba da se razumni kritičar najprije pročisti 
kroz oganj pravde i rodoljublja od svake pristranosti, zavisti i zlobe, od malenkosti 
i slabosti svake, pak da se takne te svetinje izključivom naměrom narodnoga 
napredovanja. Njegova rěč neće otrovna biti, skromno će biti izraženo mnënje 
njegovo, iskrena će se ukazati njegova radost nad svakim srećnim pojavom; on, 
kao što će odkriti slabu stranu jednoga znamenitoga děla, i kazati način kojim 
se može poboljšati, tako će odkriti i stranu dobru, ter uz savěst dati će plemenitu 
hvalu; gdě god opazi klicu  nadežde, blisk talenta, pratit će ga pomnjivim okom, 
osobitom ljubavi njegovat će ga i u razvijanju podpomagati; prama odličnim 

7 Vrlo su česte pravopisne i tiskarske pogreške
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umovima imat će one obzire koji jim idu; umove zabludjene po poljama za njih 
bezplodnim opominjat će ozbiljno, kako bi jih na druga njima udobnija izveo; a 
samo snažno će udariti na glupost očevidnu, tim više ako se je u směšne pretenzie 
zavila. Kritika bit će u njegovim rukama nekad cvětna šibika, nekada oštri mač 
. - Ja tako kritiku ponjam. Tako samo ona može postići svoj lěpi cilj, može postati 
neko uzvišeno narodnoga posvěćenja svešteništvo. 

U koliko se pružaju moje umne sile a inoknjiževne i zvanične zabave dopuštaju 
mi naumio sam da u našem Dubrovniku podignem stolicu takoj kritiki, nadajući 
se da će mi skoro i drugi u pomoć priteći (podcrtala K.B.). Uvěren o nuždi i 
koristi njenoj, ja stupam mirnom predanosti na susret svima neugodnostima na 
koje se obično nailazi  pri takovim poslovima, těšeći se da će pravi talenti, koji 
su uvěk skromni, odobriti moje poduzetje i upotrebiti sve što nadju da je pravilno 
u mojim pretresima, a ne mareći za šuplje glave, koje uvěk misle da u njihovim 
proizvodima ne može pogrěške biti, pak se sérde i ruže one koji im iste odkrivaju. 
Medju zadovoljnima i nezadovoljnima, medju odobrenjem i ružbama ja ću tiho 
produžavati svoj posao, na ništa ne obzirući se, na ništa ne odgovarajući. Da 
pak uvěrim svakoga da ne praštam ni samomu sebi da srogo i sam iztražujem 
pogrěške u svojim umotvorima, a tudje primětbe najradje primam, evo ću početi 
ovaj tečaj pretresanja mojim poslědnjim dramom:…”. 

U svom tekstu Ban ocjenjuje aktualni trenutak i situaciju u onodobnom 
hrvatskom književnom životu, iznosi kritičke primjedbe i prijedloge. Nije 
zadovoljan prilikama koje vladaju i utječu na književnost i već u uvodu svog teksta 
donosi negativan sud o tadašnjoj hrvatskoj književnosti. „Dakle književnost naša 
za cělo nazaduje, i nazaduje tako da ako se tomu blagovrmeno na put ne stane, 
ona će u ponor bezukusnosti i bezplodnosti padsti.“ (Ban, 1852: 173). Analizira 
i razloge koji su doveli do takve situacije i dalje u tekstu navodi koji su uvjeti za 
promjenu takvog stanja. Ističe kako je materijalna neovisnost prijeko potrebna 
slobodnom razvitku uma, sloboda i neovisnost autora te upućena, kompetentna i 
usmjeravajuća kritиka ono su što je nužno za književnost i uopće za kulturu jedne 
sredine i jednog naroda. Autor je vrlo strog u pogledu vrednovanja umjetničkih 
djela, u tekstu se zalaže i za oštar kritički stav prema djelima koja ne zadovoljavaju 
temeljne umjetničke i estetske kriterije pa bi prema njemu kritika trebala 
imati odlučujuću ulogu u razdvajanju umjetničkog i neumjetničkog. Kritika bi 
na taj način pomogla afirmaciji istinski vrijednih djela i autora, osigurala im 
odgovarajuću recepciju i tako „koristila materijalno književnicima, a moralno 
književnosti.“ (Ban, 1852: 174). U tekstu Ban podrobno analizira književne 
prilike svoga vremena, shvaća pokretačku snagu kritike u kreiranju kulturnog 
života. Također je istaknuo, što je i danas posebice aktualno, potrebu neovisne 
pozicije i književnosti i književnika, dok je kritičara vidio kao moderatora 
književnih kretanja. Tražio je odgovornost kritike koja mora biti “nekad cvětna 
šibika, nekada oštri mač” (Ban, 1852: 175)- Isto tako kritičar treba ukazivati 
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na nedostatke, ali hvaliti kvalitetu i talent posebice kod mladih autora. Kako bi 
pokazao da kritičnost koju traži od drugih primjenjuje i u pristupu svojim djelima, 
u nastavku teksta kritički analizira svoju dramu „Mejrima ili Bošnjaci“. Ban u 
ovom tekstu ocjenjuje tadašnju situaciju u književnosti i poziva mlade autore 
na suradnju. Iako je od nastanka Banovog teksta prošlo više od sto i pedeset 
godina neki njegovi stavovi zanimljivi su i danas, pokazuju kako je već onda 
književnu kritiku poimao kao dio same književnosti i držao kako je neophodna u 
njenom razvoju. Bio je svjestan uzajamnosti djela i kritike i dijaloškog karaktera 
književnosti jer  umjetničko djelo može iskazati istinu o stvarnosti, a može se 
smatrati dovršenim tek u komunikaciji. Bitna je i interpretacija kao i doživljaj 
umjetnosti kao nositeljice istinosnog sadržaja jer se tako ostavaruje njena 
zapažena uloga u društvenom životu i komunikaciji. (Adorno, 1979). 

Svojim pisanjem Ban je želio upravo na stranicama almanaha koji je pokrenut 
s jasno definiranim programom izdavanja starih rukopisa dubrovačke književnos-
ti u prvom i priloga recentnoh autora u drugom dijelu časopisa „podignuti stolicu“ 
ozbiljnoj i utemeljenoj kritici koja će onda biti pokretačka snaga književnosti i 
književnog života. Razvidno je kako je dubrovački političar i publicist Matija 
Ban, autor teksta o književnom prosuđivanju, već sredinom 19. stoljeća, u samim 
počecima razvoja periodike i pisanja za tiskovine, pravilno formulirao temeljne 
zadaće književne kritike. Istaknuo je njenu pokretačku ulogu, ali i njen dijaloški 
karakter.
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On Literary Criticism as Genre Today and the Dubrovnik Almanac from  
Mid-19 Century  

(Dubrovnik cviet narodnog knjižtva, Zagreb 1852.)

(Summary)

Every discussion on the discourse of literary criticism in a contemporary context is a 
testament to the ghettoization and the twilight of literary criticism today. Literary criticism 
has definitely lost its power to promote authors and to shape literary and culture scenes, 
so in the world of speed and superficiality it boils down to promotional information about 
the publishing of a book. At the same time it lost the chance for explication, which is at its 
foundation, so in the face of politics it is relegated to magazines. Prejudice about critics as 
unfulfilled (or bad) writers also does not favour the judgments of literary criticism. Thus it 
is a good illustration to compare today’s state of literary criticism with the efforts of one 
of the editors of the first literary magazine in Croatian language in Dubrovnik (Dubrovnik 
cviet narodnog književstva (knjižtva), Dubrovnik – Zagreb (1849. – 1852.)Matija Ban, who 
in his article Književno razsudjivanje writes about the need for serious and well-founded 
literary criticism, the critics’ moral responsibility, the serious need for self-criticism and the 
harmful belief in your personal infallibility. He also underlined the need for literature, writers 
and critics to be independent from politics, while he saw critics as moderators of literary 
movements. 

Key words: discourse of literary criticism, literary criticism, magazines, dialogue character 
of literature, Dubrovnik in 19 century 
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СТУДЕНТСКЕ АНТОЛОГИЈЕ 
МАКЕДОНСКЕ ПОЕЗИЈЕ ИЗМЕЂУ 
КРИТИКЕ И ФОРМАЛНОГ ИЗБОРА

Кључне речи: студије књижевности, антологије, македонска поезија, канон

Али ниједан други државни идеолошки апарат у капиталистичким 
друштвеним формацијама нема обавезну (и ништа мање битно, 
бесплатну) публику, 8 сати дневно, 5 до 6 дана седмично, сачињену од 
укупног броја деце. 

(Altiser 2009: стр. 45)

Организатор конференције Критика и молк је као једну од тема понудио 
и могућност да се истражи однос између ревизије и превредновања канона, 
хегемоније и демократизације у култури, цензуре и табуисаних тема 
(„Предизвикување на вредносните канони – Ревизии и превреднувања; 
Антологиски претставувања, Хегемонија и/или демократизација во културата; 
Цензура и табу-теми, Субјективизам во критиката и др.“). На овај начин 
формулисана тема подстакла нас је да истражимо искуство стечено у настави 
македонске књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду где студенти 
треће године на Одсеку за српску књижевност дају предност упознавању са 
македонском књижевношћу1 првенствено због неподељеног осећаја учешћа у 

1 Студенти се опредељују између македонске и словеначке књижевности. Већа 
студентска заинтересованост за истраживања македонске књижевности ни на који 
начин не упућује на вредносни однос према једној или другој књижевности. 
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заједничком културном пољу, културне повезаности и заједничком искуству 
популарне културе. 

Организатори конференције су у близину довели појмове јако важне за 
разумевање књижевности данас – али и универзитетске наставе књижевности 
која би морала да има значајнију улогу у целокупном књижевном животу који је 
данас одустао од неговања критичког приступа усмереног према себи и који све 
чешће одустаје од критике друштва која не би полазила из претпоставки једне 
ригидне идеологије. Ослобађање од „урођеног конзервативизма универзитетског 
наставног корпуса“ (Burdije i Paseron 2014, стр. 151) неопходан је предуслов 
за креативно преношење знања о књижевности мимо курикулума прописаних 
од стране државе који и даље себе сматрају као јединог симболичког чувара 
петрифицираног националног идентитета. Академска настава књижевности, 
критика и избор дела о којима ће се говорити на универзитету имају значајну 
улогу у обликовању поља књижевности,2 улогу од које одустају под изговором 
очувања канона кога сматрају угроженим од било чега што се може пронаћи 
у безброј пута потврђеном каталогу опасности (угроженост језика, избор 
неадекватних тема, инсистирање на делима савременика, истраживање 
писаца табуизираних из најразличитијих разлога, бављење ауторима и делима 
који потичу из „непријатељских“ народа, култура или родова, прихватање 
нових метода за које се претпоставља да „уништавају“ књижевност као свој 
предмет доводећи га у везу са другим производима културе, одустајање 
од субјективистичких приступа зарад теорија које претендују на научност, 
истраживање дела и аутора који нису дошли у милост канонизације...). 

У искушењу да откријемо „нови метод“ у настави књижевности, у 
покушајима да наставну праксу ослободимо доминантне навике репродукције 
знања, студентима књижевности на курсу Модерна македонска поезија 
препоручили смо један другачији приступ вредновању постигнутих резултата. 
Студентима који су похађали овај курс предложили смо да испит полажу тако 
што ће приредити своју антологију македонске поезије. Да би њихова антологија 

2 Академска критика данас често губи на значају пред продором медијске критике. О 
месту, улози и односу медијске и академске критике данас Саша Ћирић каже следеће: 
„Медијска критика је први корак или етапа мишљења о књижевности. Она је неопходна 
за мобилизацију читалаштва, грубо рашчишћавање литерарне градине од епигона, 
уљеза, корова, за слављење читања као врхунске културне и духовне делатности. 
Ипак, за озбиљне захвате следи академска критика (не без својих структуралних 
и персоналних лимита), есејистика и студије о књижевности у некаквој савременој 
пирамиди изучавања литературе“ (Ćirić 2008). Са Ћирићем је сагласан и Лео Рафолт 
када каже да „жанр критике полако постаје и транзицијски жанр и, напосе, жанр у 
транзицији, јер се ослобађа своје знанствене утемељености, затим напушта метајезик 
и методолошку основу струке из које је првотно произашао и, неријетко, постаје 
чистокрвни новинарско-публицистички жанр” (Rafolt 2008).
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била оцењена као веродостојна, иновативна, креативна и репрезентативна у 
свом избору, као и оригинална и подстицајна у својој организацији и визуелној 
презентацији, предложили смо да антологија на првом месту буде аутентична 
– да, иако научни дискурс њеног предговора јесте очекивано без-субјектни, 
перспектива из које ће представити македонску модерну поезију мора да 
буде другачија од оних на које смо навикнути упознавањем са досадашњим 
изборима македонске поезије доступним на српском језику али и од онога што 
се сматра каноном унутар саме македонске историје књижевности. 

Од студената се очекивало да њихова антологија садржи предговор у коме 
се представља(ју) критеријум(и) и мотив(и) избора, циљ(еви) са којим(а) 
је избор осмишљен, саме песме (можда и лирске одломке из прозе), списак 
извора, могуће коментаре и објашњења. Као посебно важно, предложили смо 
да студентске антологије истраже и укључе и оне ауторе који нису били део 
програма обухваћеног предавањима. Као посебно важно, захтевали смо да се 
уложи труд у истраживање македонске поезије настајале од 90-их година 20. 
века до данас. 

Са студентима је подељено размишљање да су образовању и друштву 
неопходни људи од напретка, људи који напредују, односно они који „прије свега 
мисле да знање није ништа само по себи те да је најважније учинити нешто, 
да знаности нису ту да буду објашњене, него да продуцирају нова открића и 
корисне проналаске. Они се стога, када чују да се говори о корисним изумима, 
неће задовољити тиме да те изуме похвале или коментирају, него ће понудити 
своју творницу, земљу, капитал или преданост, како би пружили могућност да 
их се испроба“ (Ranciere 2010: 133). Антологија македонске поезије је могла 
да буде понуђена као нова вредност, можда и као потенцијални одговор на 
најразличитија искушења садашњости: дакле, као вредност коју поезија увек 
може изнова да пружи. Планирани начин оцењивања студентских постигнућа 
претпостављао је могућност да се прошири обим доступне грађе будућим 
студентима као и да се сусретањем извора насталих пре деведесетих година 
20. века са онима који су настали у последињих 15-ак година попуни празнина 
у рецепцији македонске поезије у српској књижевној јавности. План који је 
заједнички уобличен са студентима садржао је и покушај репозиционирања 
поезије у оквиру савременог читалачког интереса. Наиме, били смо уверени да 
ослабљено интересовање за поезију наспрам доминантног интереса читалаца 
за роман може да буде превазиђено рекреацијом значења канонизованих аутора 
и откривањем нових значења у поезији аутора који данас стварају. Данас, 
када „друштвена признатост и привилегована функција високог културног 
образовања видно су умањене, иако се не може рећи да су нестале“ и када 
важи да се елите дефинишу на начине који су битно измењени (Maze 2008: 13), 
сматрали смо да самосталним приступом корпусу македонске поезије (који је 
и самостално креиран, у коме је извршен избор на основу индивидуализованих 
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афинитета и критеријума) можемо да у некој мери променимо однос младих 
академских читалаца према вредностима поезије, као и да на тај начин утичемо 
на шири круг читалаца. 

Студентима су предочене различите могућности како би могла да изгледа 
њихова антологија. Представљени су бројни критеријуми које би студенти 
могли да искористе као полазиште у креирању својих антологија. 

Наши напори да студента учинимо активним субјектом наставе, најчешће 
наилазе на препреке јер су курикулуми преобимни, презахтевни и лоше 
структурирани али и зато што захтев за активним учешћем у настави није 
присутан на свим нивоима образовања. Груба повезаност успеха студената 
са финансирањем студија (школарине, смештај, исхрана...), временска 
лимитираност бесплатног образовања и снижена тржишна вредност академске 
дипломе у условима политике штедње и промовисања јефтине радне снаге као 
компаративне предности – само су неки од фактора који стварају опортуну 
логику студирања. Са друге стране, друштвени императив брзог и лаког стицања 
дипломе које води ка запослењу и лагодном животу потрошача, такође води ка 
брзим решењима: студенти на хуманистичким факултетима све чешће посежу 
за белешкама са предавања и интернет претраживачима готових текстова као 
сурогатима самосталног студијско-истраживачког рада. Наравно, не желимо да 
заговарамо свако одустајање од технологије, али окренутост технологији која 
мења хабитус универзитета као заједнице која је без услова и заједнице која 
исповеда истину  (Derrida 2009: 233) сматрамо погубним. 

У припреми студената за овакав начин оцењивања њиховог рада инсистирали 
смо на хумболтовском принципу јединства истраживања и предавања како 
бисмо продубили успавану идеју универзитета али и на схватању студирања 
као вредности а не једино као обавезе која би следила Марксову ироничну 
дефиницију испита: „Испит није ништа друго до бирократско крштење знања, 
званично признање транссупстанције профаног знања у свето знање“ (Marx, 
према Burdije, Paseron 2014: 150).

  
***

Готово две трећине студената је изабрало да своје изворе потражи у лако 
доступним антологијама македонске поезије – очекивања која смо имали нису 
остварена и логика универзитета као поља испуњавања захтева за „бирократско 
крштење знања“ је однела превагу над приликом да се створи нов и другачији 
поглед на модерну македонску поезију. Студенти нису искористили прилику 
да раније стечена знања укључе у креирање антологије (знања из теорије 
књижевности, предмета у оквиру којих се истражују различите теоријске 
претпоставке истраживања, версификацијски облици, предмети који 
истражују одлике појединих стилова и епоха...). У њихове антологије ретко су 
укључивани аутори изван студијског програма. Чак и песникиње заступљене 
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у доступним антологијама македонске поезије (Олга Арбуљевска, Светлана 
Христова Јоцић, Катица Ћулавкова...) изузетно ретко су нашле своје место. 
Предговори антологијама упорно су одбили комуникацију на нивоу метајезика 
– терминолошко одређивање у њима није одмакло даље од помињања 
књижевнотеоријског термина „мотив“. Из студентских напора изостало је 
упорније трагање за грађом присутном у часописима, самосталним збиркама 
песама (преведеним и непреведеним), грађом доступном на друштвеним 
мрежама и интернету. Међутим, студенти су у својим евалуацијским 
коментарима изразили задовољство због промењеног начина рада. Током 
процеса покушаја да се преобликује начин верификације знања, ушли смо 
у „игру институције“ (Burdije, Paseron 2014: 125) која је комуникацију на 
релацији наставник – студент одржала али учинила да „пренета информација 
тежи нули“ (Burdije и Paseron 2014: 120).3 

Неопходно је покушати да пронађемо одговоре на питање зашто очекивани 
резултати нису остварени у пуној мери. Део одговора свакако да се налази и у 
грешкама које смо сами направили првенствено због незаснованих претпоставки 
да сви студенти имају подједнаке могућности приступа интернету као и да су 
студенти подједнако упућени у коришћење расположивих база информација 
на адресама виртуелних библиотека и репозиторијума. Наш пропуст се огледа 
и у уверењу да студенти имају довољно информатичких компетенција како би 
визуелно обликовали своје антологије поезије. Другачије речено, у курикулум 
смо укључили заблуду да су обећане глобализацијске и информатичке 
компетенције постале заједничко добро већине младих. 

Следећи сегмент одговора на питање је комплекснији и не може да аболира 
представљени пропуст наставника. Антологије које користимо у настави 
свакако за студенте представљају канон једне националне књижевности. Тај 
канон је бар двоструко наметнут: самим својим присуством у универзитетској 
настави (из перспективе студента оно што се тражи, мора да је вредно) и својим 
антологијским статусом (ако је у антологији, мора да је вредно). Студентима 
су најдоступније антологије Црни бик лета (Урошевић 1963), Антологија 

3 Бурдије и Пасерон на следећи начин објашњавају „игру институције“ у којој смо 
се нашли: „Цела логика једне школске институције засноване на традиционалном 
облику педагошког рада који, до одређене тачке, јемчи `непогрешивост` наставника 
изражена је у професорској идеологији `безвредности` студената, тој мешавини 
сувереног захтева и малодушне попустљивости која наводи професора да све своје 
поразе у комуникацији, колико год они били неочекивани, схвати као градивне 
елементе једног односа који суштински повлачи то да најбоље поруке рђаво примају 
најгори примаоци“ (Burdije i Paseron 2014: 124-125). Намера овог рада не оставља 
прилику да делимични домет антологија буде схваћен једино као кривица студената. 
Наша намера је другачија и усмерена је првенствено на критику природе односа који 
су аргументовано разоткрили Бурдије и Пасерон.  
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савремене македонске поезије (Митрев 1977), двојезична Антологија сувремене 
македонске поезије (Кепески и Глумац 1979), Антологија савремене македонске 
поезије (Клетников и Котевска 1985). Наравно, библиотеке Филозофског 
факултета, Матице српске и Народне библиотеке у Новом Саду у својим 
фондовима имају и велики број збирки македонских песника (самосталних и 
избора), доступни су и часописи у којима су објављивали македонски песници. 
Информације о могућим изворима су унапред подељене студентима. 

Студенти су приредили своје антологије, предали их благовремено и 
дочекали своје оцене. Већина студената се определила за мотивски критеријум 
у стварању своје антологије (мотиви сна, микроситуација, животиња, жене, 
светлости (и) таме, фолклорни мотиви, флора (и) фауна, бол, туга, вода, киша, 
традиционални мотиви, привиђење, пролазност, смрт, патња, очи, поглед, плач, 
снивања, боје, црно (и) бело... Неколико антологија је конципирано тако што 
су у њима сакупљене социјалне песме, песме на тему слободе, македонске 
самобитности, „незаумног метаморфа“. Већина антологија није указивала на 
своје изворе, није се одмакла од избора из постојећих и најлакше доступних 
антологија. Македонска поезија после 1990. године била је заступљена 
искључиво примерима који су раније представљени на часовима предавања. 

Међу антологијама су биле и две које су обећавале другачији поглед на 
македонску. Прва од њих је Антологија црвене македонске поезије (са обе 
стране се налази овај наслов, али са једне стране су Песме од крви а са друге 
Песме од вина). Алузија на социјалистичко наслеђе је демаскирана намером 
студенткиње да македонску поезију представи као поезију у којој се „крв 
револуционарна слила у еротску“ и „како се пило вино у македонској поезији“ 
(Savić 2014) од Константина Миладинова до Јовице Ивановског. 

Друга антологија се ограничила на песнике прве послератне фазе у развоју 
македонске поезије. Насловљена као Глас јуриша у слободу (Бурлић 2015), ова 
антологија је деловала субверзивно у односу на све присутнији ревизионистички 
однос према антифашистичком отпору. 

Ипак, теме су у огромној већини случајева привидно идеолошки неутралне 
– као такве оне су безопасне и потврђују управо оно што се и намеће као 
императив: образовни систем као место које је ослобођено идеологије, бар оне 
видљиве. 

Студенти су добро прихватили предлоге али се показало и да је студентска 
логика опортуне природе (опортуне не избором студента већ вољом институције) 
јер брзо проналази лака решења и онда када се пред њом нађе задатак који 
подразумева истраживачки, креативни и самостални рад. Опортуне студентске 
навике не разумемo као вечну кривицу студента, као што то већина наставника 
може да учини када се не остваре њихове „модернизаторске“ и „креативне“ 
тежње, већ као кривицу образовног система – образовања као једног од 
државних идеолошких апарата у смислу у коме их одређује француски филозоф 
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Луј Алтисер. Чини нам се да је важно пратити размишљања Луја Алтисера, 
како бисмо објаснили неуспех сопственог покушаја релаксирања наставе од 
окошталих метода које воде искључиво репродукцији знања.

Луј Алтисер се пита „зашто је образовни апарат доминантни државни 
идеолошки апарат у капиталистичким друштвеним формацијама и како 
функционише?“ (Altiser 2009: 42) и каже да државни идеолошки апарати 
као резултат увек имају репродукцију производних односа, односно 
капиталистичких односа експлоатације (Altiser 2009, стр. 42). Политички апарат, 
према Алтисеру, потчињава „индивидуе политичкој државној идеологији“ 
(Altiser 2009: 42), апарат информисања, културни апарат, религијски апарат и 
породични апарат чине исто – они чине концерт којим доминира „партитура 
идеологије тренутне владајуће класе“ (Altiser 2009: 43). 

Ту партитуру „повремено нарушавају контрадикције (остаци претходних 
владајућих класа, пролетеријат и његове организације)“ (Altiser 2009: 43). 
У нашем случају оно што нарушава складни концерт боравка у прошлости 
је поезија прве генерације македонских песника после Другог светског рата 
(првенствено незаобилазно место и место дугог трајања Јаневског и Шопова; 
избор социјалних тема али и тема револуционарне борбе данас делују 
депласирано из перспективе напуштања социјалистичке идеологије али би 
могли да имају значајни потенцијал у креирању демократских политика 
противљења доминантним процесима постдемократије4 која је поништила 
радничка, социјална и друга права заговарана и у великој мери присутна у 
социјализму). 

Алтисер је веома прецизан у одређивању места образовног система јер каже 
да „у овом концерту, један државни идеолошки апарат сигурно има доминантну 
улогу, иако нико не слуша пажљиво његову музику: тако је тиха! Његово име 
је школа.“ (Altiser 2009: 43). Управо та тиха музика образовног система која је 
засвирала на неутралну тему мотива у модерној македонској поезији би могла 
да буде оцењена као наш успех у креирању нових метода: почетна хипотеза 
коју смо поставили је била да овакав приступ вредновању може да потврди 
креативне предности антологијског приступа верификацији као и могућност 
критичког превредновања, успостављања нових вредности али и очувања 
заборављених и/или нарушених интеркултурних односа. 

Логика новог наставног метода је самосвесно маскирана логика стварања 
субјекта у настави. Својом намером да од студента направи активног судионика 
наставе и истраживања, лако превиђа да субјекат има бар двоструко значење: 
„у свакодневној употреби термина, субјекат значи: 1) слободни субјективитет: 
центар иницијатива, покретач и одговоран за своја дела; 2) потчињено биће, 
оно које се потчињава вишем ауторитету и стога је лишено слободе, осим 

4 Више о постедмократији видети у Crouch 2007. 
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слободе да слободно прихвати своју потчињеност.“ (Altiser 2009, стр. 79). 
Демократски привид антологијског избора завршава у својој супротности јер 
се једино реализује као репозиционирање постојећих елемената на основу 
неутралних критеријума – тај процес није праћен новим укључивањима у 
вредносни систем као ни окретањем савремености. 

Морамо се поново вратити Алтисеру: „индивдуа је интерпелирана као 
(слободни) субјекат како би се слободно предала заповестима Субјекта, то јест, 
како би (слободно) прихватила своју потчињеност, то јест, како би она сама 
учинила гестове и дела свог потчињавања. Субјекти не постоје осим путем 
свог потчињавања и за њега. Зато `делају сами од себе`“ (Altiser 2009, стр. 80) 

Алтисеровом разумевању субјекта које нам се чини одговарајућим за 
ситуацију студента пред изазовом да покаже своју субјективност, могло би 
да одговара и разумевање „интерпретативне заједнице“ Стенлија Фиша. 
Наиме, Фиш каже да критеријуми читања и разумевања су дати унапред – они 
ограничавају сензибилитет и моћ просуђивања; мислимо и запажамо само оно 
што омогућава наша интерпретативна заједница (Fish, према Protrka 2008, стр. 
35), а она је данас склонија регресивном прихватању канона осим када се у 
канон желе укључити идеолошки прихватљиви аутори, односно када се из 
њега искључују они аутори који су идеолошки неприхватљиви. 

Ако прихватимо став Џона Гилорија да се заговорници непромењивости 
канона и заговорници његове промењивости слажу око тога да су канонски 
текстови носиоци културних вредности, да је избор текстова избор вредности 
као и да је вредност или унутрашња или спољашња (Guillory, према Protrka 
2008, стр. 34), у нашем случају је неизбежан закључак да укључивањем једино 
антологија није могуће вредновати једну књижевност, да избор текстова на 
основу преовладавајућег мотива није вредност као и да на тај начин изостаје 
уочавање било спољашње било унутрашње вредности. 

Закључак произашао из нашег искуства може да иде у следећем правцу: 
образовни систем у постдемократији изградио је „интерпретативну заједницу“ 
која самоуверено трага за новим методама развијања субјективности али за 
резултат има очување подређености. 

Дакле, студенти српске књижевности су већ створени као субјекти (у 
значењу да су потчињени) – краткотрајни привид процеса у коме постају 
субјекти није нас заварао иако је имао велику моћ да то учини. Постмодерна, 
данас на лошем гласу јер је као највећу заблуду модерне препознала мишљење 
да субјективност представља слободни избор, не може ништа пред образовним 
системом који уместо критичких пракси негује искључиво репродуктивне. 

Ипак, нама остаје да покушавамо и даље. Првенствено да покушамо да 
разумевање канона удаљимо од његовог теолошког предзнака (за теологију 
канон је корпус текстова божанског порекла) ка повезивању канона са појмовима 
кризис (канон раздваја оно што је сачувано од онога што није) и критичар (онај 
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који је одговоран за просуђивање), да разумемо канон као промењиво поље на 
које морају да утичу укус, време и мода (Protrka 2008, стр. 23-28). 

На крају, погледајмо на примеру дискурса који тежи научној објективности 
како је ипак могуће од задатих елемената доћи до једног могућег смисла. 

Низ термина које су организатори ове конференције предложили као 
полазишта за размишљање (вредност, канон, ревизија, превредновање, 
антологија, хегемонија, демократија, цензура, табу тема, субјективизам, 
критика) у нашем случају се може организовати у следећи исказ: вредности 
канона једне књижевности присутне у другој културној средини тешко 
подлежу ревизији и превредновањима; у покушајима да се превреднују 
антологијски примери заузимају хегемонијски статус који се само привидно 
може репозиционирати нуђењем могућности демократског избора у њему; 
канон на себе преузима одговорност цензуре јер спречава и ретко дозвољава 
укључивање табу тема као и изградњу субјекта који није њему потчињен а 
самим тим и спречава сваки критички (у смислу односа према вредностима – 
и старим и новим) однос према култури. 
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Željko Milanović

Students’ Anthologies of  Macedonian Poetry Between the Critics  
and Formal Choice

(Summary)

This paper investigates the possibility of a creative approach of the students of Serbian 
literature at the Faculty of Philosophy at the University of Novi Sad to the artistic value of 
Macedonian poetry of the 20th century. In the attempt to avoid bureaucratic formalization 
of knowledge by taking tests where the only benchmark is a simple reproduction of well-
known literary-historical information about Macedonian poets of the 20th century, we have, 
in past two years, tried to direct the research of Macedonian poetry towards the creation 
of poetry anthologies which were organized around criteria (related to genre, form, theme 
etc.), which students choose themselves. In this way, we made around eighty anthologies 
of Macedonian poetry, where we investigated the relationship between the critical approach 
and the formal confirmation of the existing canon. In addition to the reasons for missing the 
creative advantages of the anthological approach to knowledge verification, the conclusions 
of this work indicate the possibilities (and impossibilities) of critical reevaluation of the 
canon. The conclusions further address the establishment (and a failure to establish) new 
values, as well as a missed chance to enhance forgotten or damaged intercultural relations. 

 
Key words: literature studies, anthologies of Macedonian poetry, canon.
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Виолета Димова
Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип

МОЛКОТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Клучни зборови: молк, слобода на говор, образование

Вовед
Образованието е дел од културата на еден народ и како културен феномен 

има свој удел во градењето на индивидуалниот и националниот идентитет. 
Во рамките на културната теорија веќе е темелно утврдено дека ние, кога 
го градиме и кога го откриваме сопствениот идентитет, тоа не го правиме 
во некаква изолација од другите, туку низ еден постојан дијалог со нив, кој 
може да биде и делумно видлив и делумно внатрешен. Токму затоа, кога 
зборуваме за образованието, неминовно се наметнува прашањето за тоа 
каква иднина го очекува нашето образование, со сите реформи и национални 
стратегии што досега се спроведуваа кај нас, но под силно влијание на 
општата глобализација во светот и, секако, во образовните системи пред сѐ 
во европското образование.

За образовните институции
Никој не би требало со пророчки тон да зборува за иднината на нашето 

образование и со него поврзаната иднина на нашите можности и методи, ако 
не е способен да докаже дека ова идно образование е донекаде сегашност, 
(односно дека е реалност што може да се оствари), и дека мора уште повеќе 
да се прошири за да изврши нужно влијание на училиштето и на образовните 
институции. Притоа треба да нагласиме дека под образовни институции 
ги подразбираме сите установи што се занимаваат со образованието и од 
теориски и од практичен аспект, односно училиштето, во сите степени на 
образовниот систем – основно, средно училиште, како и претшколските 
установи, потоа високото образование, како и институциите што се 
занимаваат со планирање и развој на наставните програми, како што е Бирото 
за развој на образованието и Министерството за образование и наука, коешто 
се занимава со изготвување, планирање и развој на образовни стратегии во 



335

Виолета Димова
сите степени на образовниот систем. Значи, да се вратиме на иднината на 
нашето образование во „светлината“ на досегашните реформски зафати, 
кои беа (се) со цел подобрување пред сѐ на основното образование и кои 
речиси цело време се изведуваа(т) под будното око на странски експерти за 
образование, ангажирани преку Министерството за образование и Бирото за 
развој и унапредување на образованието. Реформите што беа спроведувани 
и во средното стручно, како и во гимназиското образование се однесуваа 
пред сѐ на некои техники на изведување на наставата и наставните часови, 
но не и на наставните програми за кои одамна практичарите бараат ревизија. 
Секако, не смееме да премолчиме дека многу принципи на нашите модерни 
воспитни методи и техники имаат во себе нешто неприродно и дека 
најсериозните слабости на денешницата се директно врзани токму за овие 
неприродни воспитни методи. Овде пред сѐ мислам на спроведувањето на 
некои принципи и методи што се наметнаа преку задолжителната употреба 
во основното образование на преведените учебници од програмата Кембриџ 
и кои не соодветствуваат сосема на образовните и воспитните потреби на 
нашите деца. За да не одиме во некои длабински анализи на досегашните 
реформи, ќе кажеме само дека е потребна луцидност, педагошка и методичка 
креативност за да се направи навистина нешто ново и квалитетно на полето 
на најчувствителната техника што може да постои во некоја уметност, а 
тоа е техниката на образованието. За тоа како да се подобри квалитетот на 
образованието се дискутирало, дебатирало, се формирале постојано некакви 
работни групи, но, според мене, најчесто се останувало на формата на 
сметка на суштината на содржината, поточно на тоа која е основната цел на 
образованието: дали е тоа образуван на ниво на описменет човек, со оглед 
на тоа што, покрај основното, стана задолжително и средното образование 
кај нас, или образованието треба да исполни една мошне важна воспитна 
компонента, а тоа е да ги подготвиме идните генерации да живеат и да 
дејствуваат во согласност со најблагородните тенденции на сопствениот 
народ, што значи не само да се прима знаење туку образованието и да се 
живее. 

Кога станува збор за образовните институции, а особено за високообразовните 
институции, две, на прв поглед спротивни, а еднакво погубни и во својот 
исход конечно обединети струи владеат денеска со нашите образовни 
установи, првобитно засновани на сосема поинакви темели: од една страна е 
тенденцијата што повеќе да се прошири образованието, и од друга, тоа да се 
намали. Според првата тенденција, образованието треба да се пренесува во сѐ 
пошироки кругови, според втората, од образованието се бара да ги напушти 
своите високи претензии на самостојност и служејќи, да се потчини на друг 
животен облик – на државата. 
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Образованието треба да биде проширено/дисперзирано од различни 
причини во најдалечни средини, тоа е барањето на првата тенденција. 
Ова проширување е една од најдрагите догми на денешната национална и 
секако глобална економија. Што повеќе знаење и образование – тоа повеќе 
производство и зголемување на потребите, а тоа значи повеќе среќа: 
приближно така гласи формулата. Сега веќе одамна изречената парола: 
Образованието е сила, образованието е моќ, може да се рече дека денеска 
ја доживува својата целосна потврда, бидејќи повеќе од јасно е дека основна 
цел на образованието е користа, односно добивката. Овој правец би можел 
образованието да го дефинира како увид, со помош на кој човекот стои „на 
врвот на својата епоха“, благодарение на кој се познаваат сите можни патишта 
за заработување пари, благодарение на кој се поседуваат сите средства со 
кои се одвива комуникацијата меѓу луѓето и народите. Вистинска задача 
на образованието би била да создава што повеќе „курентни“ луѓе, и тоа во 
онаа смисла како што се зборува за „курентни пари“. Што повеќе курентни 
луѓе, толку повеќе народот ќе биде посреќен; целта на денешните образовни 
институции е всушност тоа, да се насочи секој човек до точка до која неговата 
природа го повикува да стане „курентен“, секој да се образува така што во 
мерка на своето знаење ќе постигне што поголема среќа и добивка. Целта е 
човекот брзо да стане суштество што заработува пари. Накусо, човештвото 
има нужна потреба за среќа на земјата, и од таа причина образованието е 
неопходно, но само од таа причина. Втората тенденција, наспроти првата, 
која е, како што веќе рековме, за проширување на образованието во 
најоддалечените средини, ја поттикнува културата да се одрече од своите 
највисоки, најблагородни, највозвишени амбиции и да се стави покорно во 
служба на кој било животен облик, како на пример државата. 

За што молчиме?
За тоа дека образовните институции бараат послушност и тежнеат кон 

доминација, па така луѓето тешко дека ќе проговорат или ќе се придружат на 
некои протести ако им е загрозена работата.

Молчиме околу одговорот на прашањето дали образованието е во служба 
на ослободување или доминација, што се однесува и на наставниците и на 
учениците во сите степени на образованието. Врзувањето на академската 
слобода само за постојано вработениот наставен кадар на универзитетите 
сугерира дека ослободувањето веќе не е (а дали некогаш и било) цел на 
образовните институции.

Молчиме околу правото на академска слобода. Кога некој ќе добие постојано 
место на некој универзитет, академската слобода повеќе е бонус, кој оди 
заедно со таквата положба, отколку право на наставникот. Институциите сѐ 
повеќе се штитат себеси и својот имиџ, а сѐ помалку ги штитат наставниците.
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Виолета Димова
Молчењето, како еден од најинтересните комуниколошки феномени, 

зазема релативно скромно место во теориските елаборации, иако денеска се 
судруваме со т.н. „култура на насилство“ во сите сегменти на општественото 
живеење. Така, можеме да зборуваме за молкот, наспроти насилството во сите 
степени на образованието. Го спротивставуваме молкот наспроти насилството, 
зашто и молчењето на некој начин го сфаќаме како насилство врз слободата на 
говорот, што е всушност еден вид на социјално изразување на моќта, особено 
ако замолчувањето во сите свои манифестации се разбере како суспензија 
на демократското право на говор за сите учесници во образовниот систем. 
Кога зборуваме за молкот и слободата на изразување, треба да нагласиме дека 
имаме слобода да пишуваме и да говориме, да се изразуваме како што сакаме, 
но никогаш не сме заштитени од последиците. Заедно со ова големо право 
оди и големата одговорност да се изразуваме внимателно и промислено и да 
размислуваме за дострелот и последиците на она што го зборуваме и што 
го правиме во име на слободата. Но исто така треба да констатираме дека 
молчењето и послушноста нема да нѐ спасат од доминацијата на образовните 
институции и понатамошното потценување на наставничкиот позив. 

Општата криза, која ги зафаќа сите сфери во модерниот свет, се рефлектира 
и во образованието. Секако, не ни е потребна голема фантазија за да сфатиме 
какви опасности носи постојаното опаѓање на елементарните стандарди во 
целокупниот образовен систем. Кризата во образованието, особено во текот 
на последната деценија, кај нас стана и политички проблем. Денеска постојат 
толку многу високообразовни институции што е постојано потребен поголем 
број професори отколку што природата на народот може да даде. Во тие 
установи, значи, се појавува вишок луѓе без звања. Без сомнение, сите оние 
што мислат дека привидното богатство на нашите образовни институции и на 
професорите, кое е такво единствено во нивниот број, ќе може да се претвори, 
со не знам какви закони, во вистинско богатство се бескрајно оддалечени од 
вистината. Она што нам ни е денес потребно е отворањето дијалог. 

Она што произлезе, барем досега од сите реформи, може да се рече дека од 
една страна води кон изедначување на можностите на младите за здобивање 
на квалитетно (европско) образование, но од друга страна сѐ повеќе се 
чувствува отсуството на дијалог при спроведувањето на реформите, кои, по 
мое лично убедување, само се именуваат како реформи. 

И на крајот: Образованието е процес во кој одлучуваме дали го сакаме 
светот доволно за да ја преземеме одговорноста за него. Образованието е 
процес во кој одлучуваме дали ги сакаме доволно нашите деца за да не ги 
протераме од нашиот свет и да не ги препуштиме самите на себе, да не 
им ја истргнеме од раце единствената прилика да направат нешто ново, 
нешто што ние не сме го предвиделе. Задачата на образованието е да ги 
подготви децата за обновување на заедничкиот свет.
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Violeta Dimova 

Silence in Education 

(Summary)

The silence phenomenon deserves a detailed analysis, since the silence might describe us in 
the best way compared to any other speech or any other thought expressed. The question is 
when and why we are silent, as individuals, as people, or as a social subgroup.
Silence, as one of the most interesting communological phenomena, takes a relatively modest 
place in theoretical elaborations, although today we are confronted with the so-called „culture 
of violence“ in all segments of our social life. Thus, we can talk about silence, as opposed 
to violence at all levels of education. We oppose the silence versus violence, because we 
also perceive the silence in some way as the violence on freedom of the speech, which is 
in fact a kind of social expression of power, especially if silencing in all its manifestations 
is understood as a suspension of the democratic right to speech for all participants in the 
educational system.

Key words: silence, freedom of speech, education
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Во литературата во авторството долго време владееле мажите, а ние 
за жал не можеме да говориме за една долга женска книжевна традиција 
кај нас. Во книжевната историја се соочуваме со една линеарно апсолутна 
поставеност во која доминира машкото писмо. Едноставно, литературата 
создавана од жените авторки е маргинализирана, потисната, помалку 
присутна, а причината „лежи во ’структурната‘ претпоставка дека таму 
каде што има литературна/уметничка практика нема жена, и обратно, 
таму каде што има жена не постојат услови да има литературна/уметничка 
практика“ (Мојсова-Чепишевска 2007: 215). Жената е, всушност, изгонета од 
расказноста, нагласува Јасна Котеска во Санитарна енигма. Угрешиќ, пак, 
во книгата Забрането читање ќе констатира дека: „Мажите во историјата 
ги претворале женските книжевни страсти во пепел“, додека: „Жените... се 
жртвувале во книжевноста...“ (Угрешиќ 2002: 75). И Вирџинија Вулф, во 
своето дело Сопствената соба, истакнува дека причината за сето ова лежи 
во моќната апаратура на патријархатот, кој на жената ѝ наметнува да раѓа 
деца, а не дела (children, not works). Интересен е податокот дека во нашиот 
јазик со промената на само една фонема, на фонемата /ц/ во фонемата /л/, 
би дошле до едно сосема поинакво поимање на жената, на женскиот ум и на 
женската креативност. Тогаш таа не би била создателка само на деца туку и 
на многу дела. 
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Во женското писмо1 или écriture féminine жената е субјект кој создава, таа 
говори, не премолчува, не молчи, не се потчинува, а низ приказната нè води 
женскиот глас, додека машкиот е на маргините. Таа самата раскажува за 
себе, а не Другиот, таа ги искажува своите чувства, емотивни доживувања, 
желби, посакувања, сакања. Жената се јавува во улога на активен субјект, 
а не на пасивен објект. „Во ’Речникот на книжевни термини‘ Зоран 
Константиновиќ ќе посочи дека ’женското писмо го карактеризираат четири 
карактеристики: искуството на телото, искуството со јазикот, искуството 
со психоанализата, како и целокупното, различно усвоено искуство на 
културата‘. Тука ќе се надоврземе и на размислата на Јулија Кристева, која 
вели дека жената е повеќе окупирана со вградување на семиотички елементи 
во текстот, додека пак мажот повеќе оперира со симболите“2. За разлика 
од ваквите размислувања, Радмила Лазиќ, во предговорот на нејзината 
антологија на современа женска поезија Мачке не иду у рај ќе нагласи дека 
„женското писмо не значи дека е пишувано само од страна на жена, тоа е 
авангардно пишување на кое и двата пола му имаат пристап. Стилот е она 
што го одредува писмото, а не полот. Во писмото жените иронизираат, тие 
се цинични и саркастични, тие ги разработуваат традиционалните форми 
и структури не согласувајќи се со поредокот во кој се дефинирани како 
Другост. Ваквите стратегии на пишување претставуваат облик на културен 
отпор (понекогаш свесен, а понекогаш не)“3. 

1 Илејн Шоуволтер (Elaine Showalter) во своите истражувања го покажува развојот 
на женската литература опфаќајќи ја женската книжевна традиција создавана во 
последните два века. Таа ќе посочи дека првата фаза ги опфаќа авторките (Бронте, 
Елизабет Берет Браунинг, Џорџ Елиот или Мери Ен Еванс и др.) што творат во 
периодот од 1840 до 1880 година, а во нивното писмо, покрај чувството на послушност, 
се појавува и чувството на отпор. Писателките од втората фаза (Мери Елизабет 
Бредон, Рода Броутон, Флоренс Мериет и др.) го искажуваат своето незадоволство од 
традиционалните сфаќања, а честопати тоа го прават на еден посуптилен начин преку 
сликањето на сиромаштијата и работничката класа. Во рамките на третата фаза се 
јавува и една нова фаза (по 1960 г.) кога жената авторка (Дороти Ричардсон, Вирџинија 
Вулф, Кетрин Менсфилд, Дорис Лесинг, Мјуриел Спарк и др.) има поголема слобода 
во пишувањето, се забележува самосвесноста, самооткривањето, трагањето по 
идентитетот, откривањето на внатрешниот интимен простор, говорењето за женското 
искуство и за сексуалноста. (Види повеќе во: Lee, Elizabeth. Women in Literature — A 
Literary Overview, Brown University, http://www.victorianweb.org/gender/womlitov.html 
(пристапено на: 15.5.2013).
2 Види повеќе во: Žikić, Aleksandra. Ko se boji Virdžinije Vulf, www.centarzadevojke.org. 
(пристапено на 10.5.2014). 
3 Истото.
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Ако се вратиме наназад во минатото, ќе забележиме дека, додека мажот 

слободно пишувал, жената го имала само тоа право да ја чита пишаната 
реч. И на Балканот творештвото е приоритет на мажите, а женското писмо 
веќе неколку децении постои и опстојува во Македонија, иако податоците 
говорат дека тоа егзистирало и од многу поодамна или уште во пеењата во 
собраните македонски народни творби4. Во втората половина на XX век се 
соочуваме со маргинализација на ова писмо, а потврдата за тоа ја наоѓаме 
во податокот што ни го предочува Јасна Котеска, која вели дека само 2,7 % 
женски имиња наоѓаме во Историјата на македонската книжевност, 
XX век од Миодраг Друговац. Исто така, во книгата Македонски писатели 
(во издание на Друштвото на писателите на Македонија, Скопје 2004) се 
наведуваат имињата на македонските писатели членови на ДПМ, но при 
нивно внимателно исчитување и пребројување забележавме дека жената 
како автор е маргинализирана, па така помеѓу 383 членови само 62 се 
жени, односно 16,18 %, додека 321 од нив се мажи, односно 83,82 %. Во 
контекст на претходно кажаното ќе напоменеме дека во изданието на 130 
тома македонска книжевност5 автор(к)ите се застапени со помалку од 10 %, 
односно ги сретнавме имињата на само 10 авторки со нивните дела, од 
кои само две се романи, а другите се збирки поезија. Но и покрај сè и над 
сè и жените чувствуваат и пишуваат. Во најголем број автор(к)ите творат 
поетски лирски записи во кои ги преточуваат своите чувствувања, радости, 
таги, а тука само ќе ги споменеме имињата на македонските поетеси: 
Даница Ручигај, Виолета Аларова, Душица Илин, Лилјана Дирјан, Светлана 
Христова-Јоциќ, Вера Чејковска, Олга Арбуљевска, Гордана Михаилова-
Бошнакоска, Ката Мисиркова-Руменова, Катица Ќулавкова, Косара Гочкова, 
Радмила Трифуновска, Евгенија Шуплинова, Сузана Арсова, Сузана В. 

4 Нашите баби, стрини, тетки, нашите македонски жени се изворот на македонското 
народно творештво, кое е собрано и објавено од мажи. Тука ќе ги споменеме имињата 
на Депа Кавајова, Ѓурѓа Котева, Хаџи Марија Х. Томова. И во книгата Македонски 
фолклор (историски преглед) на Кирил Пенушлиски се наведува податокот дека во 
првата печатена збирка на народни песни од Стефан И. Верковиќ со наслов Народне 
песме македонских Бугара (Белград 1860) од вкупно 333 дури 235 се слушнати само 
од една жена, а тоа е прочуената народна пејачка Дафина од серското село Просеник. 
(Види повеќе во: Пенушлиски, К. 1999. Македонски фолклор (историски преглед), 
Скопје: Матица македонска, стр. 46).
5 Во изданието 130 тома македонска книжевност се застапени 105 дела на македонски 
јазик, кои се напишани од 89 автори и 10 авторки, додека 16 од нив се критички осврти 
или зборници; на албански (и мал број на турски јазик) се 25, меѓу кои нема ниту една 
авторка. Вкупниот процент на застапеноста на женското писмо во 130 тома македонска 
книжевност, секако, ако не ги сметаме критичките осврти, зборници и сл. на кои нема 
наведено име на автор (такви се вкупно 29) би изнесувал 9,9 %.
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Спасовска и др. Почетоците на романескните остварувања на автор(к)ите 
се јавуваат во шеесеттите години од XX век, додека кон крајот на XX и 
почетокот на XXI век се забележуваат сè позачестени прозни остварувања 
од нашите автор(к)и, а тука ќе ги споменеме имињата на: Ката Мисиркова-
Руменова со романите „Жешка земја (1968), Добрите момчиња од земјата 
вардарска (1969, Корење (1972), Довик (1983), Султана (1987), Катарни 
години (1992), Пранги (2000), Длабокиот рез (2002) и др.; Лилјана Белева 
со Жолтата амфора (1986); Оливера Николова со Тесна врата (1983), 
Тромбот (1986), Домашни задачи (1989), Куклите на Росица (2004), Белиот 
чад (2009) и Куќичка (2012); Весна Ацевска со Лавиринт (1992), Рок видри 
(1993) и Скалила во зеленото (1994); Драгица Најчевска со Крстопати 
(1995); Гордана Стојковска со Боја на безвремието (1996); Елена 
Кожухарова со Куќата на духовите (1997); Марија Дамеска со Јаже (1995) 
и Скрб (1999); Љубица Кочовска со Животот повторно се раѓа (1998) и 
Времето на љубовта и на омразата (2001); Јадранка Владова со Исток – 
Запад (2002), Кица Колбе со Снегот во Казабланка (2007), Тања Урошевиќ 
со романот Аквамарин (2004) и збирките раскази Црвена нишка, магнетен 
прстен (2010) и Размена на пораки (2013) и др. Раскази за деца пишуваат: 
Нада Зекманова-Јакимова, Славка Манева, Јагода Георгиева-Михајловска и 
др. Во македонската литература во еден здив се читаат женските текстови 
за жената која сама одлучува, која дејствува, која е слободна. Тука ќе ги 
споменеме прозните состави на: Лидија Димковска со Скриена камера 
(2004) и Резервен живот (2012), Оливера Ќорвезироска со Заклученото 
тело на Лу (2005), Ирена Цветковиќ со Оргазмични писма (2008), Ирена 
Јордановска со Помеѓу (2008) и Катализатор 33 (2010), Румена Бужаровска 
со збирките раскази Чкртки (2007), Осмица (2010) и Мојот маж (2014), 
Снежана Младеновска-Анѓелков со Единаесет жени (2011), Сања Вучковиќ 
со Холограм (2012), Лилјана Пандева со романите Од агендата на Калина 
Калин (2009) и Возовите на Луцерн (2012), Фросина Пармакоска со 
романите Вишнова хроника (2014) и Пишувајќи ги изгубените топки (2013), 
Калина Малеска со романите Бруно и боите и Призраци со срмени нишки и 
др. Забележуваме дека голем број жени творат како во полето на поезијата 
така и во полето на прозата, но, за жал, како што ќе напомене Јасна Котеска, 
иако фактите говорат дека од триесет до педесет проценти од книгите 
на македонски јазик се напишани од жени, сепак во делото Историја на 
македонската книжевност, XX век од Миодраг Друговац, она што останува 
како канонизирано е машката книжевност, додека женските имиња (заедно 
со мајките и сопругите на авторите) опфаќаат само 0,02 %6. Мажот останува 

6 Види повеќе во: Koteska, Jasna. Makedonska ženska književnost od asimbolike ka femi-
nizmu, Sarajevske sveske br. 02, www.sveske.ba (пристапено на 10.5.2013).
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запаметен во историјата за сметка на отфрлањето, маргинализирањето и 
замолчувањето на жената, на немашкото. Аналогно на ова, ќе го посочиме 
и податокот дека во изданието „Каталог на капитални издавачки проекти“, 
поддржано од Владата на РМ, Министерството за култура и МОН, ги 
забележавме имињата на само 10 писателки7, кои се застапени со 3 романи 
и 7 поетски збирки, наспроти импозантната бројка од 92 објавени книги 
(поезија и проза) од писатели8, или некаде околу 9 %. Треба да напоменеме 
дека тука се поместени и 25 остварувања на албански јазик, од кои 12 се 
поетски и прозни записи напишани од мажи автори, додека жената како 
автор воопшто не е застапена. 

За потребите на овој труд направивме пребарување на базата COBISS9 
на НУБ, како и на каталозите на изданијата од нашите издавачки куќи10. 
Дојдовме до податокот дека во последната деценија жената сè позачестено 
излегува од „сопствената соба“ и се пројавува сè позасилено и позасилено 
со своите прозни книжевни остварувања. Во базата на НУБ (со пребарување 
на македонските прозни остварувања) забележавме дека во 2016 г. се 
објавени повеќе од 40 романи од авторки (наспроти педесетина од писатели 
мажи) или приближно онолку колку што се пројавува и мажот, во 2015 г. 
четириесетина прозни остварувања од авторките наспроти педесетина од 

7 Во Каталогот на капитални издавачки проекти се вдомени следните авторки: 
Оливера Николова со романот Вежби за Ибн Пајко, Тања Урошевиќ со романот 
Аквамарин, Кица Колбе со романот Снегот во Казабланка, додека со своите поетски 
книшки се јавуваат: Гордана Михаилова-Бошнакоска со Бесконечното, Светлана 
Христова-Јоциќ со Направи едно чудо, Катица Ќулавкова со Ерато, Весна Ацевска со 
Мартинки, Лилјана Дирјан со Светот, мојот брат, Вера Чејковска со Отсуството 
на благиот и Лидија Димковска со Идеална тежина.
8 Тука ги забележавме имињата на: Стале Попов, Ѓорѓи Абаџиев, Владо Малески, 
Славко Јаневски, Јован Бошковски, Коле Чашуле, Томе Арсовски, Горан Стефановски, 
Блаже Конески, Ацо Шопов, Мето Јовановски, Србо Ивановски, Матеја Матевски, 
Гане Тодоровски, Симон Дракул, Димитар Солев, Анте Поповски, Јован Стрезовски, 
Благоја Иванов, Љубен Ташковски, Владимир Костов, Методија Фотев, Петар Ширилов, 
Петре М. Андреевски, Јован Котески, Бранко Варошлија, Миле Неделковски, Живко 
Чинго, Слободан Мицковиќ, Ташко Георгиевски, Петар Т. Бошковски, Михаил Ренџов, 
Радован Павловски, Јован Павловски, Иван Чаповски, Влада Урошевиќ, Богомил 
Ѓузел, Трајан Петровски, Паскал Гилевски, Ташко Ширилов, Петко Дабевски, Чедо 
Јакимовски, Христо Крстевски, Ристо Ѓ. Јачев и др. 
9 Во базата на НУБ пребаравме повеќе од 3500 единици за да дојдеме до приближна 
бројка од 450 прозни остварувања од авторките во РМ.
10 Издавачки куќи: Академик, Антолог, Бегемот, Блесок, Готен, Ѓурѓа, Или-или, Икона, 
Култура, Мартина, Макаваеј, Магор, Матица македонска, Мисла, Просветно дело, 
Панили, Слово, Табернакул, Темплум, Три, Топер, Феникс.
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авторите, во 2014 г. бројката е триесетина (или нешто помалку) од авторки, 
а околу педесетина од автори. Преку табеларен приказ ќе ги претставиме 
резултатите добиени од истражувањето, а кои се однесуваат на објавени 
прозни состави од страна на македонските автор(к)и. 

 1945–
1959 

1960–
1969 

1970–
1980 

1981–
1990 

1991–
2000 

2001–
2004 

2005–
2009 

2009–
2010 

2011–
2012 

2013–
2014 

2015–
2016 

Вкупно нема 12 16 28 41 22 40 12 53 104 123 

Романи / 3 3 6 21 15 14 7 33 63 73 

Збирки 
раскази 

/ 2 3 5 2 4 15 4 13 22 37 

Драми / 1 3 1 2 1 5 1 / 8 / 

Литература 
за деца 

/ 6 7 16 16 2 6 / 7 11 13 

 

  од 1945 до 2016 г. Романи Збирки раскази Драми Литература за деца 

Вкупно (451) 238 107 22 84 

 

од 1945 до 1999 г. Романи Збирки раскази Драми Литература за деца 

Вкупно (93) 31 12 6 44 

 

од 2000 до 2016 г. Романи Збирки раскази Драми Литература за деца 

Вкупно (358) 207 95 16 40 

 

При разгледувањето на собраниот материјал, заклучивме дека во првите 
децении по завршувањето на Втората светска војна, односно до крајот на 
минатиот век, жените прозаистки најмногу создаваат литература за деца (од 
1945 до 2000 година од вкупно објавени 97 прозни остварувања, дури 45 
се наменети за најмладата популација или скоро половината, 7 се драмски 
остварувања, 33 романи и 12 збирки раскази). Во последните две децении 
се менува состојбата во полето на создавањето на прозата, па од вкупно 
објавените 358 прозни остварувања најмногу се романи и збирки раскази 
(207 романи или повеќе од половината, 95 збирки раскази, 16 драми, додека 
во литературата за деца имаме 40 прозни состави). Дојдовме до заклучокот 
дека македонската авторка најмалку создава драмски текстови (на тоа упатува 

Литература 
за деца

Драми

Збирки
раскази

Романи

Вкупно нема

1945-
1959

1970-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001-
2004

2005-
2009

2009-
2010

2011-
2012

2013-
2014

2015-
2016

1960-
1969

12402241281612

3 3 6 7

442532

1 3 1 2 1 5 1 8

21 15 14 33 63 73

37

1311766 7 2

221315

1616

53 104 123

од 1945 до 2016 г.

Вкупно (451)

Романи

238

Збирки раскази

107

Драми

22

Литература за деца

84

од 1945 до 1999 г.

Вкупно (93)

Романи

31 12 6 44

Збирки раскази Драми Литература за деца

од 2000 до 2016 г.

Вкупно (358)

Романи

207 95 16 40

Збирки раскази Драми Литература за деца



345

Марина Даниловска
бројката од собраниот материјал, којашто укажува дека од вкупно објавени 
450 прозни текстови од ослободувањето до денес, само 22 се драми, потоа 94 
припаѓаат на литературата за деца, 238 се романи и 106 збирки раскази или 
кратки прозни состави). 

Во Македонија, согледавме особени разлики помеѓу литературата создавана 
на македонски јазик наспроти литературата создавана на албански јазик, 
каде што состојбата сè уште е во линеарната поставеност на апсолутната 
моќ на мажите. Во албанскиот наратив имаме мал број на жени што 
создаваат романескни дела, а во Друштвото на писателите на Македонија, 
до 2004 година, не забележавме да членува ниту една Албанка, поетеса или 
романсиерка, освен Мерал Каин – поетеса и Турчинка по националност. Исто 
така, во библиографските податоци за развојот на повоениот албански роман, 
подготвени од Ибраим Ругова, ги забележавме имињата на само 4 автор(к)и: 
Елена Кадаре со романите Njëlindje e vështire (Едно тешко раѓање), објавен во 
Тирана во 1970 г., и Bashkëshortët (Брачни другари), објавен во Тирана во 1981 
г.; Наташа Лако со романот Stinët e jetës (Периоди во животот), објавен во 
Тирана во 1977 г.; Еглантина Мадлиа со романите Jeta dhe motrat e saj (Животот 
и нејзините сестри), објавен во Тирана во 1977 г., и Njëpritje e gjatë (Едно долго 
чекање), објавен во Тирана во 1984 г., и Дијана Чули со романите Rrethi i kujtesës 
(Кругот на меморијата), објавен во Тирана во 1986 г., и Zeri i largët (Далечен 
глас), објавен во Тирана во 1983 г. Сите нивни романи се објавени во Тирана. 
Овие четири автор(к)и се наоѓаат осамени меѓу 139 машки имиња, а тоа значи 
дека нивната застапеност е со минимални 2,87 %. Воедно, наведени се само 7 
нивни романескни остварувања наспроти импозантната бројка од 314 романи 
создадени од наведените машки автори, или тоа изразено во проценти би било 
2,22 %. Жените авторки, Албанки, кои творат во Р Македонија, Р Албанија 
и Р Косово, го засегаат феминизмот во своите романи, а тоа произлегува од 
желбата да се излезе од стегите на патријархатот, кој доминира во албанското 
општество, но и на Балканот. 

Во Р Македонија поетски творби на албански јазик пишуваат: Линдита 
Ахмети, Теута Арифи, Зејнепе Алили-Реџепи и др., додека романи пишуваат 
Фатмире Љумани, која објавува пет романи11, три драми, а воедно пишува 

11 Фатмире Љумани ги има објавено романите: Pritje në ankth (Прием во неволја), 1994 
г.; Dallëndyshja e parë (Првата голтка), 1996 г.; Beronja (Неротка), 1997 г.; Katakombi 
(Катакомби), 1998 г.; Кështjella në erë (Замоци во воздухот), 2001 г.. Во разговорот со 
авторкатадојдовме до сознанијата дека во нејзините романи главниот лик е жената која 
зборува, која отворено раскажува за своите доживувања, преживувања, но таа говори и 
за различните животни приказни со кои се среќава во средината во којашто дејствува и 
во која живее. Во нејзиниот роман Beronja или Неротка говори Бора (Снежана), жената 
што не успева да забремени и да стане мајка. Желбата да стане мајка ја води низ разни 
згоди и незгоди, таа прави сè да успее во намерата. Без никакви предрасуди, и покрај 
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и поезија, како и Пунторие Муча-Зиба, која е пионерка жена автор(к)а во 
феминистичкото движење. Таа пишува поетски творби на албански и на 
македонски јазик, а има објавено и 5 романи: Gjurmë dhe ishuj (Траги и острови), 
Ndёrgjegja e pleshtit (Болвата на совеста), Unё, dhuna dhe Ema Jazzi (Јас, 
насилството и Ема Јази), Vjeshtёtotemёsh (Целосна есен) и Emma Jazzi (Ема 
Јази) во кои засегнува современи теми од секојдневието. Во романот Emma 
Jazzi ни ја претставува позицијата на жената Албанка во Македонија, а темата 
е физичкото и психичкото насилство врз неа. Со свои романескни записи се 
јавуваат и: Ерзана Абази со романот Pallati i mallkuar (Проклетата палата); 
Рудина Батку со Hana (Хана); Халиде Ешбер со Gjithçka me ty…! (Што и 
да е…!); Заимка Феатовска со Shpresa nuk vdes (Надежта не умира); Ајла 
Кутлу со романите Tungjatjeta dashuri (Здраво љубов), Zbukurimi i karafilave 
(Разубавување на каранфилите) и Здраво, Севги; Флора Села-Кастрати со 
Burrё e kam Liqenin (Човекот има езеро) и Фатлинда Зеќири со E pathёna 
(Нераскажаните). 

Од направените согледби можеме да заклучиме дека жените авторки, 
Македонки или Албанки, во првичните прозни записи говорат за свеста дека се 
маргинализирани, за мајчината љубов, како и за спознанието дека, ако сакаат 
да бидат успешни, треба да се одречат од мајчинството и од приврзаноста кон 
семејството. Слободата јавно да се самоосознава преку пишаниот текст на 
жената ѝ се дава во последните две децении, започнувајќи од деведесеттите 
години од минатиот век, па до денес. Котеска се обидува да издвои три фази во 
развојот на женскиот пишан текст, а тие се: 1. асимболичност – 1960 година, 
2. искуство со телото – 1980 година и 3. постмодернички поигрувања со 
потеклото – 2000 година. Тргнува од немата жена, која е свесна за сопственото 
исклучување, па потоа говори за женското искуство со сопственото тело и 

тоа што е образована жена, прифаќа сè, само да успее во намерата. Таа дури и влегува 
во црква, иако е муслиманка, и ја моли пресветата мајка Богородица да ѝ подари дете во 
рацете како што таа го држи нејзиниот син. Таа нејзина болка не ја разбира околината, 
не ја разбира ни мажот, кој ја остава и паѓа во прегратките на нова жена со која добива 
дете. Во романот Katakombi, авторката го засега проблемот на наркоманијата, која 
сè повеќе и повеќе ја напаѓа младата популација. Низ приказната се запознаваме со 
животната судбина на двете сестри близначки, Нита и Неса, од кои едната е жртва 
на дрогата. Во тој свет ја внесува нејзиното момче, кое го слуша без противење. Во 
романот Dallëndyshja e parë (Првата голтка) печалбарството е согледано преку 
девојчето Илира, кое илегално заминува на печалба заедно со своето семејство. Таа ни 
ја раскажува судбината на Фјола, која се вљубува во еден Американец, човек од друга 
вера. Нејзините родители не ја оправдуваат таа љубовна врска, па затоа ја враќаат 
нивната ќерка во татковината и ја мажат за човек кој дури и не го познава. Таа, не 
можејќи да ја прифати судбината, решава да посегне по својот живот и се самоубива.
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завршува со самосвесноста и сексуалноста на жената12. Табеларно претставено, 
во однос на она колку прозни состави се создадени од жените во РМ во 
наведените периоди, би изгледало вака:

од 1960 г. до 1979 г. од 1980 г. до 1999 г. од 2000 г. до 2016 г. 

26 67 358 

 

Во наведените романи на жените авторки го гледаме светот на жената 
осознаен преку раскажувањето на самата жена. Во овој дискурс жената е 
активна, слободна, образована, нејзината сексуалност не е потисната, таа е во 
постојано движење и води битка со стереотипните претстави за неа. Жената 
авторка во своите дела ја поставува жената во улога на субјект и воедно ѝ 
ја дава можноста да размислува. Котеска ќе напомене дека романот како 
најредок жанр во македонското женско писмо созрева дури во 2000 година, а 
во него се говори за сексуалноста и самосвесноста на жената, за феминизмот, 
за проширувањето на женскиот простор, таа е образована, емотивна и во 
постојани контакти со луѓето што ја опкружуваат. Едноставно, жената е 
субјект со сопствени потреби и желби13. 

Можеме да заклучиме дека сликата на современата жена, жената како 
субјект, а не како објект, почесто ја среќаваме во женскиот наратив, додека во 
машкиот наратив почесто ја имаме сликата во која преовладуваат стереотипните 
претстави, забраните, откажувањата. За жал, машкиот наратив сè уште не ѝ го 
дал во целост правото на жената да биде субјект кој се самоопишува.
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Women’s Prose Writing in Macedonia

(Summary)

Starting from the data that in literary history we face one linear set absoluteness, i.e. a 
domination of masculine writing and marginalization of literature created by female authors, 
in this paper we decided to make a review of women’s prose writing created in R .Macedonia. 
Here we see that this writing is marginalized and this is confirmed by the data noted by Jasna 
Koteska, who says that in the History of the Macedonian literature: XX century by Miodrag 
Drugovac only 2.7% of the names are of women.
Women’s writing has existed and survived for several decades in Macedonia, although 
some data say that it existed a long time before that or even in the songs of the collected 
Macedonian folk creations. Novels written by female authors start to appear in the 1960s, 
while by late XX century and early XXI century, there are more novels by female authors such 
as: Kata Misirkova-Rumenova, Liljana Beleva, Olivera Nikolova, Vesna Acevska, Dragica 
Najchevska, Gordana Stojkovska, Elena Kozuharova and many others. The characteristic 
of women’s writing (ecriture feminine) is the the woman is a subject who creates, speaks, 
doesn’t keep silent, doesn’t slur over nor holds back and a woman’s voice leads us through 
the story.

Key words: woman, writing, literature, marginalization
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QU’EST-CE QU’UN AUTEUR?: 
ЧУДНИОТ И НЕОБЈАСНИВ СЛУЧАЈ НА 

БЛАЖЕ МИНЕВСКИ

Клучни зборови: Блаже Миневски, автор, дело, активизам

Иако некои влијателни теоретичари и критичари, како Ролан Барт 
(Roland Barthes, 1915 – 1980) со есејот Смртта на авторот (La mort de 
l’auteur, 1967) или Мишел Фуко (Michel Foucault, 1926 – 1984) со есејот 
Што е авторот (Qu’est-ce qu’un auteur?, 1969), се обидуваат да го одделат 
делото од авторот, т.е. да ја оспорат дотогашната биографска книжевна 
критика, редица примери покажуваат дека е речиси невозможно книжевните 
дела (чии автори се познати) да се читаат во еден (речиси) романтизирано 
изолиран простор во кој критичарот или читателот единствено би се 
занимавал со делото, а не и со неговиот автор. „Авторот сè уште владее 
во историите на книжевноста, биографиите на писателите, интервјуата, 
списанијата... Сликата на книжевноста што се наоѓа во обичната култура е 
тирански насочена кон авторот, неговата личност, неговиот живот, неговите 
вкусови, неговите страсти...“ (Barthes 1977: 143). Притоа, неретко она што се 
восприема како добро, квалитетно книжевно дело влијае и врз атрибуцијата 
на одредени квалитети на неговиот автор. Многу често, естетските 
вредности на делото се проектираат и во одредени етички вредности што 
треба да ги има авторот1. Според Фуко, притоа „модерната критика користи 

1 Така, на пример, Сузан Сонтаг (Susan Sontag) зборува за Надин Гордимер (Nadine 
Gordimer, 1923 – 2014): „Малкумина врвни писатели денеска ги исполнуваат многуте 
етички задачи што му стојат на располагање на еден писател со совест и со големи 
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методи слични на оние што ги користи христијанската ексегеза кога се 
обидува да ја докаже вредноста на еден текст според светоста на авторот“ 
(Foucault 2003: 384). Така, според него, авторот имплицитно се дефинира 
како константно ниво на вредност, како тело на концептуална или теориска 
кохерентност и стилско единство. „Навикнати сме“, вели Фуко, „да кажеме 
дека авторот е генијалниот создател на делото... Навикнати сме да мислиме 
дека авторот е толку различен од сите други луѓе...“ (Foucault 2003: 390). 

Во поглавјето За и против (Pro and Con) на својата автобиографија 
Мојата последна воздишка (Mon dernier soupir, 1982; My Last Sigh, 1985), 
режисерот Луис Буњуел (Luis Buñuel, 1900 – 1983) се осврнува и на својот 
врсник, писателот Борхес, велејќи: „Нема збор дека тој е многу добар 
писател, но, впрочем, светот е полн со добри писатели, а во секој случај, 
ако некој пишува добро, не значи дека мора да ви се допаѓа“ (Buñuel 1985: 
221). Споредувајќи го потоа Борхес со Жан-Пол Сартр, Буњуел додава 
и дека, кога се работи за Нобеловата награда за книжевност, „првиов 
јасно смета на таа награда, додека вториов ја одби и наградата и парите“ 
(Ibidem)2. Преку една ваква демистификација на човекот што се смета за 
еден од најважните автори на XX век, Буњуел јасно заклучува дека доброто 
(книжевно) дело не имплицира неопходно и одредени (човечки) квалитети 
и доблести кај својот автор. Меѓутоа, кога вели дека „светот е полн со добри 
писатели“, тој оди и еден чекор понатаму, релативизирајќи ја вредноста 
на делото и сугерирајќи дека, кога се работи за „сомнителен“ карактер на 
авторот (на пример, како во случајот на Борхес, алчен за слава и награди), 
неговото дело (без оглед на своите квалитети) станува секундарно или 
помалку вредно.

Еден од најпознатите случаи на автор чиј лош глас можеби и го 
надминал значењето на неговото дело е оној на Езра Паунд (Ezra Pound, 
1885 – 1972), кого Роберт Верник (Robert Wernick) соодветно го именувал 
Чудниот и необјаснив случај на Езра Паунд. Паунд, еден од највлијателните 

интелектуални дарби толку посветено, толку енергично или толку храбро како Надин 
Гордимер“ (Sontag 2008: 6). Од друга страна, пак, Сонтаг, и самата познат автор, во 
врска со сопствениот активизам, во 1999 година, за Њујорк тајмс, во статија насловена 
како Зошто сме на Косово? (Why Are We In Kosovo?, New York Times Magazine, 2 May 
1999), вели: „Комплицирано е, но не е толку комплицирано. Постои такво нашто како 
праведна војна“. 
2 Освен овие познати зборови за Борхес, Буњуел, меѓу другото, кажува и дека 
„интензивно не му се допаѓа“ и Џон Стајнбек (John Steinbeck) поради една статија 
преку која Буњуел го препознава како „бесрамен“, тврдејќи дека, доколку не беше дел 
од влијателната американска култура, Стајнбек би бил непознат (според Buñuel 1985: 
222).
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американски поети на XX век3, како гласен антисемит со огромни симпатии 
за Мусолини, по неколкуте години минати во Рим во активна фашистичка 
радиопропаганда (платена од тогашното Министерство за популарна култура 
на Италија), во 1945 година им се предава на американските воени сили. Суден 
за велепредавство, прогласен е за ментално болен и поминува дванаесет 
години во психијатриска болница. Она што, според Верник, е фасцинантно 
за случајот на Паунд, не е само природата на неговото злосторство туку и 
она што следи во годините по судењето4. Имено, за случајот да биде уште 
„почуден“ и „понеобјаснив“, во психијатриската болница Паунд го пишува 
своето, по многумина, најзрело и најдобро поетско дело, Кантоси од Пиза 
(The Pisan Cantos), и го објавува во 1948 година. Јавната и жестока кавга 
меѓу обожавателите и критичарите на книгата набргу станува политичка, т.е. 
кавга за контроверзиите поврзани со делата и карактерот на Паунд. Кавгата 
кулминира кога неговите обожаватели, членови на Конгресната библиотека 
на САД (Library of Congress), во 1949 година токму на оваа книга ѝ ја 
доделуваат првата (денеска исклучително престижна) Болингенова награда 
(Bollingen Prize)5, одлука подоцна поништена од гневното мнозинство 
членови на Конгресот.

Во тековниов македонски контекст, длабоките политички и/или 
идеолошки поделби од последниве десетина години создадоа јавен дискурс 
во кој писателите (како и сите други личности што се занимаваат со култура) 

3 Освен поради неговиот сопствен опус (или можеби најмалку поради него), книжевната 
заслуга на Паунд е и во поддршката на некои од другите познати автори на неговото 
време. „Со бескрајна енергија и дарежливост, ретка кај поетите како и кај секој 
друг еснаф, тој посветуваше огромен дел од своето време и напори охрабрувајќи ги 
сиромашните млади писатели како Џејмс Џојс, Д. Х. Лоренс, Роберт Фрост и Ернест 
Хемингвеј, објавувајќи ги, пишувајќи ентузијастички критики за нив и давајќи им пари 
за да можат да си ја платат киријaта“ (Wernick, The United States of America vs. Ezra 
Pound). 
4 Или, како што вели Верник, велепредавството на Паунд се состоело во изразување на 
„неговите длабоки убедувања дека (...) само авторитарен режим како оној на Мусолини 
може да ја расчисти маглата што го задушува модерниот живот; и дека нешто, по 
можност нешто насилно, треба да се стори за да се ослободиме од Евреите, од Банката 
на Англија, од Рузвелт (...), Винстон Черчил, издавачите, ноќните клубови, (...) 
контрацепцијата, лошите сликари како Рембрант, лошите композитори како Бетовен и 
Пучини (...)“ (Wernick, The United States of America vs. Ezra Pound). 
5 Болингеновата награда (Bollingen Prize for Poetry) е книжевна награда што се доделува 
на американски поет за најдобра книга нова поезија во претходните две години или за 
животно дело. Се доделува на секои две години од страна на Универзитетот во Јел. 
Наградата е воспоставена во 1948 година, со фонд од 10 000 долари од Болингеновата 
фондација за Конгресната библиотека. И наградата и фондацијата се наречени по 
селото Болинген во Швајцарија, во кое Карл Јунг имал своја летна куќа.
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се повикувани јавно да се произнесат во однос на општествените состојби. 
Преку ваквите јавни произнесувања, кои најчесто се од етички позиции, 
авторите се позиционираат „за“ и „против“. Овие состојби се налик на 
поделбите во врска со познатото прашање за Шпанската граѓанска војна, 
кое во јуни 1937 година дванаесет поети, меѓу кои Вилијам Оден, Арагон, 
Пабло Неруда и Тристан Цара, им го упатуваат на англиските поети6, „зашто 
писателите и поетите се меѓу најчувствителните инструменти на една 
нација“ (Authors Take Sides on the Spanish War) и „зашто повеќе не е можно 
да не се заземе страна“ (Ibidem). Во Македонија, скоро осумдесет години 
подоцна, во интервју за Радио Слободна Европа, младиот писател Петар 
Андоновски (добитник на една од највисоките награди за книжевност во 
земјава, наградата Роман на годината на Утрински весник за 2016 година), за 
учеството на писателите во граѓанските протести (т.н. Шарена револуција) 
вели дека „за разлика од другите области од уметноста, писателите се некако 
поотворени кон слободата (...)“ (Митевска). Од другата страна на рововите, 
пак, писателот Блаже Миневски во статијата насловена Антимакедонска 
револуција на дело: По спомениците, „шарената револуција“ ќе се сврти 
кон библиотеките и книгите?! (Дневник, 7.5.2016) вели дека „кога ќе заврши 
уништувањето на главните белези на македонската држава и државност, 
би можеле на ред да дојдат книгите, како еден од најважните преостанати 
темели на еден народ!“

Набројувајќи ги понатаму сите објекти во Скопје што беа обоени 
од Шарената револуција, оваа статија не застанува само на критика на 
реалните активности на протестите туку таа (хипотетички) зборува и за 
нејзините (според Миневски 2016) претпоставени следни активности. 
Притоа, алудирајќи на големото палење на книгите напишани од познати 
германски интелектуалци, кое се случи на 10 мај 1933 година, четири месеци 
по доаѓањето на Хитлер на власт, Миневски тврди дека е сосема неминовно 
дека тоа ќе се случи и во Македонија, а „единствената дилема е дали ќе 
почнат со македонските автори, кои не учествуваат на нивните протести, 
или пак ќе стартуваат со спалување на нобеловците, ѕвездите на светската 
книжевност (...)“ (Миневски 2016). 

6 Во јуни 1937 година, дванаесет поети (Aragon, W. H. Auden, José Bergamin, Jean 
Richard Bloch, Nancy Cunard, Brian Howard, Heinrich Mann, Ivor Montagu, Pablo Neruda, 
Ramón Sender, Stephen Spender, Tristan Tzara) од Париз упатуваат писмо до „писателите 
и поетите на Англија, Шкотска, Ирска и Велс“ барајќи од нив да се произнесат дали 
се за или против „легалната влада на народот на Република Шпанија“ и за или против 
„Франко и фашизмот“. Одговорите на прашањето (126 за легалната влада на Република 
Шпанија, 16 неутрални и 5 против) интегрално ги објавува Лефт ривју (Left Review) од 
Лондон, под наслов Авторите заземаат страна за Шпанската граѓанска војна (Authors 
Take Sides on the Spanish War).
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Токму оваа статија на Миневски, еден од најнаградуваните современи 
македонски автори (Роман на годината во 2007; награда „Стале Попов“ на 
Друштвото на писателите на Македонија за 2007; награди на Конкурсот за 
краток расказ на Нова Македонија во 2009, 2011, 2015), предизвика широка 
полемика, која во голем дел се однесуваше токму на (претпоставените) 
етички вредности што треба да ги има еден автор (писател). Во полемиките 
што следеа по овој текст, а кои во голем дел се одвиваа на социјалните 
мрежи, издавачот Ненад Стевовиќ, во духот на Буњуел, обидувајќи се да го 
оддели книжевниот опус на Миневски (т.е. неговиот книжевен квалитет) од 
него како автор (т.е. неговиот карактер и етика) на својот профил на Фејсбук 
вели: „Блаже е добар писател, многу добар, не би сакал тоа да се доведува 
под прашање, но ова што го напишал е таква ужасија (...)“ (Стевовиќ 2016)7. 
Меѓутоа, во коментарите на другите под овој статус, ваквата дистинкција меѓу 
(естетските) квалитети на делата на Миневски и неговите лични (етички) 
квалитети (или нивниот недостаток) се губи. Атрибуирајќи им одредени 
супериорни етички квалитети на писателите (над останатите), младиот (и 
популарен поет) Дарко Лешоски вели: „Може да е добар доктор, грнчар, месар, 
ама писател со вакви размислувања не може да биде“ (Стевовиќ 2016). Кога 
во дискусијата се вклучува и повозрасниот (и почитуван) писател Димитрие 
Дурацовски, цитирајќи ја токму погоре споменатата изјава на Буњуел 
за Борхес, следи „дообјаснување“ за вреднувањето на авторот како човек 
наспроти неговата големина како автор. Писателката Оливера Ќорвезироска, 
пак, на својот профил на Фејсбук таговно заклучува: „Длабоко сум загрижена 
за Блаже Миневски. Што се случило со таа раскошна пишувачка рака (...)“ 
(Ќорвезироска 2016). Кога некои од соговорниците резигнирано тврдат дека 
токму поради моралните сомнежи во врска со личноста на Миневски не му 
ги читаат делата, во духот на очекувањата за светоста на авторот, кои ги 
споменува Фуко, таа вели: „Треба да му ги прочитате книгите. Тогаш срамот 
на овој текст станува уште поголем“ (Ibidеm).

Активистот и колумнист Жарко Трајаноски најжестоко го напаѓа Миневски 
во напис со наслов Пропаганден автогол: Писарчето на „Николомини“ ги 
оцрнува „Шарените револуционери на Пиколомини“ објавен на порталот 
„Слободна“. Трајаноски имплицира дека, сосема соголен со секакви 
човечки морални вредности, Миневски воопшто не ја заслужува „светоста 

7 Интересно е што коментарите на Стевовиќ за личните средби со Миневски под 
горенаведениот статус многу наликуваат на описот на Верник на Езра Паунд (види 
фуснота 2), особено во однос на ставот и поддршката кон другите автори: „(...) доаѓа, 
и фин муабет си правиме, ги чита нашите млади автори, ги купува, следи што се 
случува (што не е многу често кај писателите), искажува радост што има нови одлични 
генерации (...)“ (Стевовиќ 2016).
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на авторството“ и, во својот кус текст (почнувајќи од насловот па понатаму), 
всушност вели дека тој воопшто не е писател, туку „преродбенички писар“ 
и еден од „писателчињата полтрони“ (Трајаноски 2016). Со сличен тон, 
непотпишаниот текст Предавството на писателот во дневниот весник 
„Слободен печат“ вели дека случајот на Блаже Миневски е „вистинско 
мерило за тоа до каде може да оди лудилото во одбрана на актуелната 
криминална власт“ и дека Миневски е еден од оние „што се издаваат како 
писатели“ (Предавството на писателот), сугерирајќи, секако, дека не 
е [писател]. Со други зборови, сите вакви проблематизирања на самиот 
идентитет на Миневски како писател (автор) треба да укажат дека авторот 
својот легитимитет како таков не го црпи (единствено) од делата што ги 
создава туку и (па дури и најмногу) од својот општествен ангажман и, уште 
повеќе, од својата способност во тој ангажман да ја одбере „вистинската“ 
страна, т.е., според зборовите на Сузан Сонтаг, да ги исполни „многуте 
етички задачи што му стојат на располагање на еден писател со совест“ 
(Sontag 2008: 6). 

Во целата серија реакции по написот на Миневски, во која критиката, токму 
онака како што вели Барт, „тирански“ се насочува кон авторот, се издвојува 
јавното писмо на писателката Калина Малеска. Имено, Фуко вели дека, кога 
зборуваме за еден автор, „сепак мораме да се запрашаме дали сè што напишал, 
рекол или оставил зад себе е дел од неговото дело (...)“ (Foucault 2003: 379) 
и заклучува дека „не постои теорија на делото (...)“ (Ibidеm). Тргнувајќи од 
претпоставката дека секое писмо што еден автор го напишал, без оглед дали 
е книжевно, новинарско (како во овој случај), па дури и приватно, е дел од 
неговото дело, Малеска ѝ приоѓа на статијата на Миневски како на дело и ја 
анализира како што би се анализирал еден текст, без притоа да се занимава 
со личноста на авторот (надвор од текстот) и (во случајов) со неговите 
етички димензии. Започнувајќи со заклучокот дека сите тези во статијата 
на Миневски „почиваат на ситуации кои авторот или воопшто не ги разбира 
или намерно ги извртува“ (Малеска 2016), таа ја проблематизира логиката 
на хипотезата на Миневски: „[А]второт, од една страна, се обидува да се 
огради од она што го тврди, бидејќи не тврди дека веќе почнало уништување 
на книги, туку го дава само како претпоставка, а од друга страна не нуди 
ниту еден аргумент за тоа од каде го црпи оправдувањето да ја изнесе оваа 
претпоставка, којашто е целосно неаргументирана (...)“ (Ibidеm). Понатаму, 
Малеска ја отфрла и аналогијата на Миневски меѓу историјата (палењето на 
книгите во Германија во 1933 година) и сегашноста (Шарената револуција), 
нарекувајќи ја „капитален пропуст“ и велејќи дека се работи за „две целосно 
спротивни, а не слични ситуации“ (Ibidеm). 

Оваа анализа на текстот на Миневски, иако зборот „автор“ го употребува 
дури петпати, во суштина не се занимава со него, ниту пак поаѓа од 
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претпоставката дека „објаснувањето на едно дело секогаш се бара во мажот 
или во жената што го произвеле“ (Barthes 1977: 143). Напротив, и за разлика 
од сите останати негови критичари, таа внимателно го исчитува текстот, 
сместувајќи го, бартовски, неговото значење кај себеси како читател, зашто 
токму читателот би требало да е „оној што во едно единствено поле ги 
држи заедно сите траги врз основа на кои се конструира пишаниот текст“ 
(Ibidem: 148). Меѓутоа, таа како читател овде оди и чекор понатаму, па 
текстот го раздробува и го деконструира, почнувајќи од она што го смета за 
погрешна употреба на едни зборови („уништува“ наместо „бои“), селективна 
употреба на други („метафорички“) и завршувајќи со неговите внатрешни 
контрадикторности (неаргументирани тврдења, недоволно објаснет 
контекст). Интерпретацијата на овој текст за Малеска не е во општествената 
и политичка позиционираност (или „заблуденост“) на неговиот автор, туку 
пред сè (и единствено) во самиот текст и во начинот на кој таа како читател 
му пристапува. Така, во ова нејзино исчитување текстот што се анализира 
е „лош“ не поради (за останатите критичари) „сомнителните“ идеолошки 
гледишта на неговиот автор, туку едноставно затоа што не ја исполнил 
својата цел, т.е. своите тези не ги поткрепил со аргументи и со логика. Затоа, 
вели таа, тој останува предмет на „некој научен текст што ќе се бави со 
лингвистички манипулации и недостиг на логика“ (Малеска 2016).  

Започнувајќи со тезата дека и оваа статија на Миневски е едно од 
неговите дела и завршувајќи со овој сублимиран заклучок на Малеска, дека 
тоа дело не ја исполнило својата функција, т.е. не го убедило читателот во 
логиката на своите аргументи, станува појасен и опсесивниот јавен фокус 
врз неговиот автор. Фуко вели дека „авторот е посебен извор на изразување, 
кој, во помалку или повеќе комплицирани форми, се манифестира еднакво 
добро и со слична валиднoст во делата, во скиците, писмата, фрагментите 
и така натаму“ (Foucault 2003: 385), и тој мора да биде „точката во која 
се разрешуваат контрадикциите, а некомпатибилните елементи конечно 
се врзуваат заедно (...)“ (Ibidеm). Кога ваквото традиционално разбирање 
на книжевната критика не успева да се афирмира (т.е. емпириски да се 
потврди), се разбива и сликата за авторот како постојан и кохерентен извор 
на доследни значења. Впрочем, како што вели писателот Беким Сејрановиќ, 
„читателите не би требало да ги запознаваат омилените писатели, секогаш 
ќе се разочараат“ (Glavaš 2016).
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Qu’est-ce qu’un Auteur?:
The Strange and Inscrutable Case of Blazhe Minevski

(Summary)

By alluding to two titles – the one of the well-known essay by Michel Foucault, What Is an 
Author and Robert Wernck’s article The Strange and Inscrutable Case of Ezra Pound, this 
paper attempts to review the phenomenon and critical reception of the author vis-à-vis his 
work. Foucault’s words “we are used to think that the author is so different than all other 
people” have a completely new meaning in the current Macedonian context in which the deep 
political and/or ideological divisions in the last ten years have created a public discourse in 
which the writers (as all other persons that work in culture) feel almost obliged to publicly 
speak out with respect to developments in society. These opinions, given outside the literary 
works of these authors, via traditional or new media are often criticized in the public; this 
criticism also concerns the ethical dimension, and in some cases, even the sound mind behind 
the publicly expressed views and judgements of the authors. 
In this situation, the question about the (traditionally) perceived symbiosis of the author and 
his work, the expectations that the positive criticism of a work also imposes on the character 
of its author, as well as the (in)ability to digest and assess the work independently from its 
author, is being reopened. 
This paper reviews and analyses this phenomenon via a recent case of a column written by the 
well-known Macedonian prose author Blaze Minevski, entitled Anti-Macedonian Revolution 
in Action: After the Monuments, the “Multicolored Revolution” Will Turn to Libraries and 
Books?! Published in the Dnevnik daily and the public reactions that followed it. 

Key words: Blaze Minevski, author, work, activism
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Што се очекува од европскиот театарски критичар1

Ноторна вистина, која се повторува на сите собири, тркалезни маси, 
научни конференции, разговори за време на паузата, средбите во бифето по 
премиерата е дека на Македонија ѝ недостасуваат театарски критичари и 
квалитетна театарска критика, воопшто. Она што поретко се поставува како 
тема на разговор е мошне значајното прашање: што, всушност, е (или треба да 
биде) театарскиот критичар. 

Бидејќи Македонија, вака или онака, се поврзува со она што се нарекува 
„европски културен круг“, а имајќи ја предвид јасно изразената желба на 
нејзините граѓани за членство во Европската Унија, а со тоа и на нејзините 
уметници за приклучување кон европскиот културен простор, зборувајќи за 
македонската театарска критика, треба да се има на ум европскиот критички 
дискурс, потребите и очекувањата од критичарот, кои се определени преку 
европскиот културен контекст. Спецификите на театарската критика во Европа 
ги прецизира, меѓу другите, Сања Никчевиќ (Nikčević 2001).

Слободно парафразирајќи ја Никчевиќ, потребни се неколку услови што 
придонесуваат театарската критика да ги исполни своите цели:

1 Терминот „европски театарски критичар“, во овој текст, се однесува на условите што 
треба еден критичар да ги исполни за да ги оствари очекувањата и целите на европската 
театарска критика.
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•	 Од театарскиот критичар се очекува да биде сериозно теоретски 
подготвен, односно да ја познава историјата и теоријата на театарот.

•	 Критичарот не треба (или не би требало) да му „припаѓа“ на 
медиумот за кој пишува, односно, кога критичарот се произнесува 
за одредена претстава, тој искажува свој став, кој треба да е надвор/
над уредувачката политика на медиумот, надвор/над контролата на 
уредникот.

•	 Целната група на театарскиот критичар не е широката публика, 
туку, главно, режисерите или драмските автори. Понекогаш и друг 
критичар, кој не ја „разбрал“ претставата.

•	 Поврзано со ова, главната цел на критичарот во европскиот културен 
контекст е да ја едуцира, не публиката, туку театарската заедница, да 
објасни, да просвети.

•	 Токму затоа, критичарот, кога пишува, го нема на ум само сегашниот 
момент туку и идните генерации.

•	 Критичарот е свртен кон иднината и поради целта да се профилира 
самиот театар; да се препознаат новите правила или да се осудат 
старите.

•	 Критичарот не ја валоризира претставата, туку се труди да ја стави 
во некоја теоретска, културна или естетска рамка. Затоа, критичарот 
љуби да ги употребува модерните паметни зборови од типот 
„актанцијален“, „постмодернизам“ или „перформативен“, притоа 
цитирајќи потврдени авторитети.

•	 Од ова произлегува дека театарскиот критичар во Европа никогаш 
не зборува во прво лице еднина, туку секогаш употребува прво 
лице множина. Притоа, „ние“ не се однесува на медиумот, туку на 
критичарите и теоретичарите што се припадници на истиот естетски 
правец или, во најмала рака, на „луѓето што знаат“.

•	 Влијанието на критичарот не се огледува во моќта да се „уништи“ 
претставата доколку критиката е неповолна, туку во влијанието на 
репертоарот. Тоа влијание се врши и преку објавените текстови 
и преку фактот дека критичарите многу често се во жиријата на 
големите фестивали. А секој театар сака да добие награда.

•	 Конечно, силата на критичарот (или неговата слабост) е поврзана со 
интегритетот на неговата личност.

Списокот на Никчевиќ, напати дискутабилен, сепак, ни ги дава главните 
карактеристики на театарската критика. Звучи пренапрегнато тврдењето 
на Никчевиќ дека театарскиот критичар не пишува за публиката, бидејќи 
критиката по дефиниција ја опфаќа и публиката, а нејзиното најраспространето 
значење е, едноставно кажано, препорака упатена кон реципиентите. Она што 
Никчевиќ сака да го истакне е неоспорно: театарската критика, на овој или оној 
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начин, треба да биде еден вид ориентир за театарските работници. Односно 
таа, преку ставот што го искажува, а кој се потпира на знаење за театарот, треба 
да укажува на тоа зошто (или како) еден театарски репертоар е добар (или ќе 
стане добар). Во таа насока зборува и една од иконите во театарот (и театарската 
критика) на Соединетите Држави, Роберт Брустејн, кој, доближувајќи се до 
посочените карактеристики на европскиот театарски критичар, го воведува 
терминот „репертоарен критичар“ (repertory critics). Брустејн повикува на „нов 
вид критички ум, кој е способен да разбере дека театарот не е дуќанче што 
произведува успеси или неуспеси, туку жив организам на уметници, кој се 
развива заедно со својата публика. Се молам да се појави критичар што ќе знае 
и помни дека актерот што го фалел во ’Чекајќи го Годо‘ е истиот оној актер што 
го растурил минатата недела во ’Како што милувате‘, дека постојат врски меѓу 
драмата и изведбата, кои присутната публика може да ги препознае со мала 
помош на критичарот“2 (Brustein 2007: 33). 

Во делата што досега ги спомнавме, а и во другите трудови што зборуваат 
за театарската критика, доминантно место има критичарот што пишува за 
печатен медиум. Некако, се подразбира дека театарската критика е поврзана 
со весник, дневен или неделен. Со експанзијата и зголеменото влијание на 
т.н. „нови медиуми“ (блогот, форумот, онлајн дискусијата) и сеприсутноста 
на социјалните мрежи, се создава нова ситуација, која мора да се одрази и 
на театарската критика. Прашањето е едноставно – дали блогерот, кој се 
смета за влијателен (односно кој има значаен број на пријавени читатели 
што го следат), а кој пишува за театарот, е театарски критичар. Односно дали 
професијата театарски критичар е поврзана со медиумот за кој се пишува, 
со образованието или со нешто трето. Под притисок на овие прашања и на 
многуте одбиени пријави за членство, Американската асоцијација на театарски 
критичари (АТСА) во 2015 година јасно дефинира кој може да стане нејзин 
член, а со тоа, посредно, одговара и на прашањето: кој е театарски критичар: 
„Нашите членови работат за дневни весници, магазини, радио, телевизија 
и онлајн сервиси ширум САД [...] Зачленувањето е можно за сите оние што 
критички го проследуваат театарот професионално, регуларно и со намера тоа 
да биде објавено во печатен, електронски или дигитален медиум“ (ATCA 2015). 
Определеноста е јасна: треба да пишувате за театарот професионално и редовно 
за да бидете признаен театарски критичар од АТСА. Но, на сајтот на АТСА во 
2017 условите (што ќе рече и дефиницијата за тоа кој е театарски критичар) се 

2 Брустејн, меѓу другото, формулира три прашања што се однесуваат на театарската 
критика. Тој се прашува каква е состојбата со театарската критика денес, која е 
функцијата на театарскиот критичар во однос на театарското дело што го разгледува и 
дали театарскиот критичар претставува поддршка или пречка во развојот на театарот 
(Brustein 1983: 17). 
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сменети, па сега стои: „Членството е отворено за сите што регуларно објавуваат 
суштински критички текстови или на друг начин критички го покриваат 
театарот“ (ATCA 2017). 

Времињата се менуваат. Сега веќе не мора да бидете професионалец 
(односно да бидете платен за своето пишување), ниту пак (само) да објавувате 
критики. Може и на некој друг начин да го следите театарот, за единствената 
асоцијација на театарски критичари во САД да признае дека сте театарски 
критичар. 

Треба да се спомене и дихотомијата што ја забележува Чамберс кога станува 
збор за новинарското и академското вреднување на театарот (Chambers 2002: 
183). 

Најопшто земено, секој оној што во медиумите, „конвенционалните“ или 
„новите“ сеедно, изнесува свој став за театарски претстави е театарски критичар. 
Имајќи го на ум културниот контекст, традициите и навиките на одредена група, 
од театарскиот критичар се очекува да има познавања од историјата и теоријата 
на театарот, литературата и уметноста воопшто, да ги разбира и знае процесите 
што се одвиваат во театарот пред, за време и по премиерата. Театарскиот 
критичар се обраќа и кон широката публика и кон театарските професионалци. 
Често, театарскиот критичар, толкувајќи ја претставата и ставајќи ја во 
одредени теоретски рамки, ја валоризира. Таа валоризација може да биде со 
суптилна и избрана употреба на епитети и скриени резерви или директна со 
определен став добро/средно/лошо. Се разбира, ова е широка дефиниција, која 
обединува различни профили на театарски критичари и различни пристапи кон 
пишувањето за театарската претстава. 

Ретко се појавува критичар со овие квалитети. Нашата театарска критика 
е неконзистентна, често се потпира на општоприфатените ставови, на 
авторитетите на потврдените режисери, се приспособува на она што се 
нарекува „државна културна политика“, и често, ставот за одредена претстава 
се изведува врз основа на некои, за театарот, периферни, надворешни фактори. 
Така, во македонската театарска критика, може да се случи еден ист критичар 
за одредена претстава во еден момент да смета дека се работи за неквалитетен 
и здодевен проект, а по само неколку месеци, најчесто под влијание на 
успесите што претставата ги стекнува надвор од границите на Македонија, 
истиот тој критичар, на долго и на широко, да ги изнесува своите аргументи 
за прелестноста и високите квалитети на претставата. Понатаму, често, на 
македонскиот театарски критичар му се провлекуваат ставови што ја немаат 
предвид современата теоретска мисла, тој не располага со алатки со кои може 
да ги толкува новите појави, ниту пак има доволно искуство да препознае нешто 
што ќе го означи идниот развој на театарот. Ваквите практики немаат ништо 
заедничко со она што се подразбира под „европски театарски критичар“, нити 
пак можат да го прават она за што Никчевиќ и другите тврдат дека е главна 
задача на критичарот – да го насочува театарот. 
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Секако, ваквото тврдење не може да се однесува за македонските театарски 

критичари воопшто. Во Македонија има „европски критичари“, дури и многу 
порано од инсистирањето на „заеднички европски културен простор“. Ова 
тврдење ќе се обидеме да го докажеме преку примерот на критиката за „Гоце“ 
на Венко Марковски, потпишана од Димитар Митрев.

Театарската критика на Митрев за „Гоце“ на Венко Марковски
Точно десет години по востанието, на 11 октомври 1951, во Македонскиот 

народен театар, праизведена е монументалната (и мегаломанска) драма „Гоце“3 
на Венко Марковски, составена од 3 000 стихови во јамб. Хорското одобрување 
и величање на претставата, (која и по датумот на изведбата и по гостите на 
премиерата има карактер на „државен проект“), го разбива Димитар Митрев. 
Тој, иако еден од најревносните проследувачи на театарските и литературните 
настани во тој период, за „Гоце“ се пројавува дури по шест месеци, откако 
публиката постојано ја полни салата, откако веќе се изнаредени пофални, 
панегирички критики (некогаш и по две-три од еден автор), откако „Гоце“ е 
објавена како книга (Марковски 1952). Митрев се јавува откако сите елементи 
покажуваат дека македонскиот театар, односно неговата државна сцена, добила, 
конечно, успешна и голема претстава и драма од современ автор. Перјаницата 
на македонската литературна критика, еден од основачите на ДПМ, ерудит 
и авторитет на времето, Митрев, во прецизен, опширен текст насловен „За 
’молчењето‘ на критиката, за рецензентската ’активност‘ и за ’Гоце‘“ (Митрев 
1952), дел по дел, прави анализа на јампското дело на Марковски, анализа по 
која од големиот спектакл, „државната“ претстава и бисерот во репертоарот 
на МНТ не останува ништо. Митрев, буквално, го растура меурот од сапуница 
продуциран од македонскиот театарско-литературен социјалистички реализам 
од секој аспект. Почнува со одговорот на прозивката зошто се нема пројавено 
за Гоце. Едноставно и директно, Митрев објаснува дека нивото на пиесата не 
го мотивира да пишува за неа: „...молчењето на критикот, значи, се резултира 
од бессилието на авторот да го ентусијазира за своето дело“ (Митрев 1952: 23). 
Потсетувајќи дека начесто се навраќал и на поетското и на драмското творештво 
на Венко Марковски, Митрев ќе го извлече заклучокот дека Марковски треба 
да остане во поезијата, бидејќи „’Гоце‘ е четвртата по ред пиеса на В. М. и, 
како таква, може да биде еден убедлив показател за природата на неговите 
драматуршки можности“ (Митрев 1952: 35).

3 „Гоце“ на Венко Марковски е праизведена на 11 октомври 1951. Режијата е на Димитар 
Ќостаров и Тодор Николовски, сценограф е Василие Поповиќ-Цицо, костимите се на 
Мира Глишиќ, изборот на музика е на Илија Џувалековски. Илија Џувалековски е во 
насловната улога, Илија Милчин го толкува Тефик-бег. 
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Митрев е еден од оние теоретичари што доследно се залагаат за (соц)
реализмот. Меѓутоа, како сестрано образуван критичар, за него (соц)реализмот 
не е директно спроведување на одредени идеолошки ставови во уметноста, туку 
бара естетско пресоздавање во кое ќе се почитува принципот на веројатност, 
па тој и за реалистичките дела бара естетски критериуми. Така, зборувајќи за 
историско-документарниот аспект на Гоце, Митрев во драмскиот текст наоѓа 
редица недоследности и произволности и заклучува дека „сконцентрисањето 
на творечкото внимание само по линија на тоа – да не се пропушти ништо од 
животот на главниот лик, ни оддалеку не значи уметничко пресоздавање на тој 
лик“ (Митрев 1952: 46–47). 

Нема сомневање дека Димитар Митрев во театарот драмскиот текст го става 
пред сценската изразност на претставата. За него драмата е носител на идејата. 
Неговата естетика цврсто се придржува кон драматските правила што авторот 
ги усвоил. Но како информиран критичар, тоа не значи дека не е свесен за 
спецификата на театарската изразност: „Драмската уметност, кон тоа, наложува 
и свои ограничувања. Невозможно е во една драма разнострано откривање на 
еден лик. Па тој бил и централен. Разоткривањето на личноста исклучиво низ 
заемните односи со други личности, отсуството на авторски говор, потребата 
од единство на акцијата, постигањето на единствена конфликтна точка – тоа се 
такви условности за кои еден драматург не може да не држи сметка; не може да 
не излегува од нив“. Според Митрев, драмата на Марковски не се вклопува во 
овие барања: „Авторот на ’Гоце‘ гори од желба да ни даде еден стопроцентно 
разностранен Гоце Делчев. Да ни го даде дури и она што не постои во него. 
Па затоа, се губи најсуштественото, најжизненото; се губи гоцевското во 
Гоце“ (Митрев 1952: 47). Во овој дел може да се заклучи дека Митрев, иако 
припадник на една естетика што неретко се означува како догматска, токму 
поради квалитетот што го поседува – темелна упатеност во актуелната теорија 
и историјата на театарот, може да дојде до заклучоци што неговата критика ја 
доближуваат до современите барања за европскиот театарски критичар. Иако, 
се разбира, перјаницата на македонскиот повоен (соц)реализам не може да 
се согласи со отстапувањата од принципите на „жизненоста“. Заклучокот на 
Митрев е очекуван и јасен: „веднаш по премиерата, мене ми беше јасно: во 
најсуштествените линии, Гоце од пиесата не е Гоце од животот [...] главниот 
лик од новата пиеса на В. М. е лишен од најдоминантните карактеристики на 
својот исклучително изразен прототип“, што доведува до тоа „[ликот на Гоце] 
да се наложува како една книжевна фикција“, да се изгуби во „натуралистички 
сфатена и натуралистички исполнета фактографичност“ (Митрев 1952: 47). 
Всушност, вака поставениот заклучок упатува на тоа дека ставовите на Митрев 
се „оптоварени“ со терминолошка неусогласеност што произлегува од идеите 
на (соц)реализмот. „Книжевната фикција“ на Митрев не подразбира нешто 
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поврзано со книжевната имагинација, туку она што денес би го означиле како 
памфлет. Така, „книжевната фикција“ на Митрев е еден вид агитност на 
пиесата. Она што на критичарот му пречи е податокот дека „В. М. [...] реди 
тезисни пунктови за Гоцевите становишта по разни прашања како во некаков 
блокнот, или прирачник за агитаторот“ (Митрев 1952: 49). Фразите со кои ликот 
на Гоце од сцена се расфрла му пречат на критичарот од два аспекта. Првиот, ајде 
да го речеме, сценско-театарски, произлегува од јасната определба на Митрев 
за театарскиот израз како дејствување. Според Митрев, авторот заборавил 
дека „зборот во драмата треба да означува акција или стимул за акција“. На тој 
начин, претставата не е сценична, не е театарска, туку претставува редица на 
пароли што актерите ги нафрлаат. Вториот е во рамките на естетиката на (соц)
реализмот чиј главен претставник во теоријата кај нас е имено Митрев. „По 
силата на стари натуралистички пријоми, животниот материјал на пиесата се 
деформира до безбојност, за да го фрли во сенка најсуштественото за епохата и за 
нејзиниот најтипичен изразител. Додека пак, по силата на стари романтичарски 
пријоми, – полето на историската белетристика е сфатено како погоден терен за 
субјективизација на чисто авторски своеобразности. Од мешаницата на двата 
потхода доаѓа отсуството на уметничката вистина за централната личност во 
пиесата“ (Митрев 1952: 58). Или кажано со современ теоретски јазик, Митрев 
му забележува на Марковски за неговата недоследност кон жанрот. За Митрев, 
како вистински познавач на материјата за која зборува, вистината на драмскиот 
текст лежи во доследноста кон реализмот како постапка, кој пак, за да биде 
естетски убедлив, не може да си дозволи „мешаница“ од разнородни приоди.

Митрев зборува и за јазикот на „Гоце“, зборува и за напрегнатите 
инсистирања да се зачуваат правилата на јампскиот стих, за нестилизираноста 
на јазикот на ликовите во зависност од нивниот национален, социјален или 
културен статус. Она што особено му пречи на Митрев е „правењето на стих и 
барање на рими за ништо и никакви работи“. Митрев во критиката ги исмејува 
истите стихови од кои, многу години подоцна, во разговор со авторот на овој 
текст, се ужаснуваше и Илија Милчин4, театрално изговарајќи ги истите делови 
од „Гоце“: „Се скисна јогурт...“; „Го ставивме на маки тешки / го редевме со 
јајца жешки“ (Митрев 1952: 68). 

Ставот на Димитар Митрев за публиката е очекуван и дефиниран од неговото 
сфаќање за улогата на „критикот“, како што тој би рекол. Според него, успехот 
кај публиката е небитен за квалитетот на театарското дело. „Публиката оди и 
ќе оди, ја полни и ќе ја полни салата, затоа што самиот наслов, самата тема ја 
поврзува со еден нејзин национален култ. Аплаудира и ќе аплаудира во името 
на своите асоцијации за Гоце Делчев“ (Митрев 1952: 73). За Митрев, сосема во 

4  На праизведбата Милчин го толкуваше Тефик-бег.
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духот на времето5, публиката е пасивниот чинител, кој не може да се впушти во 
релевантна оценка на театарската претстава. Таа е водена од емоциите. Оттука 
и одговорноста што ја бара Митрев од критиката – таа е онаа што ќе знае да го 
оддели квалитетот од памфлетот, а со тоа ќе влијае на театарскиот репертоар и 
на зголемувањето на „културниот капитал“ (Бурдје) на публиката.

Димитар Митрев ја препознава вредноста на максимата што денес е 
основа на секоја маркетиншка кампања: да се зборува за настанот, не е битно 
добро или лошо. Токму затоа, Митрев молчи шест месеци по праизведбата. 
Митрев успехот на претставата кај публиката, освен со емоциите за кои погоре 
зборувавме, го поврзува и со постојаната присутност на „Гоце“ во медиумите. 
„Половина година како се дискутира, писмено и усмено, за пиесата. Ако се 
продолжи уште половина година [...] салата пак ќе биде полна. И ништо чудно 
ако започне да доаѓа публика и од другите републики“ (Митрев 1952: 73). 
Токму тука може да се препознае Митрев како „европски театарски критичар“. 
Тој укажува на одговорноста што критичарот треба да ја има. Таа пак, секако, 
подразбира знаење, кое критичарот го издвојува од обичниот посетител на 
театарот. Неговото знаење му дава право да заклучи дека е длабоко уверен оти 
четвртата пиеса на Венко Марковски е тука „отворено да ни укаже на неговата 
бесплодност за дејствување во сложените сфери на драмското творештво“ 
(Митрев 1952: 74), што подоцна се потврдува како факт. Денес претставата 
„Гоце“ се одредува како неуспешен обид на релативно младата македонска 
сцена да се имплементираат туѓи културни форми.

Митрев како европски театарски критичар
Текстот на Митрев за „Гоце“ ни дава можност да го определиме профилот 

на најмоќниот критичар во Македонија по војната и да дефинираме кои негови 
ставови го доближуваат до барањата за она што ние за потребите на овој 
текст го нарековме „европски театарски критичар“, уште многу пред појавата 
на идејата за заеднички европски културен простор. Тоа ќе се обидеме да го 
докажеме преку јасните ставови на Митрев. 

5 Станува збор за времето по Втората светска војна кога, од една страна, владее еуфорија 
предизвикана од можноста за слободно изразување на националното чувство, па 
историските ликови што се бореле за слобода се донесуваат на пиедесталот на митски 
јунаци, а од друга, публиката ја сочинува работничката класа, која нема позначаен 
„културен капитал“ (термин на Пјер Бурдје), па театарот бил и во функција на културно 
издигнување на работничката класа. Оттука, логичен е заклучокот дека, за прифаќањето 
на претставата со воодушевување сѐ до појавата на Митрев, значајно влијание имале, 
во прв ред, нејзината политичко-идеолошко-национална определеност: одбележување 
на десетгодишнината од 11 Октомври, Гоце Делчев како парадигма на континуитетот 
на македонската револуционерна борба, но и желбата за откривање на нови форми во 
македонскиот уметнички израз (обид за употреба на јамбот). 
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Иако во критиката Димитар Митрев е типичен претставник на своето време, 

тој е и парадигматичен пример и за тоа што треба да претставува европскиот 
театарски критичар. Основна одлика на неговото критичко дејствување е 
цврстата увереност во своите ставови, која произлегува од јасно определената 
естетика и идеологија од која не отстапува. Слично и на барањата на Никчевиќ 
и Брустејн, категориите добро/лошо, уметност/неуметност кај Митрев немаат 
за цел да ја „уништат“ претставата за која зборуваат, ниту пак само да ја оценат 
од естетски или идеолошки аспект, туку и да „подучат“, т.е. да влијаат на 
репертоарот на театрите и на начинот на реализација на претставите, а секако 
и на ставот и сфаќањата на публиката. 

Како логична последица од претходно кажаното, целната група на критичарот 
не е толку публиката, туку, главно и пред сѐ, авторите на уметничкиот проект. 
Зашто, судејќи според текстот на Митрев, публиката треба да учи од театарот. 
За да ја оствари оваа своја мисија, театарот треба да биде во постојан дослух 
со театарскиот критичар, кој, снабден со рецентно знаење и со искуство, ќе 
може да биде ориентир за театарот. Дека за токму таков критичар станува збор 
кога се мисли на Митрев, говори и фактот дека тој во споменатата рецензија 
покажува знаење за редица релевантни истражувачи на театарот почнувајќи 
од Аристотел, преку Сен Бев и Лесинг, до Јан Хус, Горки, Вапцаров, Ботев, 
Светозар Марковиќ итн. Оттука, не изненадува фактот што, по критичкиот 
осврт на Митрев, ставот кон претставата „Гоце“ се менува, а во историјата на 
македонскиот театар таа се поима како неуспешна. 

Се чини дека појавата на ваков, ултимативен критичар е вистинска среќа 
во првите години на македонската држава, кога се конституираат не само 
јазикот и културата туку и одредени уметнички стандарди. Митрев е еден 
од оние ерудити што, сакале ние да признаеме или не, има огромно влијание 
на следните генерации театарски критичари, дури и на оние што естетски 
и идеолошки биле против него и неговите ставови. Иако можеби ќе звучи 
контрадикторно, денешната македонска театарска критика не го постигнува 
стандардот за кој Митрев се залага, а кој, всушност, може да се прочита и во 
барањата за „европскиот театарски критичар“. Одговорот на прашањето зошто 
е тоа така, е предмет на интерес за некое идно истражување. 
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Mishel Pavlovski

     Macedonian Theatre Criticism. Chapter One: Dimitar Mitrev 

(Summary)

In this article, the theatre critic is generally defined as a woman/man who writes about theatre 
in the media. Depending on the cultural context and other factors, the theatre critic is defined 
as a professional who addresses the theatre community and / or the general public. She/he 
knows the theory and history of theatre, but also is familiar with the process of preparation 
and realization of the premier in the theatre. On the basis of this definition, through the 
review of Goce by Venko Markovski, the article analyzes the views and critical methods of 
Dimitar Mitrev.

Key words: theatre, theatre criticism, Dimitar Mitrev, Venko Markovski, audience
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ТЕАТАРСКАТА КРИТИКА ВО МАКЕДОНИЈА – 
ДА ИЛИ НЕ?

Клучни зборови: театар, театарска критика, рецепција, публика, критичар

Театарска критика, вовед
Секое уметничко дело не е комплетно ако нема гледач / консумент / критичар 

/ толкувач од другата страна. Колку и да е тенденциозна оваа изјава, толку е 
и потребно да е нагласена и потенцирана. Теоријата на рецепција, посебно 
на театарската рецепција, инсистира на овој факт. Театарската претстава, 
како уметничко дело што живее само во мигот додека трае, има насушна 
потреба од критика, рецензија, оглед, осврт, за да може да биде меморирана 
и забележана во колективното културно паметење. Претставата се случува 
во еден определен временски период. За разлика од другите уметнички дела 
што може да се презервираат, претставата не може. Ја чува само гледачот во 
личната меморија. Кога тој гледач е едуциран, тогаш може тоа сеќавање да 
го артикулира во еден запис за да може да остане што подолго во театарската 
историја. На секој театролог му е потребна театарската критика од основната 
причина што, при реконструкцијата на претставата, главната алатка на научно-
методолошкиот инструментариум за анализа на една претстава, театарската 
критика е еден од непосредните извори за тоа. Меѓутоа, критиката им треба 
исто толку и на театарските креативци, на режисерот, драмскиот автор, 
актерите, сценографите, костимографите, композиторите и сите чинители на 
претставата, не само за да се потврди, валоризира и афирмира нивната работа 
туку и за да имаат предвид што прават добро, а што лошо и да се водат со 
нејзина помош кон нивно подобрување. (Ова е сепак во идеални услови, кога 
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ќе има издржана, автентична критика и автори што сакаат да слушаат за да 
можат да ја подобрат својата уметност.)

Од самите почетоци, театарот и критиката се држат неразделно еден од 
друг, посебно од периодот кога се етаблира критиката како дел од науката за 
театар, поточно кога се формира како една од дисциплините на театрологијата.

Следејќи го со децении македонскиот театар, и самата вклучена во еден 
период во пишувањето критики и рецензии за него, а истовремено предавајќи 
го предметот Театарска критика на постдипломските студии на Факултетот 
за драмски уметности, сметав дека е повеќе од потребно гласно и јасно да се 
проговори зошто нема театарска критика во Македонија, кои се причините 
за тоа и на каков начин, ние што ни е важен театарот, треба да почнеме да ја 
враќаме критиката таму каде што ѝ е местото. 

Ова истражување е направено врз конкретно следење на театарската 
практика во Македонија во последниве дваесетина години, како и со 
истражување на приликите во македонската театарска практика од 
формирањето на македонскиот институционален театар.

Театарска критика е гранка на театрологијата, која се занимава со „следење 
на театарските претстави, т.е. известување на јавноста за новопоставеното 
дело, оценка на истото, како и на целокупната реализација на сцената 
(актерската игра, мизансценот, режијата, сценографијата, костимографијата, 
музичката илустрација)“ (Петковска во Лужина 1998: 16).

Англискиот писател и театарски критичар Ирвинг Вардл (Irving Wardle) во 
својата книга Театарска критика (Theatre Criticism 1992) говори за улогата и 
функцијата на театарската критика. Неговиот специфичен британски дискурс 
одлично се справува со стереотипот за критиката и критичарот, притоа 
информирајќи ги читателите за тоа што всушност е театарска критика. Во 
воведното поглавје на книгата тој ја нагласува заедничката желба и потреба 
и на театарските уметници и на критичарот да се афирмира театарската 
претстава и да се меморира. Според него, театарската критика е должна да 
ја евидентира, забележи, меморира театарската претстава со внимателно 
избрани зборови во кои актерот ќе ја препознае валоризираната работа што 
ја направил, а публиката ќе доживее идентификација, која и ќе ја натера да 
ја гледа претставата или, ако е гледана, да се пронајде во она што го видела 
(Wardle 1992).

 Бидејќи станува збор за научна поддисциплина, треба и научно да ѝ се 
пристапи. Она што го покажува македонската театарска практика е различно 
од она што го дефинира театрологијата. Во Македонија многу ретко се 
случува театролог да пишува/пишувал театарска критика. Можеби тоа е една 
од причините зошто е ваква состојбата со театарската критика денес кај нас.

Театарската критика во светски рамки има исклучително влијание. На 
пример, големите продукции не може да си дозволат да немаат критика за 
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сопствените претстави. Познато е дека на Бродвеј или Вест Енд зависи од 
критиката дали претставата ќе остане на репертоар или не, како ќе биде 
примена од публиката или дали на авторите на претставата ќе им биде дадена 
уште една шанса за работа или не. Тоа што во светските театарски институции 
е правило, кај нас е исклучок. Тука треба да се напомене дека продукциите 
на Бродвеј имаат своја интернет-страница на која се ставени сите критики 
за театарските претстави, како база за понатамошни истражувања (http://
www.broadwayworld.com/reviews.cfm). Недостигот од релевантна и издржана 
критика во македонскиот театар се гледа на неколку рамништа, но најмногу 
поради тоа трпи театарот, поточно, вистинските вљубеници во него, и 
авторите и гледачите.  

Македонска театарска критика, од импресионистичка до непостоечка
Во 1998 година, во рамките на МТФ „Војдан Чернодрински“ во Прилеп, 

е одржан симпозиум со наслов Македонска театарска критика, а трудовите 
од него се објавени во зборник со истиот наслов. На конференцијата зеле 
учество триесет и пет излагачи, театролози, критичари, писатели, професори, 
магистранди од првата класа на постдипломските студии по Театрологија на 
Факултетот за драмски уметности од Скопје. Секој од овие триесет и пет 
трудови, како и транскриптот од дискусијата што следува се исклучително 
важни во процесот на анализа на состојбата со македонската театарска 
критика. Овие трудови се дел од трите сесии на собирот: теориско-
театролошка, како прва, во која се опфатени методолошко-теориски трудови, 
историско-критичка, во која се разгледувани „естетско-формативните“ 
етапи на македонската театарска критика, и историско-апликативната, која 
ги нуди критичките опити со критиката. Она што е посочено во воведниот 
текст на организаторката и иницијатор за овој собир, театрологот Јелена 
Лужина, и денес по осумнаесет години е уште актуелно. Посебно делот во 
кој таа нагласува дека во Македонија „веќе ја НЕМА вистинската театарска 
критика, онаа и онаква каква на времето ја имало (дури и отаде!) и која/каква 
(токму затоа што ја имало дури и отаде!), суштествено влијаела не само врз 
развитокот на македонскиот театар, туку придонесувала и кон најблескавите 
негови уметнички дострели“ (Лужина 1998: 11). Дека ова последново е 
издржан факт говори и една епизода што ја открив при истражувањето на 
работата на првиот управник и режисер на Македонскиот народен театар 
–Димитар Ќостаров. Во 1960 година тој решава конечно да ја режира 
претставата Галеб од нему омилениот автор Чехов, по повод стогодишнината 
од неговата смрт. Откако ќе ја доживее премиерата на претставата на 19 април 
1960 година, „македонската критика, како воопштена оцена за претставата, ќе 
препише едно големо незадоволство“ (Стојаноска 2014: 91). При читањето на 
критиките дознав еден интересен феномен – претставата има две различни 
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изведби. „Една на премиерата и најверојатно, откако се здобила со острите 
критики, режисерот со огромна доза самокритика и доверба во театарската 
критика направил со ансамблот преработена верзија, по цел куп проби и нови 
елементи“ (Стојаноска, ibid.).

Овој редок пример од македонската театарска практика покажува на кој 
начин треба да се следи театарската критика. Тука треба да се акцентира 
фактот дека критиката му треба на театарот исто како што и театарот ѝ треба 
на критиката. Дека таа врска е комплементарна и пропорционална. Ако сакаме 
македонскиот театар да функционира како театар и да се пласира и пробива 
и надвор од границите на нашата земја, треба да ја слушаме критиката и да 
ги следиме нејзините совети. Меѓутоа, тука мислам на вистинската критика, 
а не квазикритика или критика што сака тоа да биде. Затоа сметам дека треба 
да се посочи фактот кој сѐ пишувал порано театарска критика, кој денес 
пишува, а кој всушност треба да пишува театарска критика и каков е односот 
на практиката во однос на критиката.

Со институционализацијата на македонскиот театар, а посебно со 
создавањето на Македонскиот народен театар од 1945 и формирањето на 
народните театри низ целата држава, се отворила потребата, по примерот на 
соседството и искуствата однадвор, да се пишува театарска критика. За таа 
цел, би сакала да заокружам неколку периоди на развој или активност на 
театарската критика во Македонија.

1. Периодот на туѓа администрација на македонскиот театар и 
критичарите од другите земји.

2. Периодот од 1945 до 1990, кога македонскиот театар создава свој 
критички потенцијал.

3. Периодот од самостојноста на Р Македонија до денес.
Исто така, во оваа периодизација треба да се вметнат неколку 
категории на критичари:

1. Професионални театарски критичари.
2. Новинари што се специјализираат за театарска критика.
3. Театролози или теоретичари на театар што пишуваат критика.
4. Културолози со специјалност театарска критика.

На почетоците македонската театарска критика ја пишувале критичари 
што доаѓале со театарските ансамбли под директива на општествената 
власт. И покрај тоа што пишувале по налог, сепак тие критики се содржајни 
и објективни, фокусирани на експликација на театарската претстава и 
актерските изведби. Првите критички записи за претставите кај нас ги има 
напишано Бранислав Нушиќ, познатиот комедиограф, кој бил во функција 
на управник на театарот во Скопје. Неговите записи за одржаните претстави 
се објавени во весникот Српски југ, од 1915 година па понатаму. Едноставни 
во својата експликација, овие текстови имале за цел да информираат за 
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постоењето на театар во Скопје и за одиграните претстави, како и да бидат 
своевидна реклама. Во периодот од 1921 до 1927 се пишувани посериозни 
театарски критики од професионалци што биле поставени од власта и театарот 
да информираат и тоа да се објавува во дневните весници. Во овој период се 
значајни критиките на Јован Таниќ во Привредни гласник. Со доаѓањето на 
бугарската администрација и театар, доаѓаат и критичари што пишуваат за 
театарот во Скопје.

Подоцна, по 1945 година, во Македонија критика пишувале писатели, 
научници или книжевни критичари. Мал број од нив биле специјализирани 
за театарска критика. Нивните критики прво се објавувани во дневниот 
весник „Нова Македонија“, во првото списание „Нов ден“, а потоа и во 
другите книжевни списанија: „Разгледи“, „Современост“, „Културен живот“, 
„Театарски гласник“, „Стремеж“, „Развиток“, како и на Радио Скопје и подоцна 
и на Телевизија Скопје. Тука би го навела примерот на Иван Мазов, кој долги 
години се занимава активно со театарска критика. Освен него, и писателите 
Јован Костовски, Јован Бошковски, Матеја Матевски, Коле Чашуле, како и 
новинарот Бранко Варошлија, потоа Димитар Митрев, како и Иван Ивановски 
и др. Нивната театарска критика е, пред сè, импресионистичка, сведена на тоа 
да се даде преглед на драмскиот текст во поголем обем во текстот, а потоа 
накратко да се напише за актерите и режијата. Во овој дел треба да се напомене 
дека овој тип на критика многу ретко говори за сценичноста, изведбеноста, 
и користи општи места и флоскули за сценографијата, костимографијата, 
светлото, музиката и сл. Меѓутоа, станува збор за сериозна критика, која ја 
детерминира театарската практика во Македонија, будно следејќи ја работата 
на сите професионални и аматерски театарски институции кај нас. Секоја 
претстава што се играла е проследена со основна информација, со критика 
и со бележење на изведбите и нивната популарност. Актерите и режисерите 
се следени објективно и, пред сè, темелно, со цел сериозно да се води 
евиденција за театарската дејност кај нас. Критичарите своите критики ги 
објавуваат и во посебни книги, кои и денес сведочат за ваквиот начин на 
рецепција на театарската практика. Освен Собраните дела на Иван Мазов, 
тука би ја споменала книгата на критичарот Јован Костовски Дела и изведби 
(Скопје 1972) и на академик Матеја Матевски Драма и театар (Скопје 1987). 

Поновата македонска историја на театарот го бележи појавувањето 
на критиките на Лилјана Мазова, која пишува до денес, Тодор Кузманов, 
Цветанка Зојчевска, Петре Бакевски, како и Борче Грозданов, во пишаните 
медиуми. Електронските медиуми театарската критика ја покриваат во еден 
период со специјализирани емисии или во дел од културните емисии, пред сè, 
она што во еден период го работи Македонската радио-телевизија во емисиите 
на новинарката Сандра Титизова, или пак телевизијата Телма, благодарение 
на ангажманот на новинарот Сотир Трајков. 
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Македонската театарска критика во новиот век
Македонската театарска критика на почетокот на новиот век ја пишуваат, 

освен некои од претходно споменатите активни критичари, и младите 
театролози и научници (од книжевните или визуелните уметности, некои 
драматурзи или актери). Тука би сакала да се евидентираат рецензиите 
и критиките на Иван Додовски и Искра Гешоска, како културолози или 
теоретичари, чии критики го менуваат начинот на читање и гледање 
на театарот. Нивните критики се објавувани кон крајот на минатиот и 
почетокот на овој век. Во нивните рецензии од претставите се забележуваат 
и внимателни и прецизни анализи на театарските претстави и студиозни 
осврти на целокупната театролошка култура. 

Во издание на МАНУ, како дел од макропроектот Историја на културата 
на Македонија, во 2004 година е објавена книгата Театарот на почвата на 
Македонија од антиката до денес, книга 13, во која од 237 до 254 страница 
е отстапен простор за македонската критика и театрологија. Прилогот 
е напишан од д-р Нада Петковска. Освен што дава преглед на неколкуте 
видови театарска критика, авторката посочува кои македонски критичари 
каква критика пишуваат и каде ја објавуваат. Споменати се имињата на: 
Димитар Митрев, Иван Мазов, како автори што пишуваат информативна 
критика. Според Петковска, во втората група критика – меморијалистичка 
– спаѓаат имињата на Јован Костовски, Јован Бошковски, Александар 
Алексиев, Матеја Матевски, Томе Момировски, Нада Момировска, Благоја 
Иванов, Георги Старделов, Александар Ежов. Таа го посочува недостигот на 
критика и критичари, кои ќе ги насочуваат драмските автори и театарските 
уметници. Во поновата група критичари, авторката дава преглед на работата 
на Лилјана Мазова, Петре Бакевски, Ристо Лазаров, Тодор Кузманов и др.

Наведувањето на овој прилог е со цел да се посочи и односот на 
македонската наука кон театарската критика и да се даде еден сериозен 
увид во неа. Македонската театрологија сериозно ја истражува театарската 
критика и алармира за недостигот од неа во современата театарска 
практика. Тргнувајќи од фундаменталните принципи на науката за театарот, 
македонските театролози и педагози од Факултетот за драмски уметности 
– Скопје создаваат база на македонска театарска критика и ги едуцираат 
потенцијалните македонски театарски критичари. Освен споменатата 
конференција и зборник, треба да се наведат ангажманите на авторката на 
трудов да се воведе предметот Театарска критика како дел од примарното 
образование на македонските студенти по драма и театар.

Во 2011 година во издание на „Феникс“ е објавена книгата Македонска 
театарска критика што ја приреди Христо Петрeски. Книгата е, всушност, 
избор од театарски критики на неколкумина автори што во периодот на 
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почетокот на 21 век пишуваат театарска критика. Застапени се критики 
и рецензии (по азбучен ред) на Петре Бакевски, Александра Бошковска, 
Борче Грозданов, Иван Додовски, Цветанка Зојчевска, Иван Ивановски, 
Трајче Кацаров, Тодор Кузманов, Лилјана Мазова, Томислав Османли, 
Мишел Павловски, Христо Петрески, Гоце Ристовски, Ана Стојаноска 
и Горан Тренчовски. Оваа книга е добар преглед за тоа како изгледа 
театарската критика во Македонија на почетокот на дваесет и првиот 
век. Од профилацијата на критичарот, театролози, драматурзи, новинари, 
зависи и начинот на кој е напишана критиката. Во оваа книга може да се 
сретнат сериозно издржани критики, кои внимаваат на сите параметри на 
театарската критика, но симптоматично е тоа што дел од тие критичари 
повеќе не пишуваат театарска критика. 

Додека во светот од театарската критика зависи дали една претстава 
ќе остане на репертоарот на театарот или не, кај нас станува збор или за 
рецензија или за осврт или преглед во кој недостига валоризацијата или се 
пренагласува нечија креација. Она од што не може да побегне рецентната 
театарска практика кај нас е поврзанo со начинот на кој функционира 
театарот и со начинот на кој се финансира. Истовремено, ако сакате да 
пребарате со клучните зборови „театарски критичари“ на интернет-
пребарувачите, ќе видите дека мал е бројот на имиња што ќе ги понуди 
пребарувачот. На пример, на страницата на Википедија има само две имиња 
во категоријата „театарски критичари“. Се разбира, тоа не е фактичката 
состојба, но е интересен податок што треба понатаму да се истражува.

Ако ги прегледаме печатените и електронските медиуми во Македонија 
ден по премиера на театарска претстава, ќе забележиме дека или има само 
информација за претставата, или се парафразира рекламниот материјал од 
претставата (доделен од страна на институцијата), или има краток осврт, 
посебно со акцент на публиката и учесниците во претставата. Доколку 
записот е афирмативен, тогаш сите квалификативи се позитивни. Нема 
разлика во однос на тоа кој е автор на текстот или кој е медиумот.

За да биде појасно претходно кажаното и да се дефинира потребата од 
сериозна театарска критика денес, би сакала да направам споредба на тоа 
како треба да изгледа современа критика со пример од светските критичари 
и начинот на кој таа е третирана кај нас. Главниот театарски критичар на 
реномираниот весник Њујорк тајмс (The New York Times), Бен Брентли 
(Ben Brantley), пишувајќи за еден од тековните мјузикли на бродвејските 
театри Анастасија (критиката е конструирана со наслов што одговара на 
содржината на текстот, пригодни фотографии од изведбата, анализа на 
претставата од позицијата на содржината преку ангажманот на главните 
изведувачи, па сè до основните податоци за претставата што се табеларно 
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претставени1), поентира со тоа дека мјузиклот Анастасија, креиран „според 
книгата на реномираниот автор Теренс Мекнали (Terrence McNally) и песните 
на тимот награден со наградата Тони – Стивен Флаерти (Stephen Flaherty) 
и Лин Ахренс (Lynn Ahrens), се движи меѓу погледите на светот на двете 
инспирации, додека се преправа дека нема неповрзаност. Во процесот, еволуира 
друг поглед на целата претстава заедно“. Освен примарната информација за 
претставата, критичарот дава свој суд и валоризација на она што го видел со 
она што го знае. Тука се напоменува непосредно дека критичарот треба да 
знае сè за претставата што ја критикува, пред сѐ да го знае текстот и авторите 
што се вклучени во креацијата. Ставот на критичарот е исклучително важен 
за читателот и театарските практичари. Моето тврдење дека нема театарска 
критика кај нас е предизвикано токму од недостигот на став на актуелните 
театарски критичари. Пример за тоа е критиката за претставата Тартиф од 
Молиер во режија на Галин Стоев, продукција на Македонскиот народен театар. 
На интернет-страницата teatarce.mk, долгогодишниот театарски критичар 
на весникот Вечер, Борче Грозданов, пишува импресионистичка критика за 
претставата, во која, освен основните податоци за учесниците во претставата 
со по еден атрибут за нивната работа, на пример „стамената Катина Иванова“, 
не покажува став во однос на тоа што е видено и како е сработено. Крајот на 
критиката има само препорака до гледачите дека претставата „обврзно треба 
да се погледне“. Паралелно со ова, на истата страница се објавени неколку 
критики на новинарот Сотир Трајков, кој театарот го следи долгогодишно и 
посветено, пред сè, за тековните и актуелни претстави, кои според него го носат 
новиот изглед на македонскиот театар денес и кои не се објавени во неговиот 
матичен медиум. И тука се навестува тој недостиг од сериозен пристап. Имам 
сериозна критика што е објавена само на приватна интернет-страница, а не е 
објавена во актуелен и високотиражен медиум. Прашањето што го поставувам 
или тезата што ја образложувам може да се сумира во тоа: „Колку ни треба 
театарската критика денес?“

Причини 
Постојат неколку причини за оваа моја теза дека македонска театарска критика 

денес нема:
- Општите состојби во македонскиот театар.
- Неедуциран кадар.
- Политички прилики.

1  повеќе може да се провери на https://www.nytimes.com/2017/04/24/theater/anastasia-re-
view-broadway.html?rref=collection%2Fbyline%2Fben-brantley&action=click&content-
Collection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&content-
Placement=2&pgtype=collection
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Поточно, сите три причини може да се сведат на една – општата состојба со 

театарот во Македонија. Професионалните театри во Македонија се финансирани 
од Министерството за култура. Тоа што постои еден финансиер/продуцент значи 
дека тој го диктира начинот на реализација и презентација на театарот. Според 
моето следење на тековната продукција и театарската критика што ја следи 
неа, проблемот е токму во тоа. Театарскиот критичар треба да е објективен 
и независен за да може да просуди како што треба за театарската претстава. 
Театарскиот критичар треба да ја гледа претставата од позицијата на едуциран 
гледач, кој од една страна ќе одговара пред театарот (на идните гледачи ќе им 
ја пренесе претставата во пишана форма, колку тоа да е тешко изводливо), а од 
друга пред публиката (на гледачите со кои гледал ќе им ги дешифрира другите 
загатнати знаци, и ќе може да се препознае заеднички начинот на кој е создавана 
претставата). Претставата е своевидна загатка, шифрирана порака што режисерот 
и креативците од тимот му ја даваат на гледачот. Претставата треба да може да 
се дешифрира и од страна на гледачите што само го сакаат театарот и одат на 
претстави од лична култура и љубов за него и од едуцираните гледачи – театарски 
уметници, студенти, професори, културни работници, теоретичари, филозофи, 
естетичари и сл. Критичарот е тука да го направи мостот/преминот од она 
што е видливо до она што треба да се види. Затоа светскиот и актуелен театар, 
театарската критика ја третира како составен дел на театарската претстава.

За да бидат работите појасни, би сакала да направам паралела меѓу театарска 
критика на еден британски медиум и една македонска театарска критика.

Пишувајќи за актуелниот мјузикл на Вест Енд „Футлуз“ (Footloose), Алан 
Вудинг (Alan Wooding), новинар на британскиот весник Лутон тудеј (Luton Today), 
ја потенцира актерската игра, пред сè на главните актери, притоа информирајќи 
ја публиката за искуството и на актерот и на главните чинители на мјузиклот. 
Kритиката е фокусирана на читателот да му пренесе што точно се гледа од сцената 
на театарот и на кој начин музичарите и изведувачите ја сработиле својата работа. 
Со реферирање на претходните постановки на претставата, се прави своевидна 
компаративна анализа на тоа што може да се види на сцената, притоа оценувајќи/
валоризирајќи ја нивната умешност2. Евидентно е дека кај нас, на пример за 
мјузиклот „Чикаго“, во продукција на Македонскиот народен театар, не може да 
се прочита карактеристична критика. Освен личните импресии на критичарите 
и понекој квалификатив, не се наоѓа издржана анализа ниту за претставата ниту 
за авторите во претставата. Во зависност од медиумот/критичарот критиката се 
сведува или на општа пофалба или на општо критизерство, во кое учесниците во 
креативниот процес се или само наброени или се атрибуирани со по еден или два 

2 Критиката во целост може да се прочита на овој линк: http://www.lutontoday.co.uk/
whats-on/theatre-and-comedy/review-footloose-the-musical-at-milton-keynes-the-
atre-1-7635826
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збора. И тоа не треба да нè чуди. Македонската театарска практика не вбројува 
многу мјузикли. Дури и кога се промовира мјузиклот, се наведува погрешно дека 
е прв, иако не е. Што упатува на неедуцираност на критичарот или на пренесување 
на информациите што му се дадени, а не самоистражени. Тоа може да се покаже 
преку критиката за мјузиклот објавена во онлајн изданието на магазинот Глобус: 

http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=F434F2DECAA9014D91A7BA
90BCBCC006 од авторката Лилјана Мазова. Лилјана Мазова е долгогодишен 
проследувач на театарот кај нас и во странство. Нејзиниот ангажман е посветен 
и со љубов кон театарот. Она што ѝ фали на оваа критика е став, на пример од 
цитатот: „Оваа актерска шесторка низ играта и сигурното носење со музичките 
партитури, но и кореографијата низ која ги одразуваат настаните/состојбите/
намерите на ликовите, во текот на целата изведба се моќни. Ја чувствуваат/играат 
сигурноста на сите кои на ваков или онаков начин се инволвирани во изведбата на 
’Чикаго‘“, не можеме да заклучиме што има на сцената и на кој начин е поставена 
претставата. Она што го читаме се само впечатоци и акцентирање на одредена 
игра. Дека е различно тоа како се пишува театарска критика кај нас и во светот, 
може да се следи и во однос на форматот на пишувањето и во содржината на 
напишаното. Од разните видови театарска критика – осврт, рецензија, критика, 
кај нас најчесто се практикува импресионистичка критика, која има за цел да 
ги покаже впечатоците на авторот на критиката. Меѓутоа, она што недостига 
секогаш е темелниот пристап и анализата на театарската претстава. Сериозно, 
ни фали издржана критика. Таа издржана критика треба да се темели на неколку 
координати – едукација на критичарот и негово познавање на материјата, 
дефинирање на став за одгледаната претстава, како и следење на театарот во и 
надвор од рамките на земјата и следење на актуелностите поврзани со театарската 
практика насекаде. 

Заклучок
Истражувањето што е направено компаративно со увидот во критиката во 

регионот и надвор, како што е примерот со бродвејската критика, критиката на 
Вест Енд, како и доминантните референтни критичарски имиња што објавуваат во 
најголемите светски медиуми денес, покажа дека во Македонија не постои сериозна 
театарска критика. Сериозната театарска критика ќе може да се практикува кога 
критичарот ќе биде самостоен, кога ќе има свој став што аргументирано ќе го 
докаже. Денешната театарска критика, ако ги прегледаме македонските медиуми, 
ќе видиме дека се објавува подоцна отколку што е потребно (понекогаш 2-3 дена 
или недели по премиерата), дека постои поделба во медиумите и дека во зависност 
на кој медиум припаѓа, авторот на критиката се однесува така кон претставата. Од 
сериозните почетоци на театарската критика во Македонија од 1945 година до 
денес, постојат значајни разлики што одат во надолна линија. Театарската критика 
денес ја практикуваат или новинари што се специјализирани за таа тематика или 
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се дел од културните рубрики. Многу ретко критика пишуваат високо едуцирани 
критичари или, ако пишуваат, немаат можност неа да ја објавуваат. Тука не ги 
споменувам ретките исклучоци за кои сме сите свесни. Критиката не е само 
пофалба или покуда на театарската претстава. Критиката е сериозен увид во 
театарската практика и систем. Во мигот кога македонскиот театар, поточно 
луѓето што го водат, директори на театри, уметнички директори, режисери, 
автори, актери ќе ја сфатат и потенцираат потребата од постоење на театарска 
критика ќе може да зборуваме за професионален пристап кон театарот. Театарот 
е и актерот, и режисерот, и драмскиот автор, и сите креативци во процесот на 
создавање на претставата, и сите помошни лица, но театарот е и публиката, и 
критиката, и теоријата за тој театар. Оваа симбиоза е исклучително успешна само 
ако сите учесници во процесот се свесни за тоа и активно придонесуваат да се има 
квалитетен театар.
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Ana Stojanoska

Theatre Criticism in Macedonia, Yes or No?

(Summary)

In Macedonia, in the last several years there has been no serious theatre criticism (with a 
few exceptions). Because of the complex connections of the topic, this research is based on 
review of theater critics in Macedonia in the last twenty years and to detect actual problems. 
The research starts from a brief historical overview of Macedonian theater critics, their 
turnout and reception, and an overview of the current situation. As theater criticisms are one 
of the most relevant factors for valorization of performances today, I think we need to talk 
about the relationship of our cultural community to theatre critics.
For this purpose we use appropriate scientific tools of contemporary theatre. As theatre critics 
have attitudes similar to those of literary critics, I think that this research will contribute to the 
completion of all the different areas of research in this conference.

Key words: theatre, theatre criticism, reception, audience, critic
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Вовед
На истекот од минатиот век, кога светот живееше во исчекување на разврската 

од ефектот на т.н. милениумска бубачка (millennium bug), обичниот човек го 
доживуваше виртуелниот простор со сета негова содржина како паралелна 
стварност на реалниот живот. Денес, нешто повеќе од петнаесетина години 
подоцна, на интернетот веќе се гледа како на продолжение на стварноста, а во 
поглед на литературата, како негова водечка содржина, на него се гледа и како на 
зона во која се пресекуваат два режима на продукција, рецепција и дистрибуција 
на книжевниот текст. Од една страна е присутен традиционалниот, линеарен и 
статичен модел на литература што опстојува во стабилните граници помеѓу две 
корици, кој сè помасовно се дигитализира и го исполнува виртуелниот простор, 
и заедно со него, го следиме развојот на електронската (e-literature) или 
киберлитература (cyber literature), како литература што суверено функционира 
според правилата на виртуелниот простор во којшто се раѓа и развива. 

Дигитална литература: интернет-литература и литература на интернет
Во размислувањата за феноменологијата на дигиталната или електронска 

литература денес преовладуваат ставовите што ја посочуваат поетиката 
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на мултимедијалноста како нејзина клучна точка, којашто ги активира 
сите човекови сетила и непосредно го вклучува читателот во процесот на 
настанување на книжевното дело (Капушевска-Дракулевска 2014: 7–28). При 
обидот да се класифицира оваа литература можат да се издвојат два основни 
видови: интернет-литература и литература на интернет. Под поимот 
интернет-литература треба да се подведат сите текстови со нелинеарна 
структура наречени хипертекстови (hyper text), односно хиперфикции 
(hyper fiction). Софтверското дефинирање на хиперфикцијата може да биде 
втемелено на разновидни програмски системи, какви што се, на пример, 
приказна за просторот (Story Space), хиперводич (Hyper Guide), хиперкарта 
(Hyper Card) и др., кои овозможуваат разновидни наративни стратегии, какви 
што се, на пример, географски втемеленото раскажување, пародирањето на 
класиците, просторни поеми, интерактивни комедии, метаморфични соништа, 
неразрешени криминалистички мистерии итн. 

Оваа радикално поинаква технологија, според предзнакот на интерактивноста 
и полифоничноста со кои се карактеризира, го фаворизира плурализмот на 
дискусиите пред конечното фиксирање на текстот и поврзувањето на неговите 
составни делови. Авторот на првото литературно остварување во хипертекст, 
Мичел Џојс1, вели дека станува збор за мултимодално и мултисензуално пи-
шување. Временската линија на традиционалното пишување овде исчезнува во 
простор сличен на природниот или во безизлезен лавиринт каде што нема хи-
ерархија и конвенционални делења на текстот според параграфи или поглавја. 
Делото не може да се печати. Читателот не само што го чита туку и го струк-
турира текстот, а сето тоа заедно доведува до суштинска промена на статусот 
на учесниците во литературниот процес, која може да се следи на неколку ни-
воа: писателот станува анонимен, читателот станува соучесник, коавтор или 
коистражувач, додека прашањата што се исправаат пред книжевната критика 
се однесуваат на предизвикот како да се анализира и како да се пишува за дело 
што ја остава можноста за секојпат ново, ексклузивно и оригинално читање. 

За разлика од интернет-литература, терминот литература на интернет се 
однесува на линеарно структурирани текстови напишани во дигитален формат, 
популарно наречени електронски книги или е-книги, кои по потреба можат да 
постојат и во печатена варијанта, а ги користат дистрибутивните можности на 
интернетот. Тука, исто така, спаѓаат и т.н. проширени книги (Expended Books), 
односно „псевдодигиталната литература“, т.е. класичните печатени книги/
текстови што се приспособени за електронскиот медиум. 

1 Michael Joyce. 1991. Notes Toward an Unwritten Non-Linear Electronic Text. „The 
Ends of Print Culture“ (a work in progress). https://www.uv.es/~fores/programa/joyce.html 
пристапено на: 10.12.2016.  
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 Литературата во дигиталната ера во македонската културна средина 
Прегледот на книжевната содржина во македонскиот спектар на интернетот 
покажува отсуство на книжевни дела што можат да се подведат според 
жанровската разновидност на хиперфикцијата. Од друга страна, издавањето 
на електронските списанија за уметност, култура и литература (Блесок2, 
Разноликост3, Окно4, Репер5, Куцкамен6 итн.), како и оформувањето на 
виртуелните библиотеки со електронски книги (Македоника7, Блесок8, 
македонскиот огранок на Проектот Растко9, електронската книготека на Букбокс 
во составот на порталот Офнет10, делот со електронски книги на Градската 
библиотека „Браќа Миладиновци“11 итн.) заедно со феноменот литература 
во блогосферата и на социјалните мрежи (Фејсбук, Твитер, Тамблир и др.), 
освен што нè потсетуваат на компаративното проучување на книжевноста, 
која според дигиталните врски помеѓу текстовите се покажува како мошне 
„сродна и созвучна со можностите на електронските медиуми“ (Капушевска-
Дракулевска 2014: 12), тие, со својата понуда на литературни содржини од 
современи автори, во фокусот на вниманието го поставуваат прашањето дали 
она што се појавува како првообјава во македонскиот спектар на интернетот 
може да се препознае како литературно дело, а потоа да се третира и како 
трајна вредност. 

Историјата на литературата укажува на фактот дека статусот „литературно 
дело“ претставува резултат на повеќестепена хиерархија во рамките на 
книжевниот процес. Во основата на овој процес е поставена дејноста на 
издавачот, односно изборот на уредникот и неговите евентуални „вмешувања“. 
Кон нив се надоврзува критичката оцена на проучувачите на литературата и 
читателскиот интерес како своевидни признанија според кои текстот стекнува 
статус на дело, а потем, евентуално, и статус на „литературно наследство“. 
Отсуството на некој од овие критериуми од една страна прави литературата 

2 http://blesok.com.mk
3 http://diversity.org.mk
4 http://okno.mk
5 http://www.reper.net.mk
6 http://www.kuckamen.com/
7 http://www.makedonika.mk/Knigoteka.aspx
8 http://blesok-shop.mk/en/6-ebooks
9 http://makedonija.rastko.net/default.html
10 https://off.net.mk/bookbox/chitanka 
11 http://gbsk.mk/e-knigi/
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на интернет да не се восприема како „литературно дело“ во класичната смисла 
на зборот. Од друга страна, пак, токму променетите услови на регулација на 
текстот прават интернетот да се восприема како медиум, којшто ја гарантира 
слободата на авторот и на неговото дело. 

Онлајн книжевните конкурси претставуваат концепти што не само што 
го поттикнуваат литературното творештво туку и претставуваат „места“ 
каде што распрснатата и недоволно популаризирана литература добива 
институционализиран/централизиран карактер благодарение на критериумите 
за учество и подложувањето на книжевната понуда кон механизмите на 
регулација што се обликувани според целите, вкусот, како и според авторитетот 
на организаторот. Оттука како пример со кој може да се илустрира односот 
помеѓу интернетот и литературата кај нас може да послужи првиот македонски 
онлајн книжевен конкурс Електролит. Идејата за овој книжевен конкурс во 
нашата средина се наметна уште во текот на 2006 и 2007 год. промовирајќи 
го интернетот како „нов, евтин и релативно силен медиум за презентација 
и афирмација на литературата пишувана на македонски јазик, главно од 
помлади и недоволно познати автори“ (Електролит, 2006: 6). Основачите на 
конкурсот, книгоиздателството Темплум, во својот повик до потенцијалните 
писатели го објаснија неговиот некомерцијален и демократски карактер како 
можност да се избегне процесот на барање издавач и средства. Како цел беше 
поставена намерата „Електролит да прерасне во некој вид на заеднички блог/
голема архива на текстови која ќе функционира како некој контра/паралелен/
виртуелен и динамичен литературен простор во кој ќе бидат лансирани млади 
и непознати, но потенцијално моќни писателски катапулти. Тие катапулти, 
меѓу другото, ’како што стои во објавата‘ можеби ќе се обидат да го парчосаат 
големиот челичен писателски Титаник, замрзнат и заспан некаде на некоја 
наша Антарктадемија“ (Електролит, 2006: 6).  

Статистиката вели дека во текот на 8-те конкурси во 2006 год. биле испратени 
508 раскази, додека следната 2007 година бројот на пристигнати раскази 
изнесувал 368. Од нив во 2006 год. биле наградени 31 расказ од 24 автори, 
додека следната 2007 год. бројот на вкупно наградени раскази изнесувал 16 од 
13 автори12. 

Она што привлекува внимание во однос на учесниците на конкурсот е 
тоа дека, помеѓу застапените автори, денес препознаваме веќе објавувани и 
наградувани имиња од помладата генерација македонски прозаисти: Ненад 
Јолдески, Петар Андоновски, Живко Грозданоски, Иван Шопов, Марта 
Маркоска, Алекс Букарски, Ирена Цветковиќ и др. Дел од нив подоцна ги 

12 Податоците за целите на ова истражување се користени од личната архива на 
Бранко Прља, идејниот творец на Електролит како прв онлајн книжевен конкурс во 
Македонија.
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објавуваат расказите со кои учествувале на конкурсот во своите збирки како 
печатени изданија со што го привлекуваат вниманието и на академската 
книжевна средина. Во таа смисла како парадигматичен се издвојува примерот 
со публикувањето на расказите на Ирена Цветковиќ, која во 2008 год. во 
издание на Ѓурѓа ја објави својата збирка со раскази насловена како Оргазмични 
писма. Јадрото на оваа збирка го сочинуваат токму расказите со кои Цветковиќ 
се јавува на конкурсот Електролит во текот на 2006 год. (Скопска приказна, 
Облици на осамата) и во текот на 2007 год. (Шах, Дупката, Огледало, Утро). 
Изданието како печатена објава го привлече вниманието на проследувачите и 
проучувачите на книжевноста, културата, теоријата на родот и женското писмо 
кај нас, како објава на понови и поинакви дела на македонски прозаистки13, 
но и како дебитантски раскази – точки во кои се стопуваат еротичноста, 
телесноста, игривиот дискурс и субверзивноста со кои „се свртува нова завртка 
во македонската литература“14. 

Кон овој аспект на значењето на прозите обединети под насловот Оргазмични 
писма се осврнува и Гоце Смилевски во својство на автор на поговорот кон 
збирката раскази. Во него Смилевски со историографска акрибичност и особено 
чувство за фактографија ќе се повика на книжевното минато на Цветковиќ во 
блогосферата и на успехот што таа го постигнува со учеството на конкурсот 
Електролит. Тој ќе го посочи и специфичниот миг на пренесување на расказите 
од блогот во книга за да го означи чинот на воведување на темата за лезбиската 
љубов во македонската книжевност, како што вели, претходно присутна само во 
траги: „Минатата година, во виртуелниот простор на македонската блогосфера, 
започна проектот Алена, по победата на конкурсот на Електролит со расказот 
Шах. И пред и по таа победа, Алена (или, со нејзиното вистинско име Ирена 
Цветковиќ) уште неколку пати ќе се јавува на конкурсите организирани од 
страна на издавачката куќа Темплум, и притоа ќе понесе високи оцени од 
жири-комисијата, која за нејзините раскази ќе се изјасни како за субверзивни, 
снажно натопени во женскиот светоглед (супериорен и хиперартикулиран), 
потенцирајќи ги во нив јасната приказна, добро изградените ликови, 
впечатливите драмски ситуации... За наградениот расказ ’Шах‘, пак, беше 
речено од страна на основачот на конкурсот, Никола Гелевски, дека фасцинира 

13  Elizabeta Bakovska. „Subkultura ’drugih‘ spisateljica u savremenoj makedonskoj prozi“. 
Otvoreni kulturni forum. http://okf-cetinje.org/elizabeta-bakovska-subkultura-drugih-spi-
sateljica-u-savremenoj-makedonskoj-prozi/  пристапено на: 15.5.2016.
14 Марина Мијаковска. „Субверзивната сексуалност против стереотипите“. Репер. 
http://www.reper.net.mk/star.reper.net.mk/statija.php?ID=59 пристапено на: 19.5.2016. и 
Марина Мијаковска. „Сексуалноста помеѓу стереотипите и субверзивноста“. Мираж. 
http://www.mirage.com.mk/index.php/mk/component/content/article/334-miraz/24/knizev-
na-hermenevtika/116-2013-04-23-08-22-45 пристапено на: 19.5.2016.
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со ’неговата слоевитост: хомосексуалната љубов може да се чита и како жал 
по детството, незадоволство од грубото (добро ни е познато!) опкружување, 
критика на здодевната и исто така грубијанска хетеросексуалност, копнеж по 
некој друг свет...‘ Сега, пренесувајќи ги своите раскази од блогот (кој е еден 
од најпосетуваните и најкоментираните на www.blog.com.mk) во оваа книга 
Ирена Цветковиќ-Алена ја воведува во македонската книжевност темата која 
кај нас досега беше присутна само во траги – темата на лезбејската љубов“ 
(Смилевски во Цветковиќ 2008: 96). 

Заклучок
Поместувањето на расказите на Ирена Цветковиќ од виртуелниот простор 

како интернет-литература (блогот www.femgerila.com.mk, електронскиот 
книжевен конкурс Електролит) во стабилните граници помеѓу двете корици 
на печатената збирка Оргазмични писма, освен што посочи одредена тема 
како повеќе или помалку присутна во македонската литература, истовремено 
е показателно и за низа состојби и прашања поврзани со литературниот живот 
кај нас, кои се однесуваат на тоа дека: 

– не сè од она што се појавува како литература во македонскиот спектар на 
интернетот се одликува со недостиг на книжевен критериум и вредности; 

– литературата на интернет, иако е масовна и се третира како производ 
на популарната култура, не секогаш страда од „синдромот на графоманија“, 
сфатен во смисла на објавување по секоја цена;

– она што масовно се појавува/објавува на интернет не е важно единствено 
за младите автори, туку дека може да има значење за пошироката заедница; и, 
можеби, најважното,

– дека проследувањето и проучувањето на една национална литература 
треба едновремено да ги има во фокус и канонот и современиот миг во 
литературниот живот, т.е. дека освен проучувањето на книжевното минато и 
историја, потребно е да се има увид во она што како творештво се случува и во 
дигиталната епоха.

Во тој поглед, освен проучувањето на литературата на интернет, за 
македонската литература е показателно и отсуството на дела што се целосно 
создадени според правилата на информатичките и компјутерски технологии, кои, 
експериментирaјќи со утописките концепции на авангардата и постмодерната, 
настојуваат на уметничка обнова преку креативна активност и слобода.
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Darin Angelovski

Internet and Literature 
(Based on the First Macedonian On-line Literature Contest Electrolit)

(Summary)

Through the example of the short stories by Irena Cvetkovikj, originally published as internet 
literature (on-line literary competition Electrolit) and later published in the printed edition 
under the title Orgasmic letters, this paper addresses a series of issues related to literary life 
in our country. 
Contrasting the traditional model of literature with Internet literature shows that not 
everything that appears on the Internet as literature is characterized by a lack of criteria and 
values; that literature on the Internet, although massive and often treated as a product of 
popular culture, does not always suffer from the „syndrome of graphomania“ understood in 
terms of publication at all costs. 
Yet, what is massively appearing on the Internet does not matter only to young authors, but 
it can have meaning for the wider community and perhaps the most important, that studying 
a national literature should focus on both, - the canon and the contemporary moment in 
literature , i.e. that apart from the study of literary past and history, it is necessary to have an 
insight into what is happening in the digital era.

Key words: Internet, literature, hyper fiction, internet literature, literature on internet, on-
line competition, Electrolit
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УМЕТНИЧКАТА КРИТИКА  
ВО ПОДЕЛЕНО ОПШТЕСТВО

Клучни зборови: уметничка критика, ликовен критичар, еманципаторски тактики, 
социјална критика

Намерата на текстот е да се преиспита улогата на уметничката критика 
денес, кризата на нејзиниот идентитет условена од различни социјални, 
идеолошки, културни и етички фактори. Се поставуваат прашања за обраќањето 
на уметничката критика кон различни аспекти на општествениот конфликт и 
решенијата што таа може да ги понуди. Оттука, важно е да се постави прашањето 
кој е контекстот во кој уметничкиот критичар дејствува и која е неговата целна 
публика. Истовремено текстот се обидува да одговори на прашањето: како да 
се развие критички став и кои се еманципаторските тактики со кои треба да се 
служиме во рамките на критичко-уметничкиот домен, со намера критиката да 
стане ефективна и општествено корисна. 

„Овој собир не е ништо повеќе од само уште еден здодевен настан. (...) се-
пак, иако собирот на толку критичари на уметноста е атракција и е смешен 
самиот по себе, истовремено е и важен. Дотолку повеќе што современата кул-
турна мисла покажа целосна стагнација (...) и не разбирајќи и не менувајќи 
ништо, тукушто почна да станува свесна за своите недостатоци, па нејзините 
портпароли се стремат да ги трансформираат активностите во институциите. 
На овој начин само му даваат признание на сосема застареното, но сепак 
материјално доминантно општество, на кое повеќето од нив му биле верни 
кучиња чувари. (...) Главниот недостаток на современата уметничка критика е 
тоа што никогаш не погледна на културата како целина, ниту пак на условите 
на појавата на експериментални движења што постојано ги потиснува. (...) 
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Само неколкумина присутни тука во моментов прават обиди да ги разберат 
и поддржат новите смели обиди; но со самото доаѓање прифатиле да бидат 
помешани со мнозинството медиокритети, а ние предупредуваме дека не можат 
да се надеваат дека ќе го задржат нашиот интерес, освен ако не расчистат со 
ова милје. Kритичари на уметноста, исчезнете (...) ! Залудно организирате 
спектакл на лажна средба. Немате ништо заедничко, освен улогата до која 
се држите; на овој пазар сте само за да парадирате со еден од аспектите на 
западната трговија: вашите збунети и празни џагори за културата во распад. 
(...) Дури и вашата смелост припаѓа на минатото, сега засекогаш затворена“ 
(Knabb 2006: 59). 

Ова всушност е извадок од прогласот во една од акциите на интернационалните 
ситуационисти, кои на 12 април 1958 година, два дена пред собирот на Меѓународниот 
совет на ликовни критичари во Брисел, испратиле примероци од текстот 
до многумина од нив. Групата, преку широко дистрибуирано соопштение, 
ја осудува институционализацијата и комерцијализацијата на уметноста, 
капиталистичката експлоатација и повикува на востание за нови и субверзивни 
естетски идеологии. 

Уметничката критика, денес како и некогаш, често „затворена“ во полето на 
сопствената експертиза, го занемарува фактот дека „уметноста е комуникација 
чија порака треба да биде разбрана“. И иако би требало да зборуваме за 
предностите или неповолностите што произлегуваат од употребата на нови 
технологии во доменот на уметничката критика во односот кон слободата на 
израз;  потоа, како променетите услови во ерата на социјално вмрежување 
влијаат врз природата на самата уметност и новите видови на критички 
дискурс; за прашањата за постинтернет-пристапот кон современата уметност, 
култура и теорија и потенцијалот на овие нови културни ресурси со можност 
да дејствуваат како аналитички инструмент на критиката на 21 век; за 
прашањата поврзани со темата на директно справување со онлајн пишувањето 
и активизмот, преку етички избори за тоа како треба да се користи интернетот, 
како и за слободата или ограничувањата што ги отвора овој простор, односно 
за теми поврзани со технологизацијата, глобализацијата и репресијата како 
присутни и значајни предизвици и прашања од доменот на уметничката критика 
– сепак се чини дека овие теми остануваат релевантни за интернационалната 
уметничка сцена развиена во неолиберални капиталистички рамки, каде што 
кризата на критиката се доведува во врска со интернетот и уметничкиот пазар. 
Во Македонија таа речиси и не постои. 

Она што пак е симптоматично е што, иако општо земено, ако се направи 
статистичка анализа на бројните симпозиуми и дискусии што се однесуваат 
на уметничката критика, кризата на нејзиниот идентитет и решенијата во 
кризни ситуации што таа може да ги понуди, во најголем дел тие третирааат 
примери и се осврнуваат единствено на уметничките практики, на уметничката 
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продукција што се развива во услови на проблематични идеолошки услови и 
променети контексти, на начините на кои уметниците ги илустрираат историјата 
и состојбата на поделбите и различните начини на отпор, дејствување и 
поддршка. Ова неминовно наведува на фактот дека уметничката критика не 
само што е во криза и не предизвикува интерес во пошироката јавност, ниту 
пак го има вниманието од уметниците, туку останува подзаборавена или се 
доведува во прашање нејзината професионална ефикасност и од самите 
историчари на уметност, куратори и критичари или пак од оние што сè уште 
имаат намера да се нарекуваат така. 

Зошто критиката останува маргинализирана? Еден од одговорите е затоа 
што е лошо или воопшто не е платена. Дури и на Запад релативно мал број 
уметници успеваат во светот на пазарот на уметнички дела, но уште помалку 
критичари. Друга причина е нејзината ексклузивност, како и стеснетиот 
простор од каде што критичарите на уметност може да дејствуваат – помалку 
простор за израз во дневните весници и списанија или медиуми воопшто, што 
наметнува излагање во специјализирани списанија и во рамките на академски 
настани, кои комуницираат со многу ограничена публика. 

Потоа, тука е новата ситуација во која таа се наоѓа во релација со 
ангажираното дејствување и уметност. Проблемот не е нужно мрзливоста или 
неволноста на критичарот, туку фактот дека тој нема развиен речник со кој 
може да го разбере и критериуми според кои може да го оцени тоа. Во обид 
да се развијат јазикот и критериумите со кои уметничкиoт активизам може 
корисно да се критикува, потребно е да се разгледа прашањето за природата 
на самиот уметнички активизам. Голем дел од она што се нарекува уметнички 
активизам ја користи социјалната неправда и политичка борба само како тема. 
Така, првото прашање на кое треба да се одговори е: дали тој е делотворен, и 
тоа не во смисла дали функционира естетски, туку политички. 

Критичарот на уметноста е истовремено и публика за поголемиот дел на 
уметничката практика, и затоа сосема е валидно кога тој пишува од сопствена 
перспектива. Но, публиката на политичката или активистичка уметност опфаќа 
поширок демографски состав – оној во кој критичарот на уметноста е соочен 
со поинакво читање на уметноста, радикално спротивно од неговото. Оттука, 
кога пишува за ваков тип практики, неопходно е тој да зборува од позиција на 
мноштвото. За ова е неопходно разбирање и солидаризирање, па и можност 
да побара мислење или да се вклучи во разговор со публиката, односно да 
примени новинарски и етнографски пристап за кој критичарот на уметноста и 
не е подготвен (Lambert, Duncombe 2012). 

Праксата со која се служи конвенционалната критика не функционира 
кога станува збор за активистичка уметност. Повлекувањето на историски 
врски и уметнички теории во обид да се импресионира читателот со 
сопствената ерудитивност, или, во најмала рака, да се забавува, во овој случај е 
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ирелевантно. Врските што треба да се пронајдат се во доменот на историјата на 
социјалните движења, познавањето на социологијата, економијата, политиката, 
организирањето на заедницата, човековите права, повеќе отколку на естетиката. 
Едукацијата и познавањето што повеќето критичари на уметност ги поседуваат 
не се соодветни за тоа. 

Уметничкиот свет е свет за себе, со специфичен културен простор, заедница 
и јазик. Јазот помеѓу ликовната уметност и популарната култура е речиси 
правило. Оттука, за да воспостави комуникација со обичниот свет, па и со цел 
да пренесе комплексни радикални идеи, критиката мора да се служи со јазик 
што е разбирлив за мнозинството. Практиката на уметнички активизам онолку 
успешна колку што успева да биде делотворна и ангажирана за поголем број 
публика – e загубена за светот на уметноста. Често уметничката критика е 
толку заглавена во својата експертиза што, како што споменавме, заборава дека 
уметноста е комуникација и дека пораката треба да биде разбрана. Тоа може 
да се случи само доколку таа успее да ја „напушти“ нејзината привилегирана 
позиција и да пријде кон обичните луѓе во реалниот свет. 

Постои нешто во позицијата на уметникот, несомнено и кураторот (кој може 
да се смета за нов вид на критичар), што го прави незадоволен од неговата 
позиција и го тера да стане дел „од масите“, јавните активности, „реалниот 
живот“. За разлика од нив, критичарот цврсто се држи во доменот на неговиот 
безбеден репрезентативен простор (списание, интернет и книга). Она што 
критиката успева да го направи е единствено да говори за дејствувањето на 
уметниците. Општествено ангажираните уметници често го занемаруваат 
визуелниот аспект за сметка на намерата. И додека тие користат зборови за да 
го изразат својот критички став, критичарите бараат одново да се воспостави 
критичката моќ на претставата. 

Оттука повторно се поставува прашањето за неопходноста на критиката, 
за што Исмен Браун (Brown 2013), во нејзиниот текст објавен во Гардијан, 
насловен „Единствено уметниците можат да ги спасат критичарите“, смета 
дека, ако критиката има некаква вредност денес, единствено уметникот може 
да ја препознае. „Дозволете уметниците да ги одбранат критичарите. Доколку 
тие не го сторат тоа, тогаш оставете критичарот да умре.“ 

Значи, прашањето е – како да се развијат критички став и еманципаторски 
тактики во рамките на критичко-уметничкиот домен, со цел да бидат ефек-
тивни. Критиката, за да биде продуктивна во материјалната реалност на 
социјална размена, мора да биде практична – односно мора да интервенира во 
доменот на тековните општествени околности. Овој вид на критика подразбира 
самокритика, која треба да ја испитува улогата на критичарот, како и ефектите 
и последиците на сопствените акции. Но, неретко, обидот за критичност во 
светот на културната продукција е невистинит и се појавува како „естетика 
на администрацијата“, во позиција на постојано поместување помеѓу 
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компромисите наметнати од пазарот, државата и независното бунтовништво. 
Ваквиот вид на критичност не ги артикулира интересите на „класно свесните 
културни работници“, туку, наместо тоа, се манифестира само како одлика 
на препознавање од граѓанската класа, која неа ја користи како средство за 
разликување на „образованиот“ граѓанин од потрошувачот на спектакуларниот 
кич. 

Критичарот интелектуалец претставува зона на прекин на општествената 
стварност. Тој ги отелотворува противречностите на денешното општество меѓу 
солидарноста и поделбата на трудот, меѓу интеграцијата и експлоатацијата, 
меѓу демократијата и владеењето. Екстремната поделба во нивната положба 
се засновува на фактот дека, иако поседуваат знаење и слободно време да 
ги промислуваат можностите за менување на општеството преку уметноста, 
тие не поседуваат ниту политичка ниту економска моќ. И, иако поврзани со 
владејачката класа или елитата во општеството, нивните активности и нивниот 
начин на живот се конфронтираат со нив. Оттука тие често дејствуваат од 
маргините, во просторот помеѓу високата и работничката класа. Во денешното 
општество, утопијата се реализира и во спротивна смисла, и интелектуалците се 
препознаваат како „нематеријални работници“, претставници на прекаријатот. 

Маурицио Лацарато (Lazzarato 2004) зборува за фаза на капитализмот во 
која експлоатацијата повеќе не се одвива преку работа и производство, туку во 
виртуелната зона на интелектуална колаборација или соработка. Според него, 
„општиот интелект“ е својство на одреден општествен слој на нематеријални 
работници, чие постоење се засновува врз старата модернистичка претпоставка 
дека сè уште (како некогаш) е можно да се повлече линија меѓу пронајдокот и 
работата (креативноста и рутината). Оттука, единственото решение за нив е да 
го отфрлат држењето на непризнаена елита и да го признаат своето место во 
кампот на угнетените. 

Критиката функционира кога му припаѓа на колективот. Денешниот 
критичар не смее да инсистира на привилeгирана позиција, но тоа не е причина 
да ја прогласи својата политичка улога за завршена. Напротив, тој сè уште може 
да има важна улога во процесот на поткопување на доминантната хегемонија. 
Всушност, неговата улога била отсекогаш таква, а само модернистичката 
илузија за привилегираната положба на критичарот, исто како и на уметникот, 
се труди да нè убеди поинаку, посочува Шантал Муф (Mouffe 2007: 3–5). За да 
може критиката целосно да се интегрира во животот, таа мора да се одрече од 
својата автономија. Во повеќето радикални форми, таа може да претставува 
општествена критика единствено преку трансформацијата на самите 
координати на критиката како таква. Затоа, неопходно е да ја помести својата 
реторика од позиција што се однесува единствено на „факти“ кон онаа што ги 
третира „прашањата што навистина нè засегаат“. Поинаку кажано, ако досега 
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станувало збор за естетска, време е да почнеме да зборуваме за нов вид на 
„етичка“ или социјална критика. 
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Jovanka Popova

Art Critic into Divided Society

(Summary)

The intention of the text is to re-examine the role of art criticism today, the crisis of its 
identity conditioned by various social, ideological, cultural and ethical factors. Questions, 
regarding the relationship between art criticism and various aspects of social conflict and the 
solutions that can be offered, are addressed. Hence, it is important to examine the context 
in which the art critic acts and its target audience. At the same time, the text’s intention is to 
point to the possibility of development of critical attitude and the emancipatory tactics that 
should be used within the critical-art domain, in order to make the art critic effective and 
socially useful.
Art criticism today, just as in the past, often „closed“ in the field of its own expertise, 
ignores the fact that „art is communication whose message needs to be understood.“ The 
artistic world within a specific cultural space, community, and language, appears as a world 
in itself. The gap between  fine art and popular culture is almost unexceptional. Hence, in 
order to establish communication with the ordinary world, and in order to convey complex 
radical ideas, criticism must be used as a language that is understandable to the majority. The 
practice of artistic activism, as successful as it manages to be effective and engaged for a 
greater number of audiences, is often lost to the art world. As previously said, art criticism is 
so closed in its own expertise that it forgets that art is communication and that the message 
needs to be understood. And that can be possible if it succeeds to abandon its privileged 
position and to approach the real world and ordinary people.
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There is something in the artist’s position, just as  the curator’s also, which makes him 
dissatisfied with his position, with an urge to become part of the „masses“, public or „real 
life“ activities. As opposite, the critic is mainly recognized through the domain of his safe 
representative space (magazine, internet, and book). The main engagement of the critic is to 
speak about artists’ actions. Socially engaged artists often ignore the visual aspect repressed 
by the intention. And while they use words in order to express their critical attitude, the 
critic’s demand is that the critical power of the image needs to be reestablished.
So, the question is - how to develop a critical attitude and emancipatory tactics within the 
critical-artistic domain in order to be effective? In order for criticism to be productive in the 
material reality of social exchange, it must be practical - it must intervene in the domain 
of current social circumstances. This kind of criticism involves self-criticism that should 
examine the role of the critic as well as the effects and consequences of his own actions. 
But often, the attempt to be critical in the world of cultural production remains untrue and 
appears as the „aesthetics of administration“, in a position of constant displacement between 
the compromises imposed by the market, the state, and the freelance rebellion. This type of 
criticality does not articulate the interests of „class-conscious cultural workers“. Instead, it 
manifests itself as a recognition from the citizenship, used as a tool for distinguishing the 
„educated“ citizen from the consumer of the spectacular kitsch.
Criticism works when it belongs to the collective. Today’s critic must not insist 
on its privileged position, but this is not a reason to declare that his political role has ended. 
On the contrary, as Chantal Mouffe declares, it can still play an important role in the process 
of undermining the dominant hegemony. In fact, his role was always such, and only the 
modernistic illusion of the privileged position of a critic, or the artist, try to persuade him 
otherwise. In order to be integrated into  real life, the critic must deny its autonomy. In the 
most radical forms, the critic can become social critique only through the transformation of 
the coordinates of criticism as such. It is, therefore, necessary to move its rhetoric from a 
position that refers to „facts“ to one that treats „issues that really concern“. In other words, 
instead of aesthetical, it is time to start talking about a new kind of „ethical“ or social criticism. 

Key words: art criticism, art critic, emancipatory tactics, social criticism
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ИЗГУБЕНИ ВО ПРИКАЗНАТА: 
СКОПЈЕ 2014 И ДЕЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 

МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН МИТ

Клучни зборови: семиологија, архитектура, комуникација, идентитет, разлика

Теоријата на современата архитектура ни откри дека архитектурата е многу 
повеќе од просто израмнување на равенката „формата ја следи функцијата“. 
Архитектурата треба нешто и да значи за да можеме да воспоставиме смисловен 
однос со неа. На пример, Ролан Барт говори за наративната димензија на 
урбаното живеење: „Градот е дискурс, и тој дискурс е, всушност, јазик: градот 
им говори на своите жители, ние му зборуваме на градот, градот во кој се 
наоѓаме, на тој начин што живееме во него, талкаме низ него, го гледаме“ 
(Barthes 1997: 160). Барт забележува дека сите жители на градовите, сакале 
тие или не, влегуваат во ритамот на означување на урбаната средина, зашто, 
штом постои заедница, секоја човечки конструирана форма на утилитарност, 
корисност, употребливост (вклучително и градот) се претвора во знак: „штом 
постои општество, секоја употреба се претвора во знак за себе“ (цитирано 
според Eco 1997: 175). Поради тоа, во секој град постои „базичен ритам 
на означување, кој се состои од противставување, менување, соочување и 
контрастирање на обележани и необележани елементи“ (Barthes 1997: 160). 
Она што е нужно за тој семантички ритам да се воспостави е архитектонскиот 
инженеринг (техничките специфики и условености, кои ја овозможуваат 
неговата инфраструктура) да биде разбирлив. За обичниот жител натрапник да 
може да го чита градот, тој мора неговата техничка, рационална, егзактна, па 
и функционална основа да ја стави во заграда, во своевидно феноменолошко 
епохе, за да може градот да го гледа и доживува како текст. Доколку не се 
воспостави една таква феноменолошка редукција, градот се измолкнува 
од нашето искуствено, доживувачко познание и останува предмет само на 
неговите тесноспецијалистички занаетски специфики. 
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Токму поради тоа, Барт забележува дека семиотиката на урбаноста 
е условена со способноста за препознавање на своевиден раскол помеѓу 
техничките аспекти на архитектонската практика – дијапазонот егзактни 
дисциплини и правила што мора да се почитуваат за архитектонскиот објект да 
може да се изгради и да опстои – и семантичките аспекти на неговото наративно 
доживување од страна на жителите и обичните намерници, кои немаат (и не ни 
треба да имаат) познавања на техничките аспекти на архитектонската струка, 
а сепак, треба да ја имаат слободата да го исполнуваат архитектонското место 
со свои значења, со свои автентични начини на доживување1. Тука расколот 
се состои во следново. – Функционалноста се определува на парче хартија, 
макета или на компјутерски монитор при создавањето на скиците и моделите 
на зградите. Потоа таа, според рационални принципи, се материјализира во 
архитектонски објекти. Таму калкулирачкиот разум на функционалноста 
завршува, и објектите, откако ќе бидат населени, влегуваат во дијалог (размена 
на значења) со нивните корисници. Во спротивен случај, доколку урбаните 
објекти бидат сведени на механицизам („машини за живеење“), доколку во нив 
нема (празен) простор тие да бидат читани, тогаш можностите за слободно 
доживување на урбаната средина се деградираат, а ритамот на означувањето 
останува осакатен. 

Реферирајќи на Токио, мегалополисот со повеќе плоштади (центри), околу 
кои се организираат различните аспекти на животот со едно забревтано темпо, 
Барт поентата за семантичкото означување на градот ја контекстуализира во 
интересна насока:

„Токио, кој, од семантичка гледна точка, е еден од најиспреплетените 
урбани комплекси што можеме да си ги замислиме, сепак, има своевиден 
центар. Но, тој центар, окупиран од царската палата, опкружен со длабок 
ров и скриен со зеленило, ни се претставува како празен центар. Како едно 
погенерално правило, истражувањата на урбаните јадра на различните 
градови покажаа дека централната точка на центарот на градот (секој 
град има центар), која ние ја нарекуваме ’цврсто јадро’, не претставува 
највисоко ниво на некоја одредена активност, туку своевидна празна 
’централна точка’ за сликата што заедницата ја развива за центарот. Тука 
повторно имаме некакво празно место, кое е потребно за организацијата на 
остатокот на градот“ (Barthes 1997: 162).

1  Во тој контекст, Барт, во повеќе наврати, вели: „Постои конфликт помеѓу 
функционализмот на дел од еден град [...] и она што јас ќе го нарекувам негова 
семантичка содржина (негова семантичка сила) [...] постојан конфликт помеѓу 
функционалните потреби на современиот живот и семантичкиот набој, кој на градот 
му ја дава неговата историја [...] конфликт помеѓу означувањето и разумот или, барем, 
помеѓу означувањето и калкулирачкиот разум, кој сака сите елементи на градот да 
бидат униформно асимилирани со планирањето“ (Barthes 1997: 160).
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се осврнеме врз наративната димензија на проектот „Скопје 2014“. Имено, во 
центарот се црта сликата што заедницата ја гради за својот врвен репрезентативен 
примерок (главниот град), но оттаму и отсјајот се рефлектира назад, кон 
пошироката заедница, како приказна (слика, порака, текст... знак) што ги гради, 
поставува и негува силите на националната, културната и социјалната кохезија 
во истата заедница. 

Каква приказна или порака, според тоа, испраќа денес центарот на Скопје низ 
проектот „Скопје 2014“? Како неа ќе ја сместиме во постструктуралистичкиот 
семиолошки контекст што погоре го поставивме? Најдобро би било да почнеме 
со најочигледното и неизбежното: сценографијата на центарот на Скопје, ваква 
каква што е, влегува (впрочем, не може да не влегува!) во базичната поставка 
на Барт, зашто раскажува приказна. Сепак, она што е толку евидентно, што 
не може, а да не се констатира на самиот почеток, е дека, наместо да го нуди 
Бартовото празно место, како платформа за слободно доживување и/или градење 
на урбаната приказна, центарот на Скопје се карактеризира со максималистичка 
исполнетост на просторот. За да проследиме како и зошто се дојде до таква 
состојба, ќе треба да сопоставиме две прашања: „Каков треба да биде центарот 
на Скопје?“ и „Каков е денес центарот на Скопје?“ За таа цел, ќе треба уште 
малку да се позанимаваме со архитектонско-семиолошкиот дискурс на Барт. 

На едно место, Барт вели дека урбаниот диксурс треба да резултира со ерос. 
Неговото разбирање на еросот е, во голема мера, под влијание на сфаќањето на 
Херберт Маркузе, кој во еросот го препознаваше нагонот за живот, принципот 
на задоволството, слободното доживување – дијапазонот нагони (сексуални, 
фантазиски, имагинативни), кои во капиталистичкиот режим на живот се сметаат 
за пречка за репродукцијата на капиталот и, поради тоа, се потиснуваат (Marcuse 
1985). Барт кон ова го додава и социјалниот аспект на еросот: „Еротизмот на градот 
е лекцијата што можеме да ја извлечеме од бескрајно метафоричната природа 
на урбаниот дискурс. [...] Јас ги користам еротизмот или дружељубивоста како 
меѓусебно заменливи зборови“ (Barthes 1997: 163). Според тоа, еросот треба да 
се разбере како желба за среќавање со непознатото, со другото:

„Градот, во суштина и семантички, е местото каде што ние се среќаваме 
со другиот, и токму поради оваа причина центарот претставува место 
за средба во секој град. [...] Центарот на градот секогаш се разбира 
како простор каде што дејствуваат и се среќаваат субверзивните сили, 
силите на прекинот, веселите и игровните нагони. [...] Од страна на 
периферијата, Париз, како центар, отсекогаш бил семантички искусуван 
како привилегирано место, каде што другиот е и каде што ние самите 
сме други, како место каде што го играме другиот. Спротивно на тоа, 
сè она што не е центар е токму она што не е игровен простор, сето она 
што не е другост: семејството, домот, идентитетот“ (Barthes 1997: 163).
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Земајќи го примерот на Париз како образложение за еротската димензија на 
центарот на секој град, Барт, всушност, говори генерално за специфичниот дух 
на живот карактеристичен за секоја урбана средина.

Имено, секој град има препознатлив сензибилитет според кој е познат. 
Лас Вегас, на пример, е прочуен како град на гревот. Луѓето го посетуваат, 
зашто сакаат да ги играат сите оние игри што во секојдневието се забранети 
и санкционирани. Таму можат да се пробаат во развратот, пороците што во 
обичниот живот не им се дозволени (коцкањето), да навлезат во светот на 
најинтимните фантазии (проституцијата), да го реализираат своето посакувано 
сепство. Тоа можат да го прават во Лас Вегас, зашто тоа е вообичаениот имиџ 
што со него се поврзува, тоа е модусот на неговото читање, тоа е духот што 
еманира од неговото неонско осветлување2. Токму затоа, Лас Вегас ја има 
кич сценографијата по која е препознатлив низ целиот свет. Париз е градот на 
љубовта, светлината и модата, и тоа се главните приказни што се поврзуваат со 
него. Луѓето го посетуваат за да ја почувствуваат магијата на љубовта, занесот 
и гламурот на модата, кои опстојуваат како негови обележја уште од т.н. „диви 
1920-ти и 1930-ти години“, кога елитата на светската уметност престојувала 
и творела во Париз3. Неговата „светлина“, пак, се вели дека произлегува од 
фактот што во XVIII век Париз бил центар на просветителството, образованието 
и филозофијата. Њујорк е „градот што никогаш не спие“, а меѓу другото, и 
градот за кој се вели дека човек не мора од него (или поточно од еден негов дел 
– Менхетен) да излегува за да живее целосно исполнет живот4. Моментално 
Њујорк е веројатно светски центар на случувањата во современите ликовни, 

2 Филмот Мамурлак (The Hangover) претставува веројатно најубедливо отсликување 
на овие карактеристики на Лас Вегас. Неговото дејствие се ориентира околу 
реконструкцијата на блудни настани, кои главните ликови ги преживеале една вечер во 
Лас Вегас, но биле премногу пијани и издрогирани за да се сеќаваат на нив, па затоа 
следниот ден се обидуваат да ја проследат хронологијата на случувања што довеле до 
тоа.

3 Филмот Полноќ во Париз (Midnight in Paris) на триумфален начин го претставува 
естетскиот дух во кој Париз живеел во тие години. Во него ликови се уметниците 
што во тоа време живееле и се инспирирале од Париз (Кол Портер, Скот Фицџералд, 
Ернест Хемингвеј, Пабло Пикасо, Салвадор Дали...), а се претставени низ надреалните 
доживувања на главниот лик Гил, кој во фантазијата на Париз од почетокот на XX 
век го наоѓа прибежиштето од забревтаното, дехуманизирачко темпо на современиот 
живот.

4 Таквиот „њујоркоцентризам“ е претставен во една епизода од серијата Сексот 
и градот (Sex and the City), во која еден самобендисан машки лик, откако ќе биде 
запрашан дали патувал во некои други земји, надмено изјавува дека не само што не ги 
напуштил САД туку не ни излегол надвор од Менхетен, зашто сè што сакал можел да 
најде и да доживее таму. Според него, животот се исцрпува со изобилството содржини 
што Менхетен ги нуди, и секој горд њујорчанец треба да го знае тоа!
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изведувачки и перформативни уметности, а во него со децении опстојуваат и се 
развиваат највиталните сцени од областа на џезот и разновидните авангардни 
и популарни музички стилови. Доколку на сето тоа го додадеме и фактот дека 
Њујорк претставува вистинска мелница (melting pot) од различни народи и 
култури, кои имаат создадено свои хибридни микросредини во њујоршките 
населби, логично доаѓаме до речиси невозможната за преведување изрека во 
однос на њујорчаните: „You can always tell a New Yorker, but you can’t tell him 
much!“5 

Според тоа, „бескрајно метафоричната природа на урбаниот дискурс“ за 
која говори Барт во контекстот на еротската димензија на центарот на градот 
највпечатливо се огледа кога ќе ја примениме во конкретен урбан контекст. 
Ние навистина ги посетуваме наведените градови за да се соочиме со другоста, 
зашто не само што таму „другиот е“ туку и затоа што таму „ние самите сме 
други“, ние таму „го играме другиот“: не го живееме она што ние самите сме, 
туку она што би сакале да бидеме. Затоа, обележјата на градот што го градат 
неговиот сензибилитет и идентитет треба да нудат можности за поинакви 
искуства: кога ќе навлеземе во него треба да знаеме (да почувствуваме) дека 
излегуваме од колоквијалноста на стабилниот дом, семејство, идентитет. Сите 
оние фактори што ја градат стабилноста на нашиот идентитет доживуваат 
бранувања кога навлегуваме во ритамот на означувањето и доживувањето 
што го нуди центарот на градот. Во спротивен случај, која би била поентата 
на нашето излегување в град?! Сите ние, но и самите њујорчани и парижани 
одат во центарот на Њујорк или Париз за да се соочат со дивергенции од 
репетитивноста и вообичаеноста на секојдневието. Според тоа, идентитетот 
на градот, но и на пошироката културна и национална заедница што реферира 
кон главниот град за да се разбере себеси, треба да има можност да се соочи 
со нешто друго, нешто поинакво од себе самата. Идентитетот на градот, но, би 
рекле, и идентитетот генерално, се гради преку интеграција на разлики, а не 
преку израмнување на равенката на идентификацијата со себе самиот. 

За разлика од тоа, научнофантастичниот роман Соларис на Станислав 
Лем нè исправа пред ужасот на истоста. Тројца истражувачи на вселенската 
станица на планетата Соларис се соочени со еден огромен, „жив“, пивтиест 
океан, кој ја прекрива планетата. Бидејќи постојат претпоставки дека океанот 
е интелигентна животна форма, тие треба да воспостават контакт со него. 
Претпоставката е дека океанот се обидува да комуницира со посетителите од 
Земјата преку имитирање на објектите што доаѓаат во негова близина, но и 

5 You can always tell a New Yorker...“ би значело дека њујорчанецот секогаш можеш да 
го познаеш по неговото држење, познавања, просветеност, упатеност во современите 
културни случувања, идиосинкразии, додека, пак, „...but you can’t tell him much“ упатува 
на неговиот чалам дека постојат многу малку нешта што за него би претставувале 
новост.
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преку специфичната способност да навлегува во сеќавањата на екипажот и да 
си поигрува со нив. За таа цел, океанот создава физички реплики на блиските 
личности од животите на членовите на екипажот. Така, главниот лик Келвин 
се соочува со физичка реплика на својата бивша девојка, која своевремено 
извршила самоубиство по една расправија со него. Излегува дека неможноста 
или неволноста на човекот да комуницира со нешто што е различно од него го 
принудува различниот (океанот) да му ја репродуцира на човекот формата со 
која овој единствено може да комуницира, имено, репликата на друго човечко 
суштество. 

Снаут (еден од другите тројца истражувачи) заклучува дека океанот тоа 
го прави од очај, зашто загубил секаква надеж дека ќе може да воспостави 
автентична комуникација со некој што е навикнат да комуницира само со себе 
самиот, според когнитивно-семантичкиот инструментариум на себе самиот, 
сметајќи дека човеколикиот (и само таквиот) начин на комуникација е можен. 
Затоа, Снаут му одржува еден саркастичен, антиантропоцентрички монолог на 
Келвин:

„Воопшто не сакаме да го освојуваме Космосот, ние само сакаме да 
ја прошириме Земјата до неговите граници. Едни планети треба да 
бидат пустини како Сахара, други ледени како Северниот Пол или 
тропски како бразилската џунгла. [...] Не бараме никој друг освен луѓе. 
Не ни се потребни други светови. Ни требаат огледала. Не знаеме што 
да правиме со другите светови. Доволен е еден и веќе се давиме со 
него. Сакаме да ја најдеме сопствената идеализирана слика; тоа треба 
да бидат планети, цивилизации посовршени од нашата, кај други, 
пак, очекуваме да ја најдеме сликата на нашето примитивно минато. 
Меѓутоа, од друга страна, има нешто што не го прифаќаме, пред што се 
браниме, иако од Земјата не донесовме само дестилат од доблести, не 
го донесовме јуначкиот кип на Човекот! Долетавме овде онакви какви 
што сме навистина, а кога другата страна ни ја укажува таа вистина – 
т.е. оној нејзин дел кој го премолчуваме – не можеме да се помириме со 
тоа!“ (Лем 1989: 67).

Снаут паѓа во очај зашто осознава дека човекот, секогаш кога ќе се соочи со 
нешто различно од себе, се обидува, по секоја цена, тоа нешто да го редуцира 
на форма што наликува на него самиот, зашто си вообразува дека само на тој 
начин ќе може да воспостави смисловен контакт со различното, со другото 
од себе. Па затоа сега на Соларис, но и во целиот Космос бара заеднички 
именители („пустини како Сахара“, места „ледени како Северниот Пол или 
тропски како бразилската џунгла“), не сфаќајќи дека таквата антропоморфна 
условеност на комуникацијата со различното од себе го сведува (или, барем, 
се обидува да го сведе) различното на човеколика копија. Затоа, на таквиот 
човек навистина му требаат огледала: неподготвен да ја разбере различноста 
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како таква (имено, како вистинска разлика, која во дадениот момент можеби 
ги трансцендира неговите когнитивни капацитети), тој комуникацијата ја 
замислува единствено како разговор со „сопствената идеализирана слика“. 
Тука не се работи за толеранција на различното, која отишла по ѓаволите. 
Не! Човек ја толерира разликата што може да ја разбере, но не и целосно 
да ја прифати, па затоа на сцена стапува принудниот соживот, како акт на 
изнасилена беневолентност кон другиот. „Не те сакам, ама ќе те прифатам 
донекаде и ќе те толерирам, зашто морам да живеам со тебе.“ Тоа е мислата 
што стои зад толеранцијата. Меѓутоа, тука не се работи за неможност од 
толеранција, зашто човештвото, на крајот на краиштата, не мора да живее 
со пивтиестиот океан. Тука се работи за типичен пример на очај поради 
неуспехот на обидот за асимилација на живиот океан, кој опасно кокетира 
со колонијалистичка мотивација и аспирација. „Не можам да те сведам на 
сопствената идеализирана слика и страдам поради тоа. Сакам да си како 
мене, инаку не можам да те прифатам.“ Тоа е текот на мислата зад човековите 
очајни обиди да воспостави контакт со нешто што го премавнува неговиот 
комуникациски апаратус.

Да видиме како проектот „Скопје 2014“ кореспондира со овој контекст 
на другост/истост, иако тоа може лесно да се претпостави. Проектот лесно 
влегува во калапот на Соларис. Причината за ова се воочува во фактот 
што тој не ја толерира разликата на модерната скопска архитектура, но 
и на модерната мисла генерално (во нејзиниот уметнички, културен, 
општествен, филозофски дијапазон) околу која со децении се градеше 
духот на централниот и поширокиот урбан контекст на Скопје. Проектот не 
знаеше како да се справи со неа, па затоа посегна по нејзино рефасадирање. 
Голем број згради во централното градско подрачје на Скопје, изградени 
во јазикот на модерната архитектура, добија „нови“ неокласицистички 
и/или барокни фасади. Во случаите кога рефасадирањето не можеше 
да се изведе, поради специфичноста на структурата и формата на 
објектот (случајот со зградата на Македонската опера и балет), проектот 
натрупуваше неокласицистички и барокни згради околу него, само за да го 
сокрие и задуши неговиот „дијаболичен“ формален куриозитет. Исто така, 
проектот „Скопје 2014“ натрупа огромен број споменици на македонски 
револуционери, комити и антички војсководци (добар дел од нив со 
сомнителни биографии и придонеси кон создавањето на македонската 
национална идеја) во централното градско подрачје, најчесто изработени во 
глорифицирачките стилови на реализмот и експресионизмот. Целта на тие 
градителски потфати беше и е да го афирмираат идентитетот на Македонецот. 
Замислувајќи некаква славна македонска историја, идеолозите на проектот 
посегнаа по предмодернистичките архитектонски и скулпторски форми, кои 
своевремено, од XVII до XIX век (кога правците на барокот, неокласицизмот 
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и реализмот првично се појавиле), упатувале на еднозначно и честопати 
изнасилено (во поглед на нивниот максимализам, кој е особено забележлив 
во барокот) величање. Кога еднозначноста и величањето ќе се спојат без 
усул (настрана анахроноста), се доаѓа до заклучокот дека идеолозите на 
проектот (партијата ВМРО – ДПМНЕ и поддржувачите на проектот) 
идентитетот на Македонецот го разбираат како идентификација со 
„сопствената идеализирана слика“ на Соларис. Триумфалната порта 
„Македонија“ претставува кулминација на поривот центарот на Скопје да се 
разбере како средба на Македонецот со себе самиот, поточно, како средба на 
македончето (реално најсиромашниот граѓанин во Европа: оној што треба 
да се восхитува) со Македончиштето (идеализираниот „најславен лик во 
светската историја“: изворот на восхитот). Центарот на Скопје, според тоа, 
станува „триумф“ во кој Македонецот треба да ја види сликата на самиот 
себе и да се „просветли“ во однос на неа, поточно, во однос на идејата дека 
тој, и само тој, го сочинува супстратот на сопствениот идентитет. Проектот 
„Скопје 2014“ сака да ни го истурка идентитетот на истоста во уста, за да 
ни излезе низ нос! М = М. 

Таквиот замислен македонски идентитет на проектот „Скопје 2014“ 
настапува колонијалистички кон проектот на модернизмот (исто како 
Земјаните на Лем кон океанот на планетата Соларис), зашто не сака, а 
можеби и не може да ја разбере различноста што е вткаена во македонскиот 
идентитет. Ако тие аспекти на македонскиот идентитет не влегуваат во 
неговата рамка, тој не е способен да разговара со нив, па затоа ги рефасадира 
и ги заситува со инфантилни споменици, зашто единствено со нив може да 
се разбере, исто како што океанот на Соларис од очај почна да ги праќа 
токму оние сигнали (физички реплики на луѓе) што знаеше дека човекот, 
поради неговата игнорантност, единствено може да ги разбере. 

Меѓутоа, потентниот идентитет се создава низ мрежа од испреплетени 
разлики; идентитетот не е нешто што се исцрпува во себе и со себе самиот, 
идентитетот не е идентичност. Таа негова способност во себе да ги 
апсорбира различностите, да се надоврзува на сопственото минато (кое, 
патем, и самото претставува мелница од разновидни влијанија и култури) 
ја сочинува највиталната сила на секој идентитет што води грижа за себе. 
„Градењето“ идентитет што манифестира аспирации да се исцрпи во 
себе самиот, со граѓа извлечена од себе самиот, значи немање поим како 
функционира механизмот на создавањето идентитети, односно преку 
надоврзување врз сите традиции и влијанија што нив ги оформиле; тоа 
значи немање осет за фактот дека токму другоста е нераскинливо вградена 
во супстратот на идентитетот што сакаме да го презервираме. 

Според тоа, мотивацијата на проектот „Скопје 2014“ е спротивна на 
онаа што стоеше зад реизградбата на Скопје по земјотресот од 1963 година. 



402

КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА 
Визијата за Скопје на архитектот урбанист Кензо Танге и неговиот тим, кои 
воведоа нови планови и форми, курентни со тогашните светски трендови 
од областа на архитектурата и урбанизмот, го отвори Скопје за можностите 
на слободното доживување на просторот и, на тој начин, понуди една 
празнотија на местото (новиот центар на Скопје), која се надоврза на духот на 
Старата скопска чаршија и го воведе Скопје кон потенцијалното современо 
искуство на другоста. Концептите на Градската порта и Градскиот ѕид, со 
самото тоа што не го предодредија идентитетот што Скопје „треба да го 
има“, од него направија потенцијален палимпсест отворен за толковни и 
искуствени таложења. Впрочем, како што вели Удо Култерман, навраќајќи 
се на проектот на Танге: „Основната преокупација на Танге беше да му даде 
структурален облик на просторот“ (Култерман 2013). Значи, не просторот 
да се набие со форми што би имале предодредени и ортодоксни значења 
(пристапот одгоре надолу), туку тој да се отвори за слободни доживувања – 
од него да се направи место што ќе може на органски начин, оддолу нагоре, 
да напластува идентитети, во согласност со начините на кои местото ќе се 
облагородува со доживувања и толкувања. Според таквото еротско читање 
на центарот на Скопје, идентитетот се разбира како жива комуникација, како 
збир или плуралност од разновидни фактори што ја сочинуваат неговата 
постојано променлива ткаенина. 

Затоа, споредено со визијата на Танге за постземјотресно Скопје, 
вистинската намера на проектот „Скопје 2014“ е да го затвори градот 
во претпоставената истост со себе самиот. Доколку градот опасно се 
приближува кон таа истост за која смета дека е исполнета само од сопствените 
инкарнации низ времето, тогаш тој изразува погубна автореферентност 
неспособна за комуникација. А идентитет без комуникација, од семиолошки, 
но и од искуствен, доживувачки аспект, е ништовен. Според тоа, „Скопје 
2014“ е проект што го уништува скопскиот и македонскиот идентитет!
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Lost in the Narrative: The “Skopje 2014” Project and the  
Delegitimizing of Macedonian National Myth

(Summary)

The paper provides a critical treatment of the narrative aspect of the “Skopje 2014” project. 
When we say the narrative aspect we are focusing on its attempt for “legitimization”, which 
attempts to justify it as a project meant to compensate a part of the Macedonian story-identity, 
which was neglected in the past attitude towards Skopje’s public space. Starting from the 
standpoint that every national history represents a mythologized story that leaves room for 
almost arbitrary glorifications, the ideologists of the project started from the premise that the 
Macedonian identity can and should be read as a story that exhausts itself with its sameness. 
The opposing view is the semiotic approach of Roland Barthes who reads the city as an erotic 
space, where precisely the differences, not the identification of the city with its sameness, are 
the factors that build the distinctive and potent identity of any urban environment.

Key words: semiology, architecture, communication, identity, difference
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КРИТИЧКОТО МИСЛЕЊЕ И АРГУМЕНТАЦИЈАТА 
КАКО СПЕЦИФИЧЕН ПРЕДМЕТ  

НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Клучни зборови: критичко мислење, логички пристап, епистемолошки пристап, аргу-
ментација, аргумент, методи на аргументирање, манипулативни техники на аргумен-
тирањето

Критичкото мислење е поим што сè повеќе го среќаваме во секојдневниот 
говор, во академската заедница и најмногу во литературата. Најопштата негова 
определеност е дека претставува мисловен процес со кој нешто анализираме, 
просудуваме и вреднуваме. За поборник на модерното критичко мислење 
се смета Џон Деви (John Dewey) (1859 – 1952), кој го користи терминот 
рефлексивно размислување и во својата книга Како мислиме („How We Тhink“, 
1910) го дефинира како активен, истраен и темелен процес на согледувања 
за верувањето преку согледување на оние претпоставки што го поддржуваат 
тоа верување. Критичкото мислење се истакнува со својата комплексност. 
Според Пешиќ, поимот на критичкото мислење е комплексен, хетероген и 
флуиден, може да се рече дека има повеќе значења, но постои опасност да 
не значи ништо одредено и јасно (Pešić 2003: 412). Критичкото мислење како 
способност или вештина наликува на читање и пишување (Facione, 1998). 

Во релевантната литература постои логички и епистемолошки пристап 
кон дефинирањето на критичкото мислење. Според логичкиот пристап, 
критичкото мислење се одредува преку различни способности и вештини 
на логичко расудување, чија крајна цел е сопствените уверувања, проценки, 
одлуки и акции да се засноват на валидни и цврсти аргументи. Тоа може да 
бидат способности и вештини како: препознавање на вистинските намери 
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на авторот на текстот или излагањето (кои може да бидат вешто прикриени 
во текстот), внимателно идентификување на аргументите што се наведуваат, 
раздвојување на вистинските причини (ако ги има) од исказите што се обид да 
се влијае на нашите емоции или израз на реторичките вештини на говорниците, 
препознавање на грешките во начинот на заклучување итн. Според Пешиќ, 
базични способности за критичко мислење според логички ориентираните 
концепции се аргументирање, заклучување, анализа и интерпретација на 
информации (Pešić 2007: 176–178). Од друга страна, епистемолошкиот 
концепт, кој многу пати претставува критика на логичкото определување, 
прави обид за пошироко одредување на критичкото мислење што вклучува 
личен однос кон знаењето/сознанието и широк спектар на лични и социјални 
чинители. Во рамките на овој концепт за критичкото мислење се разработува 
личното сфаќање на природата на знаењето (услови, можности, граници) и 
процесот преку кој тоа се гради и развива. Секако дека акцентот е ставен 
на освестувањето и критичкото преиспитување на појдовните претпоставки 
и уверувања, на уважувањето на дијалошката и контекстуалната природа 
на мислењето и размената на аргументите од различните гледишта. Да 
подвлечеме дека всушност двата пристапи меѓусебно не се исклучуваат, туку 
напротив се надополнуваат и даваат поцелосно определување на критичкото 
мислење. 

Критичкото мислење може да се опише низ пет точки, кои нудат поопсежно 
и подлабоко објаснување на неговите карактеристики (Kleitzen, Bekavac 
2005): 
	Критичкото мислење е независно мислење, но не е нужно оригинално 

(бидејќи е можно да се усвојат туѓи вредности, уверувања или идеи, 
но да се чувствуваат како свои).

	Информацијата е почетна, а не крајна точка на критичкото мислење 
– голема е важноста на информациите, но треба да се развива 
способноста информацијата да се процени и да се искористи на 
најсоодветен начин. 

	Критичкото мислење започнува со поставување прашања. 
Критичкото мислење, иако често се поврзува со потребите на современиот 

свет, има свои основи во почетоците на развојот на општеството преку 
концептите на воспитување и образование. Сократ (469 – 399 пр. н. е) го 
развил методот на поучување што вклучува елементи на критичкото мислење. 
Првиот степен на Сократовиот метод на поучување – иронијата – вклучува 
дијалог по пат на кој ученикот се соочува со сопственото незнаење на 
начин да се покаже како неговото дотогашно знаење неретко е втемелено на 
предрасуди и непреиспитани тврдења. Вториот степен вклучува дијалог при 
што ученикот со помош на учителовите прашања сам доаѓа до сознанијата. 
Всушност, анализата на тврдењата, пронаоѓањето оправдување за тврдењата, 
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воочувањето на недостатоци кај поединечните тврдења и активниот однос 
на ученикот кон осознавањето се елементи на критичкото мислење што се 
распознаваат кај Сократовиот метод на поучување.

	Критичкото мислење бара разложена аргументација – како начин за 
спротивставување на авторитетите, а со тоа спротивставување и на 
манипулацијата. 

	Критичкото мислење е општествено мислење. 
Значи, за критичкото мислење потребно е самостојно мислење, но тоа 

не може во целост да биде остварено ако не постои конструктивна средина, 
односно други мислења. Иако критичкото мислење бара когнитивен ангажман, 
тоа не може да го замени усвојувањето на информации, односно не можеме 
да размислуваме без содржина ниту размислувањето може да го надомести 
познавањето на содржината. 

Појдовна точка во нашево излагање е тоа дека наједноставна, но во исто 
време најсуштествена специфичност на критичкото мислење е заснованоста 
на уверувањата на валидни и добри аргументи. Оттука, се задржуваме на 
природата на аргументирањето како способност за критичкото мислење, 
неговата важност за критичкото мислење, употребната вредност на методите 
во неговото практикување. 

Аргументирањето (оправдувањето) зазема централно место во логично 
ориентираните концепции за критичкото мислење (Ennis 1987; Bowell, Kemp 
2002; Shand 2000) и истовремено се смета за клучна компонента во процесот 
на критичко мислење и заклучување. Најголемиот број на автори сметаат 
дека способностите и вештините за аргументирање се клучни за критичкото 
мислење, бидејќи во аргументите е содржано она во што некој се обидува да 
нè увери (тезата), како и она со што нè уверува во оправданоста на таквиот 
суд, став или постапка (аргументите). 

Аргументот, всушност, е манифестација за мислењето и причина за тоа 
мислење, негово оправдување. Аргументот треба да има логична форма и, 
за да ја задоволи оваа форма, треба да содржи предуслови (најмалку два), 
вистински основи од кои ќе појдеме и заклучок, кој ќе биде изведен врз 
основа на предусловите. Овие предуслови всушност се судови неопходни 
за постапката на заклучување и ако тие се погрешни, неминовно е дека и 
заклучувањето ќе биде погрешно. Во некои случаи и со точни аргументи 
може да изведеме погрешен заклучок. Оттука, мора да бидеме внимателни со 
аргументите, затоа што сè што изгледа или ни е претставено како аргумент не 
претставува валиден аргумент. 

Често пати се случува нечие гледиште (аспект) да се изедначува со 
аргумент, но тоа е само нечиј агол на гледање, лично искуство, кое може да биде 
замаглено од сопствените убедувања и предрасуди. Заради тоа гледиштето 
(аголот на гледање) мошне често и се разликува од човек до човек, што е 
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сосема очекувано. Луѓето најчесто се согласуваат со оние гледишта што се 
најмалку спротивставени на нивните. Но, без оглед дали се согласуваме или 
не се согласуваме со нечие гледиште, тоа согласување или несогласување не 
претставува аргумент што докажува дали некое тврдење се оправдува или се 
отфрла. И кај (не)согласувањето може, но не мора да наведуваме причини и 
докази зошто не се согласуваме. Но кај критичкото заклучување акцентот е 
токму на аргументирањето, изнесувањето докази зошто се согласуваме или 
не се согласуваме. Токму тоа ја прави разликата помеѓу гледиштето (аголот 
на гледање, аспектот), согласувањето, несогласувањето и аргументирањето. 

Согласувањето обично помалку ги мотивира луѓето од несогласувањето. 
Кога не се согласуваме, навлегуваме во сосема нови подрачја што авторот 
најверојатно не ги истражил, и во тоа е најголемата корист од несогласувањето. 
Тука треба да се има предвид дека во процесот на осознавање секој од нас има 
„многу развиен систем на уверувања во кој длабоко се вкоренети некритички, 
егоцентрични и социоцентрични обрасци на мислење врз основа на кои се 
процесуира и интерпретира искуство“ (Paul 1982: 3). Оттука, според Ричард 
Пол (Richard Paul), кој е претставник на епистемолошкиот пристап кон 
критичкото мислење, е релативно лесно критички да се преиспитаат само 
оние уверувања што се практично веќе отфрлени, а многу тешко оние во кои 
лично инвестираме. Овој мислител за вистински ефект на критичкото мислење 
препорачува избегнување (редукција) на неоправданата генерализација, на 
двосмисленоста на исказите или мешањето на факти и интерпретација, како 
и напуштање на субјективното толкување на стварноста.     

За аргументацијата како начин на докажување по пат на значајни логични 
докази е потребно многу повеќе знаење, фокус на вниманието, претходно 
информирање за темата, искуство, упорност, одлучност, но и коректност 
во исказот; да се посвети додатно време за истражување на точноста на 
предусловите, да се направат потребните консултации со стручните лица.

Познати се две општи категории на способноста за аргументирање, кои 
бараат флексибилно просудување, осетливост за релевантните карактеристики 
на ситуациите и контекстот, а често и балансирање во примената на бројните 
критериуми за вреднување. Анализата на аргументите треба да утврди 
дали авторот во обидот да влијае на нашите уверувања, ставови и одлуки 
презентирал аргументи или се работи за неаргументирано убедување, како и 
кои се неговите аргументи – идентификување на тезите или тврдењата што 
се докажуваат и причините што се наведуваат во прилог на вистинитоста, 
оправданоста или прифатливоста. Вреднувањето на аргументите се 
однесува на проценување на нивната валидност – дали понудените причини ја 
поддржуваат презентираната теза и во која мера – и на нивните силни страни, 
односно на прифатливоста (вистинитоста, доверливоста) на наведените 
причини. 
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Мошне е важна и проценката на кредибилитетот (веродостојноста) 

на изворите на информации; дали тоа е линк на интернет или резултат од 
научно истражување. Често со брзината на презентирањето на информации 
на интернет се случува да се критикува врз основа на насловот на текстот, 
без тој да се прочита. Секако дека изворите на интернет не треба да се 
употребуваат во негативна конотација и може да се сметаат за релевантна 
содржина. Интернетот го претвори класичното пишување во сеопшта 
конверзација. Пред неколку децении писателите пишуваа, а читателите 
читаа. Денес интернетот овозможува читателите да го коментираат она што 
е прочитано. Оваа можност читателите сè повеќе и повеќе ја користат преку 
низа коментари, дискусиони форуми и преку сопствени блогови. 

Методи на аргументирање
Во дискусиите најчесто се користат следниве методи на аргументирање: 

Фундаментален метод – директно обраќање на соговорникот, негово 
запознавање со фактите и податоците што се основа на нашата аргументација. 
Важна улога тука имаат нумеричките примери, кои знаат да бидат мошне 
впечатливи. Иако во дискусијата во тој одреден момент никој од присутните 
не е во состојба да ги провери изнесените бројки. 

Метод на противречење – одбранбен метод, со кој се противречи на 
аргументацијата на соговорникот. Дијалошката природа на критичкото 
мислење подразбира рационален судир на различни (некогаш многу) 
спротивставени гледишта, судир заснован на размена на аргументи. Ако 
добро се води дијалогот, двете страни ја проверуваат валидноста и силата на 
своите аргументи, докажуваат и негираат различни погледи/огледи и со тоа ги 
утврдуваат сопствените грешки и недостатоци во сфаќањето на проблемот. Од 
квалитетната расправа добиваат двете страни. Кај сите учесници во дијалогот 
е потребна способност и вештина проблемот да се согледа од нечија (нова) 
перспектива, која најчесто е многу различна. Што поголем број аргументи, 
што поширока расправа, изнесување на контрааргументи, нови резултати на 
научни истражувања. 

Метод на извлекување заклучок – прецизна аргументација, која се гради 
чекор по чекор и доведува до посакуваниот резултат.

Метод на споредување – со внимателно одбрано споредување може да се 
овозможи силна сугестивност и цврстина на доказите.

Метод да – не – кога соговорникот изнесува добро одбрани аргументи, 
но тие се однесуваат или само на предностите или само на недостатоците 
на алтернативниот предлог. Овозможува да се согласиме со соговорникот, но 
при тоа да употребиме „но“. 

Метод бумеранг – овозможува користење на противничкото „оружје“ 
против самиот соговорник и како метод нема моќ на докажување, но може да 
има исклучително дејство ако се применува доволно остроумно. 
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Манипулативни техники на аргументирањето

Како да препознаеме неаргументирано убедување, кое не се засновува на 
рационални причини? Тоа најчесто се засновува на употреба на различни 
реторички стратегии, кои помалку или повеќе се директно насочени кон 
манипулирање со различни видови емоции (Bowell, Kemp 2002). Секако дека 
не треба да се применуваат шпекулативните (манипулативните) техники на 
аргументирањето, но треба да се познаваат за да се препознаат доколку другите 
ги користат во дискусијата. Тие во суштина се еден вид лукавство или трик, 
кои најчесто доаѓаат до израз во секојдневните дискусии.

Преувеличување – преувеличување на факти и предвремено извлекување 
на заклучоци. 

Анегдоти – остроумни и духовити забелешки изречени навреме се користат 
за рушење на грижливо поставената аргументација. 

Користење авторитети – се засновува на користење цитати на авторитети 
од одредена област. На слушателите често пати им е доволно спомнувањето и 
само на еден важен авторитет.

Дискредитирање на соговорникот – се применува во ситуација кога 
е неможно да се побие аргументот. Тогаш под сомнеж се става личноста на 
соговорникот. Се прибегнува кон ниско ниво во квалитетот на расправата, се 
навредува личноста на авторот, занимавање со авторот наместо фокусирање на 
аргументите што тој ги изнесува. Не се ретки примерите кога некој изнесува 
позитивна или негативна критика не врз основа на тоа „што е кажано“, туку 
зависно од тоа „кој кажува“. 

Изолација – кога фактите се вадат од контекст и се ставаат во друг контекст 
за да добијат значење што ќе биде во спротивност со првобитното.

Промена на правецот – кога соговорникот не атакува на нашите аргументи, 
туку преминува на друга тема, која по својата суштина нема никаква врска со 
предметот на дискусија. Авторот или дискутантот може да изнесува аргументи, 
но кои не се однесуваат на темата на дискусијата, па често велиме тоа сега не 
е предмет на дискусија.

Доведување во заблуда – има за цел соопштување на погрешни информации. 
Соговорникот свесно или несвесно преминува на одредена тема, која лесно 
може да прерасне во конфликт.

Одложување – има за цел продолжување на дискусијата. Соговорникот 
користи небитни информации, бара објаснувања за да добие во време и за да 
може да размисли.

Жалби – се користат за да се предизвика сожалување. Соговорникот не 
разговара како деловен човек, туку настојува да влијае на нашите чувства.

Извртување – неприкриено извртување на она што сме го изговориле или 
нагласување на нашите зборови.

Потребно е да се развива способноста за препознавање на случајното или 
намерното претставување на „невалидни“ аргументи. Кога станува збор за 
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пишаните текстови, проверувањето на логичноста и точноста на аргументите 
претставува мошне комплексна работа. Предусловите не се секогаш 
експлицитно наведени, и треба да „читаме меѓу редови“ за да може тие да се 
идентификуваат. 

Заклучни размислувања
Нашата насоченост кон аргументите во оваа тема е затоа што тие се клучни 

средства во секоја наука, критика, расправа и дијалог. Исто така, се залагаме 
за пошироко одредување на критичкото мислење, кое вклучува наш личен и 
афирмативен однос кон знаењето. Кинг и Стром Киченер, кои го застапуваат 
етимолошкиот поглед, опишале една мошне важна димензија на критичкото 
мислење, а тоа е односот кон знаењето и процесот на осознавање, како 
личноста ја сфаќа природата на знаењето и како и на кој начин го образложува 
сопственото мислење. Според нив, вистинското критичко мислење е 
неспојливо со „апсолутистичкото“ сфаќање на знаењето и тоа се сфаќа како 
конструкција од релативна вредност, се прифаќа дека знаењето е секогаш 
помалку или повеќе неизвесно и се наоѓа во континуиран процес на развој, како 
и тоа дека е контекстуално одредено. Нивната концепција ја вклучува важната 
улога на некогнитивните чинители или одреден интелектуален став, како што 
го нарекуваат овие авторки (King, Strohm Kitchener 1994). Решавањето на слабо 
структурираните проблеми бара интелектуална отвореност и флексибилност, 
изнијансирани судови, толерирање на неизвесноста и двосмисленоста, 
интелектуална истрајност и прифаќање дека не постои едноставна формула 
за решавање на проблемот ниту неприкосновен авторитет на кој можеме да се 
повикаме. Повеќето автори затоа го застапуваат мислењето дека „вистината 
е негде на средина“, односно дека постојат општи вештини и принципи на 
критичкото мислење, но дека нивните конкретни манифестации зависат од 
природата на знаењето и карактеристичниот начин на мислење во дадената 
предметна област (Ennis 1992; Siegel 1998). Како што вели Енис, „критичкото 
мислење има и генерална и предметна специфична компонента“ (Ennis 1987: 
21). 

Со оглед на тоа што темата на конференцијата „Критика и молк: читање на 
македонската литература и култура“ произлегува од научно подрачје, а тоа е 
подрачјето на хуманистичките науки и полето на науката за книжевност, каде 
што најмногу ни е потребна критиката и критичкото мислење, неминовно е 
да констатираме дека во дискусиите врзани за науката е потребно сериозно 
познавање на конкретната научна област за која се води одредена дискусија или 
се пишува одреден текст. Иако и тука треба да имаме предвид дека обликувањето 
на новиот профил на книжевниот критичар подразбира упатеност не само во 
книжевната област туку и познавање на културната и политичката подлога на 
современите случувања, односно забележителна е потребата од интелектуална 
тенденција на многу поширок план.
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Sarita Trajanova

Critical Thinking and Argumentation as Specific Research Subject 

(Summary)

In this paper I write about argumentation as the key component in the process of critical 
thinking and deduction. This method of proving something with significant logical evidence 
requires much more knowledge, focused attention, obtaining information about the topic, 
experience, tenacity, determination, as well proper expression. There are frequent examples 
when someone’s viewpoint (aspect) is identified with an argument, however this is simply 
someone’s point of view, a personal experience that could be clouded by personal beliefs and 
prejudice. That is why the views (point of view) often differ from person to person, which 
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is to be expected. People usually agree with those views that are the least opposite of theirs. 
However, regardless of whether we agree or disagree with someone’s view, this agreement or 
disagreement is not an argument which proves whether a claim is justified or rejected.  There 
are frequent examples when someone expresses a positive or a negative criticism not on the 
basis of “what is said”, but on the basis of “who says it”. Or, with the dominance of internet, 
there is often criticism based on the text title, without even reading the text itself. 
I have focused on arguments in this topic because they are the key tools in every science, 
criticism, discussion and dialogue. Various authors are presented, including King and Strohm 
Kitchener, who described a particularly important dimension of critical thinking, which is 
the attitude towards knowledge and the process of comprehension. True critical thinking is 
incompatible with “absolutist” understanding of knowledge, it is understood as a construct 
with relative value, it is accepted that knowledge is always more or less uncertain and is in a 
continuous process of development, and that it is contextually determined. 

Key words: critical thinking, logical approach, epistemological approach, argumentation, 
argument, methods of argumentation, manipulative techniques of argumentation  
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ЕГЗИЛОТ НА КРИТИКАТА  
НИЗ МЕДИУМИТЕ: 
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Клучни зборови: новинарска критика, егзил, медиуми, таблоидизација, нови медиуми

Текстот има за цел да прикаже еден крајно есеистички поглед, едно многу 
лично доживување на она што со години се обидувам да го спојам, растргната 
меѓу двете области – новинарството (медиумите) и книжевната критика. Ова 
се двете области што постојано ми се преплетуваат, некогаш се исклучуваат, 
блиски се, а сепак далечни, така што често доаѓам до момент кога едната ја 
потиснува другата, најчесто новинарството ја потиснува критиката. Долго 
мислев дека тоа е мојата недоволна организираност, неажурност да ги 
истерам двете работи како што треба, немањето време да напишам текст 
за секоја книга што ја читам, сè додека не сфатив дека, и кога имам готов 
критички текст, немам каде да го пласирам. 

Само да појаснам – кога мислам на критика, зборувам за еден посебен вид 
критика – новинарската – приспособена, сродена со новинарството, врамена 
во одреден број знаци и зборови, во најмногу 40–70 реда новинарски текст 
или во минута и пол до две, во најсреќните денови, на некое радио или 
телевизија. Тоа е онаа критика за која уредниците и колегите ве учат дека 
треба да биде јасна и прецизна, да има поента, добар наслов, но исто така 
и добар поднаслов, наднаслов и мал текст што може да се стави во рамче. 
Таквиот текст треба да има одделени пасуси што можат да се одвојат со фон, 
да има мисла што може да заврши со музика или да се слее со музиката, 
бидејќи музичката илустрација дава посебен шарм на радискиот израз. Е 
токму таа и таква за која ве учат дека не треба да биде поетична, патетична, 
романтична и двосмислена, таква целосно приспособена. 
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Насловот што го одбрав е „Егзилот на критиката низ медиумите: случајот 

Македонија“ бидејќи подолго време се занимавам и со теориско проучување 
на феноменот на истиснување на културата од медиумите воопшто. Во 2012 
година на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје ја одбранив 
магистерската теза со сличен наслов „Медиумскиот ’егзил‘ на книжевноста 
во македонскиот културен простор“. 

Егзилот е еден од поимите што може да се наречат доминантни или 
препознатливи за современата научна и книжевнотеориска мисла на 
20 и 21 век. Тој стана еден вид „трејд марк“ на постмодернистичките 
теоретичари и промислувачи, кои започнаа ново поглавје на ревидирање 
не само на научниот туку и на културниот простор на Истокот и Западот, 
како и спротивставување, синтеза и соочување на двата, навидум различни 
света. Поимот егзил во најопшта смисла значи неизоставно поврзување 
и асоцијација со имињата на: Едвард Саид, Хоми Баба, Јулија Кристева, 
Амин Маалуф, Жан Бодријар, Ролан Барт. Кога зборував за книжевноста, 
се држев до егзилот, но размислувајќи за критиката, малку се посомневав 
дека овој збор е доволно силен да го прикаже она што всушност се случува 
врз критиката во македонскиот медиумски простор – тука повеќе одговараат 
прогон или целосно истребување. 

Иако зборувам за егзилот и неговите последици, намерно не одбирам да се 
задржам на проблемите и можноста од менување на идентитетот на критиката, 
туку многу повеќе размислувам за опасноста од нејзиното неприсуство 
и од опцијата таа да остане само академска дисциплина наменета за мал 
круг на „посветени/иницирани“ луѓе. Последниве неколку години, со ретки 
исклучоци, книжевната критика се објавува само во специјализираните 
списанија за култура што излегуваат неколку пати годишно, кои си ги 
делиме на книжевно-научни средби, и најчесто ја читаат самите оние што 
ја пишуваат. Токму затоа мојот текст го посветив на новинарската критика, 
на онаа од медиумите, која може да допре до поголемиот број читатели, која 
ќе биде одек за излегувањето на некое дело настан во нашата литература, 
оценка за него. Таа би требало да има моќ да го трасира животот на тоа 
дело, неговото излегување од нашите граници, од границите на нашиот мал 
јазик, па дури и неговото стигнување до европските и светските конкурси и 
признанија. 

Во продолжение давам кус преглед на неколку силни и светли примери од 
неколку македонски медиуми во минатото, со сосема кусо објаснување какви 
се состојбите денес. Започнувам со првиот македонски дневен весник Нова 
Македонија и првата рубрика за култура, односно првиот број на додатокот 
ЛИК, кој излегува на 26 ноември 1986 година со тогашен поднаслов 
„додаток за литература, идеи и култура“. Неговата тогашна должина е 16 
страници на кои се наоѓаат информации за сите најзначајни домашни и 
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странски културни случувања, потоа филмска, театарска, музичка, ликовна и 
секако книжевна критика. За значењето на овој додаток, на 25-годишнината 
од неговиот јубилеј, театарската критичарка Лилјана Мазова (ЛИК, 2011) 
ќе напише: ЛИК беше и остана единствениот простор што сестрано ја 
третира културата. Во меѓувреме никој не создаде сличен простор, ако не 
ги сметаме периодичните списанија што излегуваа како„воз без возен ред“. 
Медиумите ја пуштија културата низ вода... 

Со овој исказ Мазова најверојатно мисли на општата состојба на третманот 
на културата во медиумите кај нас, на маргините од нивните изданија, во 
малите рамчиња, кусите информации, збиените редови и минутите сведени 
на секунди, а тоа ја допира и критиката, дури и повеќе. Затоа што чистата 
информација за одредена изложба, претстава, концерт и слично и некако 
поминуваат низ медиумите, но објавувањето на новинарска критика само 
по себе стана настан, и тоа навистина редок. ЛИК на пример денес има 4 
страници и ни приближно толку содржини како некогаш. 

Слична е и судбината на „Ризница“, додатокот на дневниот весник Дневник, 
кој излегуваше секоја среда од 2006 година до 2009 година со четири страници 
исклучиво за културата. Првата страница беше резервирана за личноста на 
неделата, односно за интервју со неа, без разлика дали е писател, режисер, 
сликар, археолог итн. Имаше проблемски теми, но и ревијални, и секако 
една страница резервирана за културните случувања во светот. Во „Ризница“ 
редовно се објавуваа и филмска, театарска и литературна критика. Дневник 
до крајот на 2015 година одвојуваше простор за новинарската критика и за 
текстовите на соработниците критичари и рецензенти: Владимир Величковски 
(ликовна уметност), Владимир Јанковски и Александра (Соколовска) 
Јуруковска (литература), Бранислав Саркањац (колумни), Игор Анѓелков 
и Тони Цифровски (филм), Јелена Лужина (литература и театар), Лилјана 
Мазова и Александра Бошковска (театар). Повеќе од една година таа пракса 
за објавување на осврти за одредени дела од различни области е замрена. 
Меѓу ретките светли примери за негување не само на книжевната критика во 
етерот туку и на ликовната, музичката, театарската е Македонското радио, 
низ својата долга традиција, низ мноштвото емисии и еминентни имиња 
што продефилирале низ Редaкцијата за култура, многумина од нив членови 
и на Македонската академија на науките и уметностите, универзитетски 
професори, научници и истражувачи. Тука ќе набројам дел од емисиите што и 
денес се емитуваат. Новинарската, односно радиокритиката е во изумирање, 
па во тој поглед емисиите „Културна клучалка“, „Културен мозаик“ 
или „Радио Спектар“ се уште еден своевиден феномен во македонскиот 
етер. Според начинот на третман на културните случувања, негувањето на 
творештвото со македонски предзнак, изразувањето критичко мислење, 
давањето оценка и отворањето дебата на дадена тема, продукцијата на 
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Редакцијата за култура и уметност на Македонското радио е она што е ЛИК 
во печатените медиуми. Слична програмска шема до пред десетина години 
имаше и Втората програма на Радио Скопје или сега позната како Радио 
2, која во денешно време е целосно преформатирана во забавен канал во 
кој културата и книжевноста се третираат како агенциски вести. Таа е само 
куса сервисна или агенциска информација, под услов во денот книжевноста 
да е настан, односно да е вест, како примерот со Боб Дилан и Нобеловата 
награда. 

Значаен културно-медиумски феномен во македонскиот простор е појавата, 
растежот, престижот и кулминацијата на Третата програма, позната меѓу 
слушателите и како Радио Култура или Научна програма. Третата програма 
започнува со емитување на симболичен датум, 28 декември 1979 година, на 
одбележувањето на 35-годишнината од постоењето на Македонското радио. 
Концепциски таа беше научна и културолошка, свртена кон современите 
истражувања, настани, тенденции и идеи на полето на науката и културата. 
Трета беше културна авангарда во македонските медиуми и воопшто во 
македонската средина. Научната програма на Трета ги следеше тенденциите 
во постиндустриското и информациско општество, ги следеше промените во 
вредносните системи преку објавување и емитување на трудови од домашни 
и странски автори од антрополошко-социјалните, социопсихолошките, 
економско-политичките и други научни области. 

Значајно за постоењето на Третата програма е и печатот што таа го 
остави и преку своето истоимено списание, кое излегува од почетокот па до 
1999, кога, во чест на 20-годишнината од постоењето на програмата, беше 
отпечатено 50-тото и последно издание. Во него се печатени најзначајните 
есеи емитувани на Третата програма – тие што биле напишани специјално за 
емисиите или преводи на особено значајни автори. Списанието во тој период 
е единствено од таков вид во македонската периодика и за него имало голем 
интерес, голема читателска публика, како и интерес за претплата од страна 
на поединци и институции. 

И покрај големиот углед во културната јавност и престижот што како 
медиум со години го уживаше во македонската средина, Третата програма 
во времето на трансформацијата на МРТ претрпува големи промени и, за 
жал, штети. Во 2007 година, по бројните преместувања низ фреквенциите и 
менувањето на терминиот на емитување, на Редакцијата ѝ беше одземено и 
правото на користење на името Трета програма. Третата програма беше место 
каде што слушателите се запознаваа со светските автори и теоретичари, 
дури и со можноста и тие да бидат критикувани, секако аргументирано. 
Радио Култура беше и фреквенцијата на која се пласираа информации и за 
придонесот на нашите научни работници не само за нашата туку и за светската 
култура. Токму затоа во една прилика укинувањето на Третата програма 
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го нареков „Кога на една култура не ѝ треба култура“. Сега Редакцијата е 
сведена на двочасовно емитување во рамките на Првата програма. 

Еден посебно интересен и симпатичен обид за следењето на книжевноста 
и на книжевната критика низ медиумите ме води до познатиот Канал 103 и 
емисијата „Свирачиња“. Започнат во февруари 2007 година, „Свирачиња“ е 
проект на истоимената експериментална или дада-група сочинета од петмина 
млади уметници: Владимир Лукаш, Љубиша Камењаров, Вук Митевски, 
Димитар Самарџиев и Ѓорѓе Јовановиќ. Најблиску до она што групата го 
прави на радио е дада-поетиката, што секако е значаен медиумски феномен 
кај нас. Во различни емисии тие литературата ја третираа на различни 
начини. Во одредени случаи канеа млади автори за да ги промовираат своите 
дела, без разлика дали биле објавени или не. Во други случаи си поигруваа 
со „бардовите на македонската литература и критика“. Кусо „Свирачиња“ ја 
водеше сам Тома Димовски, за потоа ова да прерасне во емисијата/проектот 
„Песни, приказни и сон“, каде што акцентот е ставен повеќе на изведбата на 
делата и на разговори со авторите во живо. Овие стотројкаши ги споменувам 
поради мојот силен впечаток дека некогашниот радиодадаистички проект 
прерасна во неформално групирање на најмладата македонска книжевна 
генерација, посебно на поетската, на поетите што имаат една или сè уште 
немаат ниту една објавена книга, на оние што се гласни во твитер-сферата. 

До неодамна, меѓу светлите медиумски точки беше и палетата културни 
емисии на ТВ Телма како неразделен дел од македонското културно 
секојдневие. Сите емисии беа примени со безрезервна доверба и поддршка 
меѓу творците во областа на уметноста и пошироката културна публика. 
Таков пример се „Филмополис“, „Културната хроника“, кои за жал повеќе 
не постојат, затоа што во целост е сменет концептот или програмата на 
оваа телевизија, која цели 15 години успеа да се избори против напливот на 
лошите сапунски серии од различни земји и континенти. 

Во денешно време специјализираните емисии и програми за култура 
речиси и не постојат. Така, анализата води кон информативните изданија на 
телевизиите и радијата, (вестите и дневникот), односно на насловните или 
првите страници на електронските изданија на печатот, како една генерална 
слика за медиумите денес. И најмалата паушална опсервација на ударните 
содржини на секој медиум без исклучок го дава истиот впечаток и заклучок: 

– Културата секогаш е на крајот од настаните на денот, и тоа под услов и 
самата да е настан, односно во денот навистина да постоел културен настан.

– Прилозите, вестите и информациите од културата доаѓаат по вестите 
од светот, некаде пред спортот и временската прогноза, без разлика дали 
станува збор за голем настан (Симон Трпчески настапува со оркестарот на 
Бољшој театар во Скопје, Маргарет Атвуд е добитник на Златниот венец 
на Струшките вечери на поезијата, книгите на Гоце Смилевски и Никола 
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Маџиров скоро во исто време се објавуваат на преку 20 јазици на сите 
континенти) или од локално ниво и значење (изложба на акварели во Домот 
на културата во Велес). 

Третманот на културата и за самите новинари што зборуваат и од 
професионално, но и од лично читателско/слушателско/гледачко искуство е 
алармантен. Новинарите од редакциите и рубриките, чии ставови претходно 
беа пренесени, се чувствуваат како „последните Мохиканци“. Новите 
генерации слушатели/читатели/гледачи, според нив, се осудени на вакуум-
просторот што се создаде низ годините. 

Културата во медиумите полека го губи своето место, без разлика дали 
станува збор за театар, филм, книжевност, ликовна уметност или музика. 
На насловните страници на весниците, на главните најави на радиските 
и телевизиските вести или на првата страница на електронските изданија 
на сите медиуми сè почесто може да се сретнат вести од забавен карактер, 
занимливости, информации карактеристични за жолтиот печат, скандали и 
трачови, што значи дека забавната индустрија станува доминантна, и во тој 
наплив на таблоидизација, културата како да има мал или најслаб имунитет, 
па полека го губи својот простор. На нејзините страници или во минутите за 
неа, слушаме/гледаме/читаме за разводите и врските на познатите личности, 
за скапите операции и подароци, за нивните каприци и обиди да бидат во 
центарот на вниманието, што секако подразбира медиумска атрактивност.

Некогашните 16 страници на ЛИК денеска се 4, но тоа е сепак многу 
повеќе од повеќето медиуми што културата ја ставаат на маргините или сè 
почесто ја споредуваат и изедначуваат со забавата, со т.н. ентертејмент-
рубрики (enterteiment). Претходно споменатите медиуми, нивните емисии, 
рубрики и културни редакции можеби се единствените и последни бастиони 
на битката што културата треба да ја извојува за да го задржи своето 
место во етерот. Ако ја изгуби битката, логично е дека тоа ќе биде пораз и 
за литературата, а тоа не е воопшто наивно како што изгледа. Она што се 
случува со медиумите во светот, во соседството и регионот не нè одминува 
ни нас. Пред извесно време најавите на телевизиските и радиските станици, 
како и насловите по весниците нè бомбардираа со информации за венчавката 
и разводот на старлетата Ким Кардашијан, небаре нејзиниот приватен живот 
е наше лично право или, уште повеќе, небаре нашите животи зависат од 
нејзините судбоносни ДА и НЕ.

Испровоциран од пласманот на „битните“ информации за небитните 
личности во медиумите, режисерот Дарко Митревски, кој инаку живее 
во Америка, во една од своите редовни колумни за Нова Македонија 
(5.11.2011) ќе запише: медиуми нè убедуваат дека Ким била во агонија сè до 
неделата навечер, кога решила конечно да пресече, па џа или бу! Еве, вака 
приближно почнуваат американските телевизиски вести деновиве. Се чини 
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дека нацијата е сериозно вознемирена со иднината на Ким Кардашијан, 
најпознатото никој и ништо на американското општество.

Ова ми се чини многу слично на предупредувањето на Бодријар (Бодријар 
2001: 42), кој, говорејќи за реалното шоу со семејството Лауд од 1971 година, 
вели дека станува збор за идеологија на доживеаното, на ексхумацијата, на 
стварното во својата баналност, во својата автентичност.

Како новинар, едно од моите омилени прашања што многу често им го 
поставувам на моите соговорници е: Ќе ја убие ли интернетот книгата? 
Секако тука мислам на Умберто Еко и на сите негови проучувања и 
предвидувања за иднината на книгата, но сепак еден од најоптимистичките 
одговори го добив од бугарскиот писател Георги Господинов (http://cooltura.
mk/intervju/georgi-gospodinov-tagata-ja-obzela-cela-evropa), кој вели: Јас сум 
можеби последниот оптимист, книгата не само што ќе опстои туку и ќе 
се врати интересот кон неа. Тоа е многу интересен психолошки момент. 
Живееме во многу стресно време и имаме потреба да се фатиме за нешто 
трајно, а хартијата се покажа како многу потрајна од секој уред, и тоа е 
посебно чувство. 

Јас сум исто така оптимист и верувам дека книгата, книжевноста и 
критиката ќе опстојат. Дека новите медиуми и социјалните мрежи се само 
нова страница и предизвик за нив, нов начин на пренесување на пораката 
и на убавото. Оттука и неколкуте примери од македонскиот виртуелен 
простор што ги издвоив за крајот. Првото македонско и европско е-списание 
Блесок, електронското списание Репер, симпатичната рубрика (е-долапче) 
Букбокс (Bookbox) на off.net, порталот Cooltura.mk и уште неколку ретки, но 
значајни проблесоци. Тука е секако и Фејсбук (Facebook) како главна алатка 
за социјално и какво уште не вмрежување, но тоа е прашање за друга тема. 
За да ја завршам оваа, ќе кажам дека новинарската критика треба и може да 
го најде својот пат и преку новите медиуми и социјалните мрежи. Но тука ме 
мачи една дилема, која можеби не е суштествена како онаа на Еко, но е многу 
значајна за сите што пишуваат критика. Ја запишувам, ја замислувам како 
фејсбук-статус: Критиката може да биде и пост и статус, можеби ќе биде 
шерувана, лајкувана и читана, но дали ќе биде вреднувана? Стиснете лајк!
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Aleksandra Jurukovska

Exile of Criticism in Media: Macedonia’s Case

(Summary)

Exile of Criticism in Media: Macedonia’s Case by Aleksandra Jurukovska, deals with the 
discarding of literary criticism in the media in Macedonia. By combining journalism and 
literature through the recourse of exile, the paper attempts to criticize the position of the 
media criticism in Macedonia, putting emphasis on the lack of response to literature in the 
media and to its „persecution“ on the last pages of the newspapers or in the final minutes and 
seconds of the informative radio and TV shows.
By following the trends of tabloidization of the cultural sections in print media and of 
the regional „pinkization“ of electronic media, the paper outlines the few and last notable 
examples of literary criticism in Macedonian media, with the main emphasis on their modest 
length of 40 lines or 2 minutes of journalist text.

Key words: press critic, exile, media, tabloidization, new media
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Вовед
Како поетеса директно инволвирана во книжевноста, чувствувам ненаситен 

интерес и голема одговорност кон прашањето за состојбата на современата 
книжевност. Интензивната посетеност на книжевни промоции, саеми и 
фестивали, како авторка, од една страна, и читателската инволвираност, од 
друга страна, ми даваат увид и во креативниот процес на пишување, но и во 
маркетиншкиот и производниот процес на објавување на книгите. Особено 
понудата на видовите книги во книжарниците ме инспирира да се навратам 
на изјавата на современиот американски автор и теоретичар на културата, 
Нил Постман, дека: „Орвел се плашеше од оние што ќе ги забрануваат 
книгите. Хаксли се плашеше дека нема да има причини да се забрануваат 
книгите зашто веќе нема да има никој кој би посакал да ги чита“. Оттаму 
мојот најголем интерес претставува сознанието колку денешните читатели 
и читателки читаат и што читаат тие што читаат. Во овој труд ќе направам 
генерална поделба на современите книжевни стилови, причините што нив ги 
обликуваат како такви и нивните карактеристични одлики.

Прашања со кои е засегнат трудот
Во тој вител на прашањето што како јојо осцилира помеѓу само два 

одговора: јајцето или кокошката, се запрашувам дали читателите и 
читателките избираат да го читаат она што го нудат книжарниците, или, пак, 
книжарниците им „подметнуваат“ дела на читателите и читателките. По сè 
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изгледа оваа релација е заемна. Мора да се напомене дека, кога станува збор 
за релацијата издавачка дејност – читателска публика и обратно, мора да се 
има на ум дека таа релација се остварува исклучиво во областа на книжевната 
продукција. Меѓутоа, од каде сега овој термин – книжевна продукција? 
Станува збор за едната страна од биполарната дихотомија на книжевна 
продукција и книжевна уметност.

Теоретски сознанија
Што претставува книжевната уметност, а што книжевната продукција? 

Колку се овие два книжевни феномена слични, а колку различни? Што е она 
што ги поврзува, а во што се разидуваат? За да може што било понатаму да се 
каже во однос на ова прашање, мора прво да ги дефинираме овие два термина. 
Најпрво, она што е очигледно и неоспорно е фактот дека и книжевната 
уметност и книжевната продукција се занимаваат со книжевност. Меѓутоа, 
она што е клучно е фактот дека имаат поинаков пристап кон книжевноста – 
книжевната уметност се занимава со пријатниот збор, а книжевната продукција 
со пријатноста на заработувачката; книжевната уметност ја користи уметноста 
како медиум, додека книжевната продукција ја злоупотребува уметноста како 
штит зад кој го крие епигонството, плагијаторството и кичот. Токму поради овој 
факт, на книжевната уметност ѝ е посветено многу внимание и истражување. 
Книжевната уметност е предмет на интерес на многу книжевни науки: теоријата 
на литературата, книжевната критика, историјата на книжевноста и сл. Овие 
науки се интересираат за книжевната вредност на делото како самостојно 
уметничко дело, но и како парче од глобалната културно-цивилизациска 
меморија. 

Од друга страна, скоро и не сe пишува за книжевната продукција. Се чини, 
книжевната критика не е заинтересирана за неа, најверојатно од причина што 
смета дека како епигонство, плагијаторство и/или кич не заслужува (сериозно 
теоретско) внимание. Меѓутоа, и покрај тоа, на делата на книжевната продукција 
не им недостасува вреднување. Вистина, тоа е некнижевно, па дури и не е 
вреднување во вистинска смисла на зборот – впрочем, повеќе станува збор за 
пропагирање на делото, фалење и подметнување на делото како маркетиншка 
пропаганда, рекламирање. Следствено, во кич книгите нема објавено рецензии 
и критички осврти, туку куси читателски забелешки и препораки, кои служат 
како реклами и слогани за поттикнување на продажбата на делото и за гаранција 
за допадливост на делото (внимателно: допадливост, меѓутоа не и квалитет!). 

Ваквите дела не би ѝ пружиле ни на теоријата на литературата некое 
интересно и креативно истражување, единствено долги и досадни листи 
на скаменети стилски фигури и слични клишеа во однос на стилот и/или 
содржината. 
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Историјата на книжевноста, од друга страна, пак, треба да почека да ѝ дојде 

времето; поточно, треба да помине извесна релативно (не)голема временска 
дистанца за да може да го даде својот суд за делото од историски аспект. 
Практиката, сепак, покажува дека, додека да помине таа извесна релативно (не)
голема временска дистанца, конкретните дела веќе се заборавени/се забораваат, 
или, пак, во меѓувреме, нивните автори/авторки произвеле уште неколку дела 
по истиот, идентичен шаблон, на кои, по одредено време, неминовно, ќе им 
се случи истата судбина. Она што фасцинира е: прво, ривалското и агресивно 
истиснување на постарото дело од страна на поновото дело, иако пишувани 
од истиот автор/истата авторка и, второ, шокантната краткорочна популарност 
на таквите дела. И навистина е фрапантно како може едно современо дело 
да е водечки популарно извесен период во времето во кое настанува, а потоа 
најблиската историја да го избрише од своето паметење?!

Почетни аспекти на истражувањето
Затоа, ете, решив да ја подистражам малку книжевната продукција. Ќе 

започнам од самиот термин – книжевна продукција. Добро е познато дека, за 
да се создаде едно уметничко дело, потребен е талент. Меѓутоа, кога станува 
збор за книжевната продукција, талентот е заменет со умешност (techne). 
Оттаму произлегуваат и масовните публикации на прирачници за пишување. 
Ќе наведам само неколку од тие огромни тиражи книги со слична и иста 
содржина, но со различни наслови: Водач за почетниците во пишувањето, 20 
најдобри фабули и како да ги создадеш, Како да го завршиш романот и др. 
Овие прирачници за пишување „успешни“ книги – книги што успешно ќе се 
продаваат, но кои не гарантираат вредност и квалитет – имаат за цел од секого 
да направат писател/писателка. Со нив професијата, дарбата и проклетството 
да се биде писател/писателка е достапно за секого. 

Понатаму, за книжевната продукција, уметноста не е цел сама по себе. Таа 
не се одликува со радоста и голготата на креативниот процес на создавање на 
уметничкото дело. За книжевната продукција најбитен е финалниот производ. 
Ова е втората клучна одлика по која книжевната продукција и книжевната 
уметност меѓусебно се разликуваат. Следствено, книжевната продукција 
не создава уметничко дело, туку продуцира пазарен продукт. Оттаму и 
оправдувањето на насловите на книгите од типот на: Пишувај повеќе, продај 
повеќе, Како да го напишеш и да го продадеш својот прв роман, Како да 
го напишеш и продадеш своето животно искуство, Како да го претвориш 
својот живот во фикција што ќе се продава, Како да напишеш и продадеш 
историска фикција, 12 чекори до бестселер и сл. Повеќе од очигледна е 
пазарната и економската цена на продуктот наместо вредноста на делото. 

Главно, вака поставени нештата претставуваат реакција на демократијата 
и консумеризмот. Демократијата, секако, го поддржува и поттикнува правото 
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на еднакви можности за сите, конкретно, правото на еднакви можности за 
објавување (на дела на квалитетните и неквалитетните автори/авторки), додека 
консумеризмот, по дефиниција пазарно и потрошувачко општество водено од 
мотото „да се има наместо да се биде“, го поттикнува и масовното публикување 
и безмилосната потрошувачка. Тоа е и причината зошто во реалноста се 
сретнуваме со контрадикторности во однос на тиражите, висината на цената 
и продажбата на книгите. На пример, нормално е во Македонија една поетска 
збирка од домашен афирмиран современ автор/домашна афирмирана современа 
авторка да има едно единствено издание од 300 примероци со цена 100 – 200 
денари од примерок. Исто така, нормално е во Македонија една прозна книга, 
најчесто роман, од домашен афирмиран современ автор/домашна афирмирана 
современа авторка да има едно или две изданија од по 300 – 500 примероци со 
цена 150 – 300 денари од примерок. Дел од изданијата се продава, особено кога 
станува збор за прозата, а поголемиот дел се подарува, особено кога станува 
збор за поезијата. Спротивно на овие бројки, една прозна книга, најчесто 
роман или дидактичка книга што подучува како да се живее славно, како да 
се јаде без да се најадеш, како да се краде легално или како да се биде во 
врска без да се љуби, од афирмиран современ, но странски автор/афирмирана 
современа, но странска авторка достигнува минимум два тиража и, и двата со 
по 500 примероци со цена 250 – 500 денари од примерок. Најголемиот дел од 
изданијата се продава, а другиот се подарува – откако претходно ќе се купи. 
Значи самата книга станува подарок. Првенствената цел не е да се набави за да 
биде достапна за читање, туку да се подари за да наметне читање! 

Имајќи ја на ум содржината на ваквите книги, постјугословенската 
писателка Дубравка Угрешиќ е во право кога вели дека тривијалностите го 
окупираа книжевниот живот и станаа поважни од самите книги. Според неа

„доминира културата на јавно исповедање, каде што телевизијата 
ја презела улогата на црквата, а улогата на црковни исповедници – 
популарните модератори на телевизиските програми (...) на цена се 
обични исповеди на обичните луѓе за обичните нешта“ (Угрешиќ 2002: 
65). 

Таа најдобро ја објаснува книжевната продукција (иако таа не го користи тој 
термин) како „трач“, бидејќи, според неа, сета таа литература е трач-литература. 
Јас ќе го користам изразот „прераскажување“ како еуфемизам за „трач“, бидејќи 
делата на книжевната продукција се опседнати со прераскажување податоци на 
ист или инаков начин, на реален или нереален начин, за разлика од книжевната 
уметност што мора да мисли на повеќе аспекти истовремено и не е ограничена 
само на преносот на информации туку и на начините и стилот на преносот на 
информациите. Така, доаѓаме до суштината за книжевната продукција – дека 
таа всушност и не книжевност, туку имитација на книжевноста. 
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По сето ова изложено за книжевната продукција се поставува прашањето: 

зошто, тогаш, книжевната продукција добро котира на пазарот. Одговорот не 
е само во добро познатото искуство дека уметноста е за затворен круг избрана 
публика наспроти масовната кич меинстрим-продукција. Одговорот е многу 
посуштински. Духот на времето (Zeitgeist) воопшто го поддржува феноменот 
на продукцијата во сите области, па и во книжевноста. Како што напоменав, 
живееме во време на демократија и консумеризам – два суштински аспекта на 
кои се темели нашиот Дух на времето и кои се во директна врска со издавањето 
книги – првото го гарантира правото секој/секоја да биде/стане писател/
писателка, а второто на тие писатели/писателки им гарантира продажба и 
популарност на нивните дела. Во тој хаос од многубројности, најуспешно 
поминува најпознатиот трач (значи ја нема ни креативноста ни љубопитноста за 
новото) наједноставно или најсложено раскажан (и едното и другото побудуваат 
очудување – првото, како нешто е толку едноставно и толку присутно до нас, 
а ние не сме биле свесни дека е запишано некаде од некого – божем со тоа 
добива на тежина; второто, му даваме поголема важност на она што сметаме 
дека е пресложено за нашиот капацитет, без, притоа, да се запрашаме дали тоа 
е навистина сложено за умствено толкување и восприемање или, пак, е толку 
глупаво што за него не може да се примени ниедна постоечка логика!). 

Затоа, ако критично се согледа реалноста, ќе констатираме дека невредните 
книги се поттикнуваат, а вредните се премолчуваат. Тоа е последица на 
фактот што книжевната критика не се искажува воопшто за книжевната 
продукција – имено, од една страна ниту ја фали, меѓутоа не ја ни критикува, 
ниту (не)вреднува како неквалитет. Како последица на тоа, пак, „уметнички 
неписмените, често пазарно се поуспешни од уметнички писмените“ (Угрешиќ 
2002: 53). Ова нè доведува до соочувањето со фактот дека на современата 
книжевна сцена производството на книги не кореспондира со производството 
на книжевност. Во овој контекст, неодамна и француско-чешкиот писател во 
егзил Милан Кундера изјави дека: „Еден ден, кога сите ќе пишуваат, ќе настане 
доба на општа глувотија“. Ние сега, во ова време, се соочуваме со таа „доба на 
општа глувотија“, кога сите пишуваат, а никој/никоја не чита, бидејќи, нели, 
покрај толку многу книги за тоа како да се пишува, нема ниту една книга за тоа 
како да се чита! Згора на тоа, покрај толку многу критика за тоа колку се вредни 
одредени дела, нема ниту една критика за тоа колку не се вредни одредени 
дела! Затоа, оправдана е загриженоста на Угрешиќ кога пишува дека: 

 
„Традиционалните книжевници ќе исчезнат како поправувачите на 
чадорите. ’Вистинската книжевност‘ ќе биде реткост. Затоа што веќе 
никој нема да знае што е тоа ’вистинска книжевност‘. Како што малку 
кој ги препознава симптомите на туберкулозата. Како што веќе никој не 
знае што е тоа стеница“. 
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Очигледно е дека книжевната продукција веќе ја загрозува книжевната 

уметност. Покрај Угрешиќ и Кундера, и британско-индискиот автор Салман 
Ружди предупредува дека:

„Читателите, изгубени во џунглата на лошите книги, цинични поради 
лажните хиперболи со кои е украсена секоја книга, се откажуваат. Тие 
годишно купуваат неколку наградени автори и можеби книга или две на 
автор чие име го препознаваат (...) претерана продукција на книгите и 
нивното претерано ’надување‘ резултираат со откажување од читање. Не 
се работи за тоа дека премногу романи трчаат по читателот, туку дека 
премногу романи всушност го растеруваат читателот“.

Вака поставени работите нè носат во замка: ако книжевната продукција 
има најголема продажба, тогаш како е можно таа да нема најголема читателска 
публика. Одговорот е едноставен, но не и наивен – купувачите/купувачките не 
се исто со читателите/читателките. Останува да се види колку оваа глобална 
состојба се огледува на локално ниво во нашата земја.

Сознанија стекнати од истражувањата
Состојбата на книжевната продукција во Македонија е слична како онаа 

на глобално ниво. Имено, во Македонија согледувам две пошироки струи на 
книжевна продукција: феноменот на романите бестселери и интернет-поезијата. 

Романите бестселери претставуваат преводи од странски јазици – ретко кој 
роман од домашен автор е вистински бестселер. Тие се жанровски ограничени 
и родово обележани според полот/родот на целната група читатели и читателки. 
Така, наспроти љубовни романчиња како „женска литература“, се среќаваат 
акциони трилери како „машка литература“, но и историската фикција како 
некој неутрален облик помеѓу, што може да биде предмет на интерес и за двата 
пола/рода. Овие изданија отворено поттикнуваат епигонство, бидејќи како 
да се натпреваруваат сите да ја раскажат истата приказна по веќе однапред 
добро познат, стар рецепт. Позната приказна поминува добро. Се шири како 
трач, а трачот секој/секоја сака да го прераскаже и наново да го чуе – украсен 
со „свежи“ детали. Луѓето се плашиме од непознатото, а во познатато уживаме 
како во сигурноста. Од тие причини, овие книги достигнуваат големи тиражи и 
реизданија, држат високи цени и се популарни и продавани. 

Кај интернет-поезијата изостанува родовата поделба на темите и содржините, 
но затоа, пак, таа е поинтимистичка, како што ѝ доликува на поезијата. Интернет-
поезијата наликува на „поетизирани“ дневнички записи, „постирани“ на 
фејсбук, а подоцна, најчесто и објавувани во книги. Интернет-поезијата е читана, 
„лајкувана“, цитирана и споделувана, што значи дека е онолку јавна колку и 
што е интимна. Промоциите на збирките се чести и масовно посетени, што не 
е многу вообичаено за поетските настани. Интернет-поезијата може да биде 
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куса твитер-поезија или прозаична фејсбук-поезија. Тие имаат неколку свои 
карактеристични одлики. На пример, класичното лирско јас карактеристично за 
поезијата во овој тип современа поетска продукција преминува во „читателско 
ти“. Тоа овозможува поголемо (иако непотребно) зближување и идентификација 
на читателите/читателките со авторите/авторките (а не со делата). Тоа директно 
обраќање кон тие што читаат ја прави дидактичка – советува, диктира, чунки 
подучува, а често пати и агресивно се наметнува. Нејзините стилски одлики се 
жаргонот, разговорниот јазик, употребата на скаменети метафори и излитени 
компарации, набројувањата, па дури и нафрлањата, цитирањето и преземањето 
текстови најчесто од музиката и користењето тривијални теми и мотиви, кои ја 
ограничуваат да опишува и поттикнува ситни чувства. Она што ја обезвреднува 
како уметност е тоа што претставува ограничена, стриктна поетика што 
комуницира исклучиво со времето на кое му припаѓа, а она што загрижува при 
нејзината свест и одговорност кон јазикот е што е правописно неписмена. 

Она што е мошне интересно за современата книжевна продукција и што 
сметам дека не треба да се премолчи е што таа се проширува од аспектот на 
книжевните жанрови и навлегува во некои други, примарно некнижевни 
димензии. Станува збор за продукцијата на печатење заеднички зборници и за 
„печатењето“ на награди. Продукциското печатење бескритериумски зборници 
со самопријавување и сопствена партиципација им овозможува на многу епигони 
и анонимуси да си „набилдаат“ дебела библиографија, која им дозволува да 
се перчат со титулата „писател/писателка“. Слично на тоа, и немилосрдното 
доделување награди на сите и секого, по различни неоправдани поводи и по повод 
измислени критериуми, им набива ним лажно чувство на вредност и талент.

Заклучок
Може да се заклучи дека книжевната уметност и книжевната продукција, 

и покрај тоа што и двете се занимаваат со книжевноста, и не се така сродни 
концепти како што се добива впечаток на прв поглед. Напротив, тие се навистина 
спротивни во своите суштини! 

Книжевната продукција е безобразно прекумерна и пропагира квантитет над 
квалитет. Опасна е и со тоа што, поради својот игнорантски и ноншалантен однос 
кон правописот и стандардниот јазик, претставува обесчестување на љубовта и 
култот кон јазикот! (Да не бидам сфатена погрешно, ни оддалеку не пропагирам 
јазичен пуризам, ниту агресивно го пропагирам стандардниот јазик наспроти 
дијалектите и жаргоните, но, по мој вкус, во делата на книжевната продукција 
употребата на нестандардниот јазик и провлекувањето на правописни и други 
јазични грешки е навистина излезена надвор од контрола!) 

Меѓутоа, книжевната продукција со себе повлекува многу проблеми. Основно 
е што го прави квалитетот пазарно безвреден. Во право е болката на Угрешиќ 
кога вели дека писателите и писателките се агресивно маргинализирани од 
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полуписмените анонимуси со книжевни претензии. Според неа на писателите и 
писателките сега колегите им се 

„проститутки, кои ги пишуваат своите мемоари, спортисти кои ги 
пишуваат своите спортски животи, пријателки на славните убијци, кои 
ги опишуваат убијците од нивната поинтимна страна, домаќинки, на 
кои им здодеало секојдневието па решиле да се обидат во креативниот 
живот (...) и целата војска на оние [на] кои некој им стапнал на нога и кои 
брзаат, во писмен облик, на светот да му ја соопштат драмата на својата 
долгопотиснувана навреда“ (Угрешиќ 2002: 72).

Ама такво е времето. Ова општество сака трачови и си бара жртви. 
Меѓутоа, и покрај сè, нужно е да се направи јасна дистинкција помеѓу 

книжевната уметност и книжевната продукција. Потребно е да се преземат мерки 
пазарно ориентираната книжевна култура да не ја диктира целокупната книжевна 
култура. Исто така, како што вели Дубравка Угрешиќ, потребна е книжевна 
правда за писателите/писателките, бидејќи вредноста нема цена и цената не е 
вредност, а критиката не треба да биде молк, туку, потребно е објективно да се 
огласи, потребно е да се огласи книжевната уметност за книжевната продукција.
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Literary Art Vs Literary Production in Macedonia

(Summary)

The paper’s aim is to define and briefly analyse literary art and literary production in Macedonia, 
as well as to point out the differences between the two seemingly similar, yet, in essence, very 
different literary currents. Considering examples of contemporary works, mostly written by young 
authors, the paper identifies their mutual differences of the goals, the style, the content and of 
the valuation. In fact, the paper deals with several literary styles and currents: institutionalised 
literature, elite literature, mainstream literature, social networks literature and epigonism – all of 
them defined in detail and interpreted with the comparative method and the standard–quality binary 
opposition. The paper also mentions their influence on culture in general, and their influence on 
literature and culture, too; moreover, it mentions the influence of literature on the Zeitgeist. In brief, 
the paper (tries to provide) answers the questions: What is literary art/ literary production?; What 
are the reasons of their emergence/ survival?; Why do they differ?; What makes them distinctive?; 
What danger should we expect if we are not able to see the differences between the two?

Key words: literary art, literary production, mainstream literature, social network literature, 
epigonism
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Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје

ПРОТОНИЗАМ

 

Клучни зборови: натурализам, книжевна критика, протонизам, екокритика, естетски 
вредности

Естетиката со сопствената конструктивна логика не се исклучува од 
универзалните закони на физиката, и ништо не исчезнува надвор од хармонијата. 
Тоа и го зборуваше Анаксимандер, дека спротивностите се хармонизираат и 
дека сè е така поврзано во хармониската проекција на светот. Во тој контекст е 
функционален теорискиот модус на Нортроп Фрај за синхронизацијата човек – 
природа. Ниче бил тој што ја дефинирал естетиката како физиолошка прагма и 
додал дека хармонијата е во самиот човек. Парадигматските теоретски дискурси: 
унификацијата на елементите, музикалноста и хармонијата, релацијата помеѓу 
визуелните уметности и физичката реалност, интеракцијата фикција – факција, 
естетското привлекување, катарзата и поттикнувањето на вкусот за хармонија 
заедно се поттикнувачки тенденции: умот да ја вкуси врската помеѓу убавината 
и физичката реалност. И една таква поставка, а и постапка е функционална 
ако се има предвид фактот дека во уметничката критика и теорија Кант ја 
ослободи хармонијата преку славната формула „безинтересно допаѓање“. Во 
функција на теоретската определба на Кант за интерактивниот однос човек – 
макрокосмос стои славната формула „единството на човекот со природата“. 
Натуралистичката епистемологија остварена преку соодносот на човекот со 
природата, преку теоретските ставови на Карл фон Вајцзекер, покажа дека 
човекот е дел на универзумот и вистински може да профункционира единствено 
преку универзалните закони. Мозокот на човекот, составен од елементарни 
честички (атоми, електрони, фотони...), е показател на новата парадигма на 
натуралистичката епистемологија. „Природната наука со сите свои поими за 
природата е дело на човекот, а човекот со сите свои спознавателни сили е дете 
на природата“ (Старделов 2005: 30). Во контекст на претходното, додека Бодлер 
ја пишувал прочуената поезија Кореспонденција (хармонија), му се приближил 
ѓаволот и се обидувал да му наметне грди, лоши препораки. Одговорот на 
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Бодлер бил фасцинантен: не се обидувај, бидејќи и јас и ти сме внатре во 
хармонијата. Новата парадигма на натуралистичката епистемологија ја најави 
новата еволуција, не онаа биолошката, туку космичката еволуција, а со тоа ги 
најави и нужните промени во уметноста и во нејзините естетски теории. На 
повидок е новата слика на светот повлијаен и од теоријата и филозофијата на 
прагматизмот. 

Во овој контекст, прагматизмот на Џон Дјуи не беше „просто“ кажано 
американска филозофија. Почна со една силна реакција против метафизиката и 
епистемологијата, кои во принцип при анализата на светот се однесуваа повеќе 
шпекулативно. Прагматизмот бараше филозофијата да не се занимава со 
проблемите на теологијата и психологијата, туку да се занимава со човекот како 
конкретен објект, со неговата вистинска положба во светот и со универзалните 
закони, пред сè со хармонијата. Прочуената формула на Дјуи дека „човечките 
битија размислуваат единствено кога се спротивставени на вистинските 
проблеми“ е во суштината на прагматизмот на Дјуи. Дјуи светот го одредува 
како обичен феномен, односно како конкретен. Натурализмот во филозофијата 
не значи просто кажано супернатурализам. Филозофијата на природата нема 
господ, не ја познава сеприсутноста на совршениот механизам. Прагматизмот 
на Дјуи за натурализмот е дискутабилен во однос на ограничувањата на 
дуалистичките категории како мозокот и материјата, духот и природата, 
конкретното и апстрактното. Постои нешто што го поврзува просторот меѓу 
суштината и егзистенцијата, а тоа, според Дјуи, е комуникацијата, јазикот 
и дискурсот. Значи, човечкото искуство е организам, кој се создава преку 
интерактивноста со предметите во простор и време. Оттука, сè што е реално 
искуство е тоа што се перципира во контакт или во некоја интерактивност со 
предметите. На пример: субјектот се вознемирува кога ја слуша вревата што 
е страшна. Таа создава вознемиреност бидејќи тоа е така, се перципира од 
човечко битие. Но кога субјектот ја перципира вревата како нешто познато, 
тој не се вознемирува, не се плаши. Значи, стварноста е променета бидејќи 
е сменета конкретната реалност. Така вистински ја спознаваме стварноста, 
секогаш интуитивно преку одреден прагматичен јазик, чии основи се наоѓаат 
во интерактивноста. Прагматизмот на Дјуи ја бараше хуманата комуникација, 
хуманата комуникација на човекот со природата. Маринај укажува: „Теоретската 
парадигма на Дјуи за натурализмот секако дека има во себе дискутабилност во 
одредувањето на дуалистичките категории како што се дух – материја, човек 
– природа и сл. За да се објасни ова прагматички, Дјуи ја дефинира природата 
како органски феномен и безграничен, се обидува да ги дообјасни сложените 
меѓучовечки односи во процесот на потрагата по знаењата од употребата на 
рационалноста и интуицијата, особено со создавањето на прагматичниот јазик, 
ја одредува ситуацијата прагматички, и тоа во контраст со античките филозофи 
што го теоретизираа односот мозок – ум“ (Marinaj 2012: 10). 
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Значи, вистината е идејата што успеваме да ја усвоиме, да ја оправдаме, 

аргументираме или потврдиме. А тоа се постигнува преку искуството на 
реторичкиот субјект (Rorty) или, како што би рекол Џејмс, „плодниот однос 
со стварноста“ (James 1907). Во функција на ова стои ставот на Стенли Фиш: 
„Критичарот не е повеќе понизен слуга на текстовите, чија слава се пренесува 
без разлика на тоа што ќе направи, всушност, тоа што тој ќе го направи внатре 
во ограничувањата вградени во институциите на книжевноста ги поттикнува 
текстовите на постоење и ги прави нив да бидат достапни за анализа и 
оценување“ (Književne teorije, 2006: 521).

Една од можните селективни теории за засилувањето на книжевноста во 
современоста е и протонистичката теорија. Во времето на глобалната култура, 
кога се нарушени сите вредности, па и естетските, протонистичката теорија 
заслужува внимание, бидејќи ја има способноста да го отвори патот кон 
попрецизно одредување на универзалните естетски закони. Протонистичката 
теорија значи хипотеза за можноста да се ограничи неограниченото, можноста 
да се промовираат позитивните елементи на книжевноста, кои се интегрален дел 
од основните универзални закони на природата, можноста да се промовираат 
универзалните идеали за развојот на човештвото. Протонистичката теорија, 
чиј основач е Ѓек Маринај, прифатена во Де Мојен, САД, во 2011 година, како 
една од надежните теории во книжевноста, се базира врз зборот протон, кој 
остварува позитивен електричен полнеж. Значи, протонизмот е интерпретативна 
стратегија врз книжевен текст, со позитивна цел. Преку принципите: вистина, 
истражување, реституција, протонизмиотика и етика, интерпретаторот, односно 
критичарот, почитувајќи го кодот наречен квадратна еквација, ќе може да го 
дофати протонот плус, првиот пријатен ефект – спонтаната енергија на текстот. 

„Протонизмот значи интерпретација/критика на одредено книжевно/
уметничко дело со позитивна цел. Протонизмот е интерпретација на хипотезата 
на познатото во метафизичка смисла и делумна интерпретација на познатото 
во филозофска смисла. Целта на протонистичката теорија е дофатливоста на 
објективната вистина на текстот во книжевноста и уметноста. Дофатливоста 
се реализира преку петте принципи: вистина, истражување, реституција, 
протонизмиотика и етика. Преку петте принципи, интерпретаторот на текстот/
критичарот мора да го почитува кодот наречен квадратна еквација, со цел преку 
перцептот да ја дофати суштината на текстот, протонот плус, првиот пријатен 
ефект – спонтаната енергија на текстот. Во времето на глобалната култура, 
кога се нарушени сите вредности, па и естетските, протонистичката теорија 
заслужува почит бидејќи ја има способноста да го отвори патот кон попрецизно 
одредување на универзалните естетски вредности преку кои се промовираат 
универзалните идеали за развојот на човештвото“ (Marinaj 2012: 57).

Кај протонистите преовладува хуманистичкиот дух. Протонистот, како 
еден од книжевните критичари, знае да разликува убаво од грдо, знае и да го 
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забележува убавото во грдото, знае и да го претвори грдото во позитивен ефект, 
така отворајќи ѝ простор на функцијата на книжевноста како културолошки 
прагматичен импулс што ги поттикнува позитивните вредности во објективната 
стварност. Почитувајќи ги до крај законите на текстот, протонистичките 
критичари се поврзуваат со екокритичарите, чии претставници нивните корени 
не ги бараат надвор од сферата на книжевната анализа, како што беше случај 
со марксистичките и во поголем дел со феминистичките критичари, туку во 
амбиентализмот и во долгата историја на книжевното писмо со тематика од 
природата. Протонистите и екокритичарите сметаат дека и во природата и во 
човекот секогаш постојат и убави и грди нешта. Така, тие фанатично се на 
страната на позитивните вредности, кои, елиминирајќи го грдото во човекот, 
преку книжевната порака, го отвораат патот кон најголемата доблест, кон 
слободата на субјектот, односно кон хармонијата. Човекот и природата не 
се перфектни во нивната целина. Грдите нешта постојат и во човекот, а и во 
природата, меѓутоа критичарот протонист, а и екокритичарот грдите нешта не 
ги „забележуваат“, туку ги забележуваат единствено позитивните вредности, 
оние естетските, достојните вредности на одреден книжевен текст. Критичарот 
протонист е убеден во идејата дека големата душа, талентот, времето се 
поефикасни во потрага по убавото отколку во потрага по грдото. Во право е 
критичарката Волкер кога вели: „Протонизмот успева бидејќи во внатрешноста 
на секој книжевен текст се наоѓаат позитивните елементи што книжевното 
дело го прават безвременско“ (Walker 2012: 7).

Функционалноста на хуманистичкиот дух, разликувањето на убавото и 
хармонијата во рамките на книжевниот текст, забележувањето на позитивните 
вредности, поседувањето на потребната естетска едукација, а и етичката, 
прагматизмот, критичарот протонист го прават многу провокативен во 
поновите теоретски и естетски познавања за книжевноста и уметноста во 
целина. Балканските книжевни критичари „имаат потреба“ за еден критички 
потфат во истражувањето на балканската книжевност преку интерпретативната 
стратегија како што е протонизмот. 
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Африм А. Реџепи
Afrim A. Rexhepi

Protonism

(Summary)

Protonism means the interpretation of a certain literary work with a positive tendency. 
Protonism is an interpretation of the hypothesis of the known in metaphysical sense, and 
a partial interpretation of the known in the philosophical sense. The goal of the protonist 
theory is the objective truth of the text in literature and art. Acceptability is realized through 
the five principles: truth, research, restitution, protonismyotics and ethics. Through the five 
principles, the text / critic interpreter must respect the code called square equation, in order 
to permeate the essence of the text, the proton plus, the first pleasant effect - the spontaneous 
energy of the text through the perception.

Key words: naturalism, literary criticism, protonism, ecocritics, aesthetic values
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ПРЕГЛЕД НА ПОЗНАЧАЈНИТЕ КРИТИЧКИ 
КОМЕНТАРИ ЗА ПРОЗНИОТ ОПУС НА АКАДЕМИК 

БЛАЖЕ КОНЕСКИ

Клучни зборови: проект Целокупни дела на Блаже Конески, академик Блаже Конески, 
критички коментари, Лозје, Дневник по многу години

Трудот е резултат на истражувањето во склопот на проектот на МАНУ – 
Целокупни дела на Блаже Конески, критичко издание во редакција на академик 
Милан Ѓурчинов, и, посебно, на том IV (2014), посветен на прозниот опус на 
академик Блаже Конески (Лозје и Дневник по многу години), под раководство 
на академик Катица Ќулавкова.

Даден е преглед на позначајните интерпретативни коментари на релевантни 
теоретичари, автори и ерудити: Георги Старделов, Милан Ѓурчинов, Катица 
Ќулавкова, Благоја Иванов, Радомир Ивановиќ, Цане Андреевски, Соња 
Стојменска-Елзесер, Јасмина Мојсиева-Гушева и други. 

Целта на трудот е двострана. Прво, да го претстави помалку истражениот, и 
во сенка, прозен придонес на академик Блаже Конески, низ оптиката на речта 
пишана за неговите единствени објавени прозаистички текстови; второ, да ја 
исцрта дискрепанцијата меѓу генерално позитивната оцена на неговиот поетски 
опус и резервираниот критички став за неговите прозаистички достигнувања. 

За збирката Лозје
Во написот За развитокот на македонската проза (1962), Димитар 

Митрев за Лозје вели дека Конески е првиот којшто ги дезавиуира поетските 
приоѓања во македонската проза и дека тој претставува првиот строго 
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субјективен раскажувач кој е ослободен од мелодраматизирање (Митрев 
1962). Ставот веројатно се должи на тоа што расказите во Лозје не страдаат 
од тенденциозната потреба да се опишува некаков голем настан или тема, и 
се чини дека едноставниот неуметнички стил на изразување бил избран како 
соодветен дискурс за да се искажат некои едноставни животни вистини.

Георги Старделов во расказите го согледува постојано присутниот 
егзистенцијален проблем на човекот како индивидуа. Меѓутоа, расказите на 
Конески не претставуваат филозофски расправи, туку тие на неапстрактен 
начин ја откриваат драмата на ликовите што се остварува во специфична 
морално-психолошка клима (Старделов 1959: 8).

Прозната збирка Лозје беше поздравена како доказ за навлегувањето на 
животниот податок/„факт“ во македонската проза. Конески својот фокус го 
упатува на она што би се чинело како минорна, површна тема, особено повеќе 
што тој бележи настани од секојдневието, кои инаку не би добиле уметнички 
третман или фикционална трансформација. Најчестите критики што му 
се упатуваат се должат на неуедначеноста на целината на исказот, а како 
најзабележливи слаби страни во Лозје се последните раскази (Ѓурчинов 1955, 
цит. според Гавриш 1966).

Реалистичката нишка што се провлекува низ сите десет раскази дозволува 
само условно и контекстуално овие да се приближат (т.е. споредбено да се 
читаат) со некои други текстови (тие се поблиски до Луѓе и птици на Јован 
Бошковски отколку до Кловнови и луѓе на Славко Јаневски; Сталев 1995). Иако 
расказите се жанровски хетерогени, тие третираат слични или сродни теми, 
што, за Сталев, веројатно упатува на тоа дека Конески ги пишувал расказите 
со прецизна интенција. Меѓутоа, разговорот со Цане Андреевски открива дека 
авторот поскоро направил компилација од своите записи отколку што целел 
кон единство во Лозје.

Разговори со Конески (Андреевски 1991) е текст што е замислен како 
дијалог со авторот и е остварен низ прашања и одговори што фрлаат светлина 
врз неговите професионални ангажмани. Во првиот дел, Андреевски ќе 
го праша Конески за неговото најрано детство, и, на едно место, Конески 
раскажува за неговиот татко и неговата писарска служба. По преселбата на 
семејството во Прилеп, таткото на Конески бил приморан да ја смени работата 
и еден период останал без работа. „Да не беше брашнар, како во расказот...?“, 
ќе праша Андреевски, на што Конески одговара: „Беше, беше. Се заортачија 
со некого, божем да бидат трговци, но не успеаја“.1 Одговорот сведочи за 
автобиографската мотивираност на некои од расказите, а Конески ја потврдува 
актуелноста и присутноста на автобиографското – некаде како свесна постапка 
на интегрирање сеќавања и настани од личниот живот, а некаде несвесно, по 

1 Сите цитати се преземени од погоре споменатото дело на Андреевски.
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диктат на потребата да се долови некоја емоција, што веројатно најдобро се 
постигнува преку евокација на спомените.

На прашањето зошто Лозје останала како единствена прозна збирка, 
Конески одговара: „Очевидно, не сум имал никогаш некоја намера посериозно 
да се бавам со проза. И таа збирка на некој начин случајно настана. Интересен 
е поводот. До 1954-та година јас бев уверен дека ништо прозно не сум напишал. 
Кога, претресувајќи едно сандаче со свои ракописи, открив една тетратка, 
пишувана со моја рака и во неа гледам околу шеснаесет страници испишани 
со проза. И кога погледнав, тоа беше расказот Крчмите. Всушност, јас сум го 
напишал тој расказ... некаде летото 1944-та година... Десет години тој текст 
останал така настрана“. Малку подоцна, навраќајќи се на овој расказ, Конески 
ќе заклучи: „Самото тоа што јас сум можел Крчмите да ги напишам во 1944-
та година, со дваесет и три години, покажува дека јас дотогаш сум ја усвоил 
таа форма, но не сум ја практикувал... Во литературата требало да се држам до 
кратките форми2. Можеби тоа била и моја основна наклоност“ (Андреевски 
1991: 331–332).

Времето кога била публикувана Лозје било време на голем замав на 
поезијата, и затоа е интересно што еден врвен поет се појавил на книжевната 
сцена со едно свое прозно дело. Пишувањето станало резултат или произлегло 
како ефект на моментална инспирација („случаен стимул“), што влијаел врз 
импровизацијата на расказот Песна. Текстот станал дел од неколку антологии, 
и како илустративен пример е Антологијата на југословенскиот расказ, 
објавена во Лајпциг, со истоимен наслов како расказот. Иако Песна може 
жанровски да се третира како песна во проза, Конески сепак признава дека не 
стремел свесно да ги поетизира прозните текстови. „Инаку, јас не сум пишувал 
проза затоа што, можеби, не сум стекнал навик да пишувам проза. Секогаш сум 
бил зафатен со ред задачи...“ (Андреевски 1991: 331).

Некои од јунаците во оваа збирка се како кај Бора Станковиќ или како кај 
бугарските писатели од првите децении на 20 век. Повеќе отколку за непосредно 
влијание, тука станува збор за поттик, но и за сродна општествено-психолошка 
состојба на балканските касаби, со сето она што се случувало во тегобните 
времиња кога животот се развлекувал како систем на должности. „Така е во 
Песна со Петре и во Љубов со Соколе Кипро, двајца старци што се повлекле по 
младата женска убавина“ (Лукиќ 1981: 702). 

Лозје
Способноста да навлезе во длабоките психолошки механизми е одлика 

на прозаистот Конески. Меѓутоа, во некои од расказите, каков што е првиот 
расказ од збирката, како воопшто да нема надворешна акција, затоа што 

2 Под кратки форми, тој веројатно мисли на опсегот на еден текст, а не толку на неговата 
жанровска класификација. 
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дејството е насочено кон психолошка анализа на ликовите (Спасов 1981: 76). 
Па така, лозјето не е она што се чини, туку претставува метафора за човековата 
отуѓеност, иако сведувањето на текстот на ова решение е проблематично 
ако се земе предвид дека финалето не нуди конечен крај или образложение. 
„Минорниот настан станува пресуден, и на авторот му овозможува подлабоко 
осмислување на светот“ (Георгиевски 1985: 86, 87). Не само Лозје, туку и 
некои други раскази (Изложба) дејствуваат не само врз сознајната, туку и врз 
емотивната структура на човековото постоење. Тие дејствуваат „уметнички 
полно“ (Иванов 1973: 431).

Стојменска-Елзесер во некои од расказите на Конески бележи евидентна 
постапка на монтажа. „Ракурсот од нараторот – автор се менува во наратор – лик 
и тоа пред сè во неговата психа.“ Расказот Лозје се заокружува со отворен крај, 
со „недовршеност својствена и за Чехов“, но и со временска, но не и просторно 
организирана нарација, што симболично се лоцира во семејното лозје. „Од 
семантички аспект, расказот покажува длабочина и повеќезначност (љубов, 
пријателство, болест, суета)“ (Стојменска-Елзесер 1995: 86).

Лозје функционира на неколку рамништа: есеистичко, во вид на авторски 
коментар; згуснато кажување на минати настани и на оние што непосредно 
се одвиваат пред читателот; дијалог меѓу двајцата протагонисти, на кој треба 
да му се додаде и внатрешниот монолог, односно фиктивниот дијалог со кој 
раскажувачот отстапува пред читателот; дескрипција. На едно од рамништата 
како хиерархизиран сегмент се изделува завршната секвенција, бидејќи оваа 
има повеќестрана намена во книжевната структура (Ивановиќ 1982: 91). Во 
некои од расказите постои т.н. Sammelpunkt, „собирна точка“, од која се шири 
перспективата на кажувањето. За ширењето на таа тенденција помагаат и некои 
други техники, каква што е тенденцијата за иронично прикажување на светот.

Прочка
Во дијалогот со Андреевски, Конески наведува дека бил најстариот син 

во семејството. Уште во раното детство загубил еден брат и сестра. „Јас бев 
приврзан за неа, ја сакав доста“, ќе признае Конески зборувајќи за сестра си 
Ружа, за да додаде: „И таа умре во Прилеп...“ На ова, Андреевски ќе се потсети 
на случувањата во расказот Прочка, и токму откривањето или присетувањето 
на минатото ќе го натера Конески да пронајде одредени сличности меѓу 
доживеаното и искусеното со она што е претставено во расказот. Очигледно е 
дека оваа лична и длабоко интимна трагедија била поттик за да се создаде овој 
текст. 

Во „Алтруизмот наспроти егоизмот кај Андриќ и кај Конески“, Мојсиева-
Гушева ја сопоставува детската радост за време на празникот Прочка со 
морничавото детско сознание за неодминливоста на смртта. „(...) Детето за 
првпат чувствува дека во душата може да настане една студена празнина, 
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од допирот на нешто непознато, страшно и бесмислено и дека вербата во 
традицијата може да му помогне на човекот да ја преболи својата болка“ 
(Мојсиева-Гушева 1998: 83–84).

Ружа Паноска прави естетско-стилска анализа на овој расказ. „Изразите: 
селска тронтавост и неизвештаченост, слушаше оџагорено, се препелаат, тоа 
клопче од мали тела, трча млако, смешно се шатка, како напукана земја или 
зборот папотат, употребени на соодветни места во текстот, сведочат колку 
е важен изборот на такви зборови кои со својата сложеност (...) можат да 
послужат за конкретно живо изнесување на некоја претстава, движење или 
доживување“ (Паноска 1964: 16). 

Како и некои други критичари така и академик Милан Ѓурчинов се оградува 
од потребата преку расказите на Конески да докажува или да потврдува 
неконвенционални вистини, кои само би го нарушиле естетското уживање во 
текстот. Прочка е зенитот на прозната умешност во Лозје. Она што го изделува 
овој расказ од другите е завршниот „коментар“ преку кој се доаѓа до едно 
сознание дека ни детето не може да биде поштедено од непредвидливоста на 
животот. 

Изложба
Некои автори (Георгиевски) сметаат дека Изложба претставува расказ-

студија, затоа што Конески успешно контрастирал два спротивставени света. 
Меѓутоа, оваа постапка се надминува во вториот дел од расказот, во кој тонот 
се менува, иако расказот успешно ја задржува „усогласеноста на ситуациониот 
и перцептивниот план“ (Георгиевски 1985: 88–89).

Воочлива е присутноста на максими, што покажува дека нараторот дава увид 
во некакви стекнати животни искуства/животна мудрост, додека истовремено 
есеистички пишува за уметноста (Стојменска-Елзесер 1995). Преку максимите 
вообичаено се полемизира за чувството на праведност и искреност, и токму 
овие морални конфликти го мачат уметникот протагонист. По низа околности, 
кај него ќе се јават противречни чувства: колебање, грижа на совест, ако не 
и непромисленост или претерана строгост во постапките. „Од друга страна, 
се поставува прашањето за моралноста на ваквата постапка. Не се знае на 
кого потешко му паѓаат изневерените очекувања – на мајката која го упатува 
својот прашален поглед кон уметникот, или на девојчето, кое постојано шара 
со погледот по ѕидовите, не можејќи да ја сфати апсурдноста на ситуацијата“ 
(Мојсиева-Гушева 1998: 81).

Пречек
Доколку расказот би бил онолку умешно изведен колку што е интересна 

неговата замисла, тогаш тој би се издигнал на ниво повисоко од еден фељтон. 
Она што го прави помалку успешен во споредба со другите е „нагласената 
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иронија на авторскиот говор“ (Ѓурчинов 1969: 47), којашто создава контраефект 
од она што Конески веројатно сакал иницијално да го постигне. 

Овој расказ може да се чита како кроки-расказ, кој има потреба или бара 
активен читател. Расказот е парадигматичен за навестувањето на некои 
поетички и општо книжевни постапки што ги наследила тогашната понова 
македонска проза (Стојменска-Елзесер 1995).

Потез
 Комбинацијата меѓу имагинарното и автобиографското е продолжена и тука. 

Елементите на репортажа што се интегрирани во уметничкиот текст уште еднаш 
потврдуваат дека текстовите во Лозје имаат најразлични стилски доминанти 
(Ќулавкова 2014: 7). Основата на расказот претставува реминисценција на 
времињата кога една од главните рекреации во Прилеп било играњето шах. 
Конески признава дека интензивно се занимавал со шах во времето кога учел 
во гимназијата во Крагуевац и дека за време на тој период од својот живот 
стекнал делумно разбирање на германскиот јазик благодарение на германските 
упатства за шах.

Расказот не дава пошироки можности да се насети што станува понатаму со 
поразените ликови, и очигледно е дека авторот немал интенција да ја заокружи 
нивната приказна. По мотивираност, расказот е опсервација (Андреевски 1991: 
348), и читателот е оној што мора да ги надмине границите на текстот за да ја 
реконструира целокупната слика. „Има и во овој расказ дваесетина излишни 
реда, каде на еден ефемерен начин се изложуваат ’перспективите на добрите 
шаховски мајстори‘, но тоа е единствено неуспелата [sic] екскурзија на овој 
складен и интересен расказ“ (Ѓурчинов 1969: 47).

Во Потез е очигледна употребата на средствата на психолошкиот реализам, 
за разлика од Изложба, кој останува во сеќавањето поради успешниот обрт 
(Иванов 1973: 433).

„Конески ја раскажува повеста на секојдневјето пластично, релјефно, 
истакнувајќи ја нејзината надворешна сталоженост, дури животна опасност, 
лишена од патосот на активното, романтичното, но (...) едновремено наоѓајќи 
во нејзината длабока внатрешност сепак своевидна поетичност и привлечност. 
Кон сето тоа се придружува и силно изразена димензија на потцртан 
хуманистички однос и став“ (Спасов 1981: 76).

Песна
Во фабулата на расказот се вградени неколку сижејни линии што хармонично 

се поврзани, и низ нив се разоткрива ликот на протагонистот Петре гајдаџијата. 
Основата на фабулата ја чини неговиот љубовен копнеж по недостижната 
Богданова ќерка.

Раскажувањето е, до извесен степен, динамично, затоа што често пати 
ја испреплетува претставата за општата атмосфера на збиднувањата со 
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психолошките турбуленции на Петре. Во сликањето не само на овој лик туку и 
на другите, авторот се труди да заземе објективна позиција, зашто истовремено 
ги исцртува и позитивните и негативните аспекти на личноста/карактерот на 
ликот. 

Компактноста и оркестрацијата на текстот, во кој секој дел функционира во 
полза на целината, го прават да биде „најавтентичен наш, македонски текст: од 
распеаниот и мелодиозен јазик, од придушеното чувство, од метафориката, од 
интонацијата, од здавената љубов на Петрета, до деталите, до непродадените 
стомни на панаѓурот на манастирското сонливо и жешко попладне“ (Ѓурчинов 
1969: 48).

Чевли
Дејството е инспирирано од времето кога Конески се школувал во Крагуевац. 

Расказот содржи автобиографски елементи, но истовремено сведочи за едно 
време на национални и политички превирања и процеси што се одразиле 
врз портретизацијата на ликовите, а и на светогледот на авторот и неговото 
формирање како личност. 

Во пообемните раскази доаѓаат до израз слабостите на раскажувачката 
техника, па така,  во Чевли, лавината од детали и разлеаната нарација го отежнуваат 
откривањето на некаква подлабока суштина. Во расказот се репродуцираат 
збиднати настани, но овие не се навистина уметнички обликувани колку што се 
натежнати од „примесите на случајното и небитното“ (Ѓурчинов 1969: 48–49).

Љубов
Димитар Пандев прави семиотичка анализа на Љубов и го толкува низ една 

„патристичка интерпретација на знаците“, којашто вообичаено резултира со 
неслучаен неуспех на протагонистот (Пандев 1998).

Ѓурчинов смета дека со овој расказ почнува вториот дел од збирката, кога веќе 
се губи автентичноста на авторското искажување и кога расказите се претопуваат 
во монотона нарација. Претераната дескриптивност („дескриптоманија“) ја 
обременува композицијата на текстот и не го поттикнува чувството дека се 
чита нешто што претходно не било напишано. 

Расказите од вториот дел бараат макотрпен читателски напор за да се дојде 
до завршната линија, и за овој расказ се резервирани квалификативите на 
„рутина“ и на „резонерство“ (sic), што го тераат читателот да се посомнева 
дали авторот на Песна и на Љубов е истиот оној автор што го напишал и овој 
расказ (Ѓурчинов 1969: 49).

Закланото крувче
„Макар што авторот не може да се обвини за недостиг на дух и на смисла за 

вешто иронизирање, перипетиите на неспретниот Пискулиев, тој наш домашен 
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Фабијан, најчесто се восприемаат како невина фарса без некое подлабоко 
значење. Додека во ’Потез‘ прототипот служи како почетна точка за една 
деликатна психолошка студија, овде сè започнува и свршува со неспретната 
фигура на несмасниот студент по агрономија“ (Ѓурчинов 1969: 49–50).

Мојсиева-Гушева за овој расказ пишува: „Себичноста на таткото Иван од 
расказот ’Закланото крувче‘ на Конески, може да се спореди со однесувањето 
на газда Андрија од претходно анализираниот расказ на Андриќ (Злоупотреба, 
К. Д.). Тој е преокупиран само со својата среќа и не сфаќа дека ја уништува 
ќерка си, која е единственото суштество на светот кое го сака. Тој е ужаснат од 
помислата дека ќерката ќе го напушти и ќе го остави да умре сам. Причината за 
трагичната судбина на ќерката Јана лежи во неговиот егоизам. Нему му е туѓа 
моралната обврска, која се состои во почитување на желбата за самостојност 
на другите. А тоа значи слободно изразување на вистинската компетентна 
волја на другите во однос на нивните сопствени интереси. Непочитувањето и 
несфаќањето на нејзините желби за самостојност го определуваат како суров и 
неразумен татко“ (Мојсиева-Гушева 1998: 94).

Крчмите3

Крчмите поаѓа од иновативна идеја, но завршува неславно поради нејзината 
просечна изведба. Расказот е обременет од „тежок израз“ и претставува 
„најсуморниот текст во книгава“. „Упорни се напорите на авторот да постигне 
атмосфера, но резултатот е оскуден. На пијаните дијалози во крчмата им 
недостасува мерка и ритам. Сè изгледа затрупано, задушено. Заморниот тон 
на раскажувањето уште повеќе допринесува [sic] за општиот впечаток на една 
тешка и мачна безизлезност“ (Ѓурчинов 1969: 50). Ликовите не се моќни да си 
помогнат самите на себе, зашто не можат да го изменат времето во кое живеат. 
Но, иако технички слаб, Крчмите успева да ја долови тегобноста и заморот во 
годините на окупацијата сликајќи една „морничава, темна атмосфера“ (Спасов 
1981: 76).

Дневник по многу години
Конески во предговорот забележува дека зачувувањето на индивидуалната 

меморија е онолку битно колку и зачувувањето на колективната меморија. 
Дневникот не претставува континуиран хронолошки запис, ниту пак има 
класична дневничка форма. Тоа е поради инклинирањето на текстот кон 
книжевната форма на записот и неговата цел да биде уметнички запис на/за 

3 Повеќе за ова е пишувано на друго место. Да се види: Кристина Димовска. 2013. 
„Verba, non res. За потенцијалниот комичен аспект на расказот ’Крчмите‘ на Блаже 
Конески“. Сите лица на смешното: од антиката до денес, ур. Томовска, Весна и 
Владимир Мартиновски. Зборник на трудови од Научната работилница одржана на 
11.5.2013. Скопје: ЗККМ, Здружение на класични филолози „Антика“, 261–266.  
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фикционален настан, а не исклучително личен, автобиографски запис. Оваа 
„хибридна“ форма е соодветна за градење на дискурс што го комбинира 
автобиографското со делумно фикционалното. 

За Старделов, „песните во проза“ во Дневникот претставуваат лирско 
прикажување на лично доживеани настани. Текстовите се складирани под 
заедничката одредница поезија поради доминантноста на лирската струја. 
За Конески, поезијата е дневник или сеизмограф, погодна и плодна почва 
за интимно бележење на речиси сите егзистенцијални треперења, „јанѕи и 
восторзи што нему му се случиле“ (Старделов 1990: 214) и кои подоцна ќе 
станат предмет на поетолошки третман. Но, она што е заедничко и за Лозје 
и за Дневникот е очигледната обременетост на поетскиот збор од невината 
искреност на авторот, кој потфрлил во тоа да создаде функционална фиктивна 
персона. 

 Настанувањето на последните поетски, но и прозни збирки не е случајност 
и веројатно се должи на „некој автохтон и рационално секогаш необјаснив, или 
тешко дообјаснив принцип“ (Старделов 1990: 216); овој е постојано присутен, 
иако не е секогаш воочлив. Не само песните туку и прозните текстови на 
Конески се меѓусебно, условно поврзани, со што се добива впечатокот дека 
произлегуваат и се претопуваат едни во други, и покрај тоа што понекогаш се 
чини дека недостасуваат видливи точки на контакт. 

Една од примарните идеи на Дневникот е сфаќањето за трагизмот на човекот 
кој останува невдомен или неспособен да најде постојано, функционално 
прибежиште. 

Првата песна во проза носи наслов Јоргован. На прашањето за изборот 
на насловот, Конески вели: „Да, тоа е случај пак на доведување до симбол на 
нешто што ми го нуди природата... Јас мислам... дека сум опишал едно свое 
непосредно доживување, а сум почувствувал дека... тука има можност нешто 
да се каже со поетски набој“. На прашањето каков е односот кон песните во 
проза како книжевна форма и зошто во определени мигови се одлучува токму 
за таа форма на уметничко изразување, тој потенцира: „Она што јас го пишувам 
како песна во проза, не може адекватно да биде изразено во слободен стих. Кон 
прозата тоа припаѓа повеќе затоа што може да се работи и за анегдота дури, за 
опис на некој настан. Кон поезијата тоа повеќе припаѓа со својот внатрешен 
поетски набој“ (Андреевски 1991).

Дневникот претставува „дневник на сеќавањето“, во кој значајното не може 
без тривијалното, во кој интимното не може да се замисли без приватното, 
ниту пак прозното без лирското. Ова е дневник во кој „се следат сигналите 
од сентиментот на самиот хроничар, но се следат и емисиите од поширокиот 
општествен, историски, интелектуален и етички простор, [а] овие записи речиси 
без исклучок имаат една заедничка вредност што можат да се сметаат за трајни 
во македонската литература: сите тие се одгласи на животните и литературните 
искуства, а искуството е залог на мудроста“ (Друговац 1991: 106).
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Конески пишува по диктат на душата и умот, ненакитено, ниту барокно, 

кога се сеќава на детството, „ни самодопадливо кога во огледалото на темата 
е неговата личност на научник и писател“ (Друговац 1991: 106). Секој збор е 
онаму каде навистина се чувствува најугодно (Друговац 1991: 107).

Конески е свесен дека индивидуата постои и опстанува како „фиданка или 
чинар на сопствениот гол и неотповиклив животен презент“, проникнувајќи и 
функционирајќи како „субјект или објект на тактики и стратегии со физички и 
метафизички, политички и социјални, профани и интелектуално култивирани 
препознавања, регистрирања, идентификации“ (Друговац 1991: 107). 

Присетувајќи се на размислувањата на Коце Солунски, Друговац заклучува 
дека во Дневник по многу години „реалноста на поминувањето преминува во 
реалност на еден животен континуитет, со таа разлика што облиците на овој 
континуитет се променети“ (Друговац 1991: 108). 
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Review of Critical Thought Concerning the Prose of Academician Blazhe Koneski

(Summary)

The paper explores some of the most significant and influential remarks of well–known and 
established academicians, professors and researchers who comment the only two published 
works of fiction by academician Blazhe Koneski (Lozje, Dnevnik po mnogu godini). The 
intention was to show the discrepancy and difference in the critical thought concerning 
the prose experiments of academician Koneski, which fall in the shadow and exist in the 
background when compared to his highly acclaimed scientific (especially linguistic) and 
poetic endeavours. 

Key words: Collected works of Blazhe Koneski, academician Blazhe Koneski, critical in-
sight, Lozje, Dnevnik po mnogu godini
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Питајући се о темељним особеностима поетике и естетике песничког опуса 
Владе Урошевића, нужно смо као тумачи доведени пред градске зидине, позвани 
да закорачимо у некакав други град. Његову другост разумеваћемо не само као 
наспрамност, већ и као квалитет који се изграђује у непосредном односу са 
оним градом од кога се одмиче. Окосницу интерпретативном интересовању 
овоме раду сачиниће, дакле, детектовање и описивање модела опросторавања 
града у лирици Владе Урошевића. Његово песничко мишљење од зачетка у 
збирци Један други град до Хипнополиса, видећемо, уписује се у једну ширу 
урбопоетику1 израслу на искуствима надреалистичког пројекта. 

Но, говорити о концептуалности простора у поезији у доба када је 
башларовско материнство куће и њена удобност2 преобликовано ‹све-местом 
нигдине› виртуалног простора (cyber space), који је, дакле, истовремено свуда 
и нигде, подразумева говор из наслеђене књижевнотеоријске ‘нелагоде’ – 
склиског подручја између остајања у предмету мишљења и неодређености 
у његовој дефиницији. Шта је простор у поезији, тј. шта је песмино, а шта 
просторно у њему, ако се уопште може говорити о њиховом раздвајању? 

1 Говорећи о песничкој књизи Град поред света (1994) Немање Митровића, А. Јерков 
се користи поменутим термином како би издвојио доминантне особености пост-урбане 
прозе „у којој је урбана свест овладала светом, а урбопоетика постала основни израз 
књижевне имагинације. Читава цивилизација, све културне форме уткане су у ту 
екуменску фантазију свеграда“ (1994: III).

2 Францунски феноменолог и теоретичар песничке слике Гастон Башлар у студији 
Поетика простора, одвајајући се од филозофије егзистенцијализма, дефинише човека 
као биће које је „у својој кући у свету“ (chez-soi-dans-le-monde), истичући његову 
примитивну суштинску везаност за простор куће. Човек је у динамичком јединству са 
кућом, која се привија уз свога господара, док је у ривалству са свемиром, простором 
не-куће (Башлар 1969:71–78).
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Мартин Хајдегер у Грађењу, становању, мишљењу утемељује мишљење места 
постојања као простора: 

 
Штавише, ми увек идемо кроз просторе, тако да их при том 
већ одстојимо непрекидним пребивањем при блиским и далеким 
местима и стварима. Кад пођем ка излазу из дворане, ја сам већ 
тамо, и могао бих чак да не пођем у том правцу кад не би било 
тако да сам већ тамо. Ја никад нисам само овде као ово учахурено 
тело, већ сам и тамо, то јест простор је терен мога стајања, и 
само захваљујући томе ја сам кадар да идем кроз њега. (1999: 125, 
истакла А. П.)

Динамична опростореност места, дакле, конфигурише становање ту-
бивствујућег. Динамична структура, међутим, не тиче се само позиције 
субјекта и његове изложености простору, већ је и сам простор покренут и/или 
покретљив, његова стварност се одређује у перманенцији живог бивства, у 
сталном догађању отворености.3 

Пре него што проговоримо о густини урошевићевске песничке слике која 
топос града као типични модернистичко-авангардни мотив опросторава 
–разграђује и шири праксом урбаног дискурса, скопчаног једним краком са 
хоризонтом чудесног, надреалног, осврнућемо се грубо на генезу топоса града 
у српској и македонској поезији. Устројавање и конфигурисање простора 
града као лирског топоса у традицији српског песништва од краја XIX века 
и током XX века имало је исходиште у процесима модернизације песничког 
израза. Наиме, од Војислава Илића, Јована Дучића, Милана Ракића, Симе 
Пандуровића, Владислава Петковића Dis-а, преко Милоша Црњанског, 
Момчила Настасијевића до песника послератне поезије, Миодрага Павловића, 
Стевана Раичковића, Ивана В. Лалића, Раше Ливаде, Новице Тадића urbis се 
суверено уцртава на поетичку мапу српске поезије.4 У датом низу позиција 
Милоша Црњанског би се могла сматрати парадигматичном, јер целина 
његовог опуса посведочава потребу модернистичке субјективности да на 
хетерогеност урбаног простора одговори сложеним механизмима књижевно 

3 Жак Дерида је у Позицијама (Position, 1972) говори о процесима опросторавања, 
призивајући Лефевровску дефиницију простора као друштвеног производа на матрици 
идеолошких и политичких прерасподела. 

4 Више о томе видети рад Снежане Шеатовић-Димитријевић Феномен града од 
Војислава Илића до Слободана Зубановића: скица за дијахронијска истраживањау 
зборнику Поезија Слободана Зубановића (2010). 
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уметничке праксе.5 Поема Ламент над Београдом (1956), у том смислу, као 
одговарање одиграва се на фону метафизике нихилизма, која истовремено 
афирмише и подрива простор града у немогућности остварења његове вечне, 
рајске осене. Остајући пропет у белинама између утопијских и дистопијских 
ритмова, лирски субјекат, међутим, кодира апоретичну вечност свог бића 
именом Београда, Града који је „вечан, у мрак, и прах“. Вечност Београда,  с 
ону је страну вечности, амбивалентно је бивањеу ономе чега нема – у праху, 
али је и само место празноте трансцендентног рефигурисана опросторавањем:

 
Грлим још једном на Твој камен смрти, 
И Тебе, и Саву, и Твој Дунав тром. 
Сунце се рађа у мом сну. Сини! Севни! Загрми!
Име Твоје, као из ведрог неба гром.
И кад и мени одбије час стари сахат Твој, 
То име ће бити последњи шапат мој. (Црњански 1966: 365) 

Камен смрти, који је Граду припадајући, разрешава нас узалудне наде у 
„вечити“ живот, али, са друге стране, у сну рађајуће сунце, које је поверено 
песничком мишљењу и естетичкој димензији, обдарује трајањем унутар 
имагинације, унутар непролазног Београда упростору текста. 

Књижевна критика македонске књижевности у првим песничким радовима 
Владе Урошевића пак уочава снажну инспирацију градским пределима. Бранко 
Варошлија 1959. године у часопису Млад борец пише прву критику о збирци 
поезије Један други град и истиче:„Тука е градот со своите испрекршени 
вертикали, со сивилото на својот пејзаж, со пеколното лето, со атмосферата на 
потиснатост во која човек длабоко ја чувствува и доживува својата осаменост“ 
(нав. према Смилевски, 1988: 12, курзив. В. С.). 

Појављивање и артистички самосвесно обликовањекроз простор 
преломљеног искуства модерне субјективности, чиме топографија постаје 
нужно тропографија, оставља и дубљи белег у целокупном poiesis-у и језичко-
стилској пракси. Димитар Солев 1960. бележи да је прва збирка В. Урошевића 
несвакодневна књига о граду и „његовим скривеним поетичностима“, те да 
„извесни, свакодневни, градски, непоетични елементи, рекло би се, сачињавају 
посебан песнички свет“(нав. према Смилевски, 1988: 13). Поезија В. 
Урошевића као догађај опчињености градом шири лексички фонд, укидајући 

5 Слободан Владушић у опсежној студији Црњански, Мегалополис (2011) тумачи 
стваралаштво Црњанскогу мрежи (са)односа са урбаним дискурсом, сучељавајући 
књижевну херменеутику, теорију дискура и културологију.Аутор поетичко-естетичку 
разделницу у иманентној поетици писца – губљење суматраистичке енергије – разумева 
као сусрет са Мегалополисом, преко метропола Западне Европе у којима је Милош 
Црњански боравио.
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дискриминациону црту симболизма, која је речи делила на поетске и оне које 
то нису, откривајући нам тако „поезију у ономе у чему нисмо веровали да може 
да се нађе“ (Солев 1960, нав. према Смилевски, 1988: 13). 

Куриозитет је да се преведеним збиркама у пољу српске књижевности, у 
први мах, В. Урошевић не представља експлицитно као песник града. Суви дан, 
његову прву књигу песама на српском језику штампао је Нолит 1969. године6 
у преводу Гојка Јањушевића и Милорада Предојевића. Издање представља 
својеврстан избор из Урошевићеве поезије. Наиме, избор превода из збирки  
Еден друг град (1959),  Невиделица (1962), Манекен во пејзажот (1966), Летен 
дожд (1967), распоређен је у целине Последњи град, Вечерњи сонети, Призори, 
Манекен у пејзажу, Платна, Вечерњи аутобус, Знаци. На овој начин саздана 
архитектоника збирке, међутим, одступа од доследности оригиналима. Примера 
ради, у целини Последњи град смештене су Песма о киши, Песма о музејима, 
Песма о времену, Песма о књигама, Песма о предзнацима, Песма о мерењима, 
Песма о променама, Песма о натписима које су првобитно штампане у оквиру 
збирке Манекен во пејзажот. Овакво организовање унутрашњих целина 
Сивог дана урушава припадност појединих песама изворним збиркама, те се  
првобитно имагинатативо језгро збирке Едан друг град распршава у порама 
новонасталих преведених и приређених целина. Наиме, хоризонт чудесног 
који је њоме најављен „потиснут“ је интенцијама приређивача које се очитују у 
начинима именовања паратекстуалних елемената. Поставивши тако Последњи 
град на почетно место књиге, приређивачи интервенишу у хоризонт читалачког 
очекивања, надовезујући лирику В. Урошевића на ониричко-визионарске теме 
о крају света, апокалипси. 

Друга збирка Уснули град (1977)7 у преводу Љубомира Симовића и Миодрага 
Павловића, међутим, композиционим устројством не одступа од магистралних 
линија поетике В. Урошевића. Премда је саздана од превода песама из збирки 
Нуркачко ѕвоно (Ронилачко звоно, 1975) и Сонувачот и празнината (Сневач 
и празнина, 1975), књига песама Уснули град именовањем чува континуитет 
песничке имагинације започете првом песниковом збирком, тј. чува и маркира 

6 Наведене године излазе из штампе и Велика Скитија Миодрага Павловића (Свјетлост: 
Сарајево), Изабране и нове песме Ивана В. Лалића (Београд: СКЗ), прва збирка Раше 
Ливаде Попрскан знојем казаљки (Београд: Просвета).

7 Иако песничка збирка не доводи у питање аутентичност контекста појединачних 
песама, она поседује неколика текстолошких размимоилажења са оригиналом на 
плану форме стиха и строфе. Навешћемо пример песме Кућа детињства која нема 
истоветни графички отисак у погледу песничке форме у Уснулом граду и у збирци 
Атлантида, остатоци (1992). У преводу на српски језик прва и трећа строфа су са 
разломљеним стиховним завршецима, док је њен оригинал Куќата на детството у 
трима катренима целовитих стихова (Урошевиќ 1992: 142). Како наведена песма не 
представља изоловани случај у ломљењу стиха на завршецима, може се говорити о 
преводилачком маниру. 
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интерес за опросторавање урбаног. Од уводне песме Кућа детињства до 
завршне Поплаве урбофилија В. Урошевића као особеност стваралачког геста 
извире из фасцинације категоријом чудесног, али и из носталгичне потраге за 
кућом детињства, за дугим сном „у пеленама васељење“ (Куќата и вселената), 
остављајући предметности из градског амбијента утиснутим у слику света 
дела. 

У есеју Нова поезија Владе Урошевића, поговору успоменутој збирци, 
Миодраг Павловић запажа да је „[...] Урошевић песник градова, звезданих 
насеобина, старих и нових урбаних формација. Имамо пред собом изразитог 
сневача града, песника урбаног по опредељењу и по унутарњој неминовности“ 
(1977: 57, истакла А. П.).Унутрашња хомогенизација песничког ткива 
одиграва се, дакле, у дискретним прелазима између ониричких предела сна и 
откровењских тренутака чудесног8 и свакодневној збиљи која се, у суштини, 
догађа у присности са градским простором. 

Сан, лаканoвски речено, јете предискурсна реалност, припојена простору 
града, односно урбано9 је поверено механизмима говора о сну, артикулацији 
садржаја чудесног, с ону страну граница опипљиве реалности. Укрштајем 
простора сна/соништа, чудесног и урбаног драматизована је позиција 
лирског субјекта, али и оквири простора, релације које га успостављају. 
Димензија другости, било да је индукована сном или чудесним, раствара 
се на епистемолошкој равни надреалистичке поетике. Уочити спиритуалну 
дубину града, међутим, не значи само одазивање песничком гласу као позиву 

8 Цветан Тодоров у Уводу у фантастичну књижевност, раздваја појмове фантастичног, 
чудесног и чудног, не изостављајући и њихове међусобне прелазне моменте. Када је реч 
о чудесном, Тодоров завршава реченицама Пјера Мабија из Огледала чудесног: „Иза 
притајености, радозналости, свих узбуђења која нам пружају приче, бајке и легенде, 
иза потребе да се разонодимо, заборавимо, да створимо себи осећање притајености 
или страха, прави циљ чудесног путовања је, то већ можемо да схватимо, потпуније 
изражавање свеопште стварности.“(187: 62) 

9 Појам урбаног у раду користимо на разини његове разлике према појму града, 
коју је дефинисао Анри Лефевр у есеју Град и урбано: „Урбано се јасно разликује 
од града зато што се појављује и манифествује у току распрскавања града, али оно 
омогућава да размотримо и чак разумемо извесне аспекте који су дуго пролазили 
незапажено: централност, простор као место сусрета, монументалност итд.  
Урбано, тј. урбано друштво, не постоји а ипак постоји виртуелно; у друштвеној 
пракси се појављује неусклађеност пуна смисла, и то преко противречности 
између хабитата, сегрегација и урбане централности која је битна.  
Урбано је теоријски појам разлучен и ослобођен процесом какав нам се поставља и 
каквог анализирамо. То није суштина у традиционалном значењу тог израза како га 
користе филозофи [...] то је више форма, форма сусрета и окупљања свих елемената 
друштвеног живота, почевши од плодова земље [...]  до симбола и тзв. културних дела. 
Урбано се манифестује чак у крилу негативног процеса дисперзије, сегрегације, као 
захтев сусрета, скупљања, обавештења.“(Лефевр 1988,  257, истакла А. П.)
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на путовање по новосазданим просторима, ни енкодирање феномена чудесног 
на хоризонту дијалога са естетичко-поетичким наслеђем надреализма, 
премда све то улази у домен истраживачког фокуса, већ подразумева започет 
разговор на тему отпочињања унутар тако опростореног простора. Зашто је 
песничко мишљење В. Урошевића готово неуралгично започето у  сањарењу 
града као простора (не)могућег domus-a10 који је увек мера сувишка у односу 
на реалност? Песма Један други град из истоимене збирке у (кон)тексту 
започетог има истакнуто место, јер представља објаву песничког credа:  

Постоји један град
чије се границе постојања
мешају
као киша и измаглица
са бетонским границама овога града,
убележеног на свим географским картама.
Ипак 
понекад је потребно 
тек мало искренути главу
и обе те границе
улазе једна у другу
као сенке у своје предмете
у подне.
Тада се ми зауствљамо
пред украсом једне куће
који представља зачуђено лице
отворених очију
као на старим фотографијама
и ми се смејемо
као да га видимо први пут. 
Тада 
ово је један други град
за који нисам сасвим сигуран
да је означен на географским картама. (Урошевић 1981: 33–35) 

10 Лиотар (Jean-Françoise Lyotard) у есеју Domus and Megalopolis запажа да је данашњи 
domusсамо мит, носталгија за нечим што је само предмет илузије. Domus као такав је 
неодржив, јер megalopolis мења његове традиционалне вредности. Међутим, није реч 
само о пукој промени, вели Лиотар, него су вредности domus-а преиначене у фасаде, 
тј. оно што изгледа као domus, оно је у њега и прерушено и потиснуто насиље. (Лиотар, 
нав. према Leach 2008, 392)



451

Александра Пауновић
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граница, оне хаптичке моменте између двају неподударних простора града. 
Ова форма сусрета одредиће имагинативну географију као мапу лирског, на 
којој конвенционалне линије моћи / моћи означитеља не могу лоцирати место 
другог града. Тај урошевићевски град „ни на небу ни на земљи“ дислоцирана је 
предметност,  предата осећању чудесног као објекат Жеље у креационистичком  
акту песничке воље за понирањем кроз дубину световног.  Други град  није уписан 
на мапи, јер је помакнут од устаљеног поретка/погледа, његова територија попут 
садржаја сна у сталном је кретању ка отвореном, ка ширини песничке поруке:  

У сваком случају, ради се о рушењу постављених граница, о слободном 
кретању у свим правцима, о сопственом надмашивању. „Сањарење 
подстиче случај“, тако да они низ различите „непредвиђености 
плове“, каже и Влада Урошевић у свом циклусу посвећеним сањарима, 
из збирке „Звездана терезија“, и продужава описујући их као људе 
који немају „постојан престој“, зато што ниједно време их не прима. 
(Мојсијева-Гушева  2007: 277)

Веле Смилевски у акрибичној студији Поетика на сонот, посвећеној 
стваралаштву В. Урошевића, примећује да је поменута збирка изнедрила „еден 
свет речеси незабележлив, а присутен“ (1988: 28). Оно незабележљиво, а 
присутно, међутим, открива се истовремено и као присуствовање, у дискурсу, 
незабележљивог– чудесног. Контуре опросторености урошевићевског града 
као надграда скривеног у свакодневном граду оцртавају се на тлу бретоновске 
инспирације чудесним. Ваља напоменути да је Влада Урошевић категорију 
чудесног поверио песничком језику: „Када бих био критичар сопственог дела, 
рекао бих да моја поезија тежи чудесном, а моја проза – фантастици. То су 
по много чему различите области, све до осећања света.“ (1980, нав. према 
Крњевић, 1981: 275). Међутим, Урошевићева студија о ликовној уметности из 
година надреалистичког покрета „Измаштани светови“ непосредније нас уводи 
у „крвоток“ песничке имагинације. У одељку Андре  Бретон – бунтовник и 
чаробњак, аутор подобно тумачи појам чудесног: 

Чудесно је за Бретона једна сакрална суштина ствари и није 
случајно што он никада није покушао да дâ његову дефиницију. За 
њега ће чудесно увек бити оно што се супротставља сваком покушају 
рационалног сазнања, тежећи ка томе да остане тајна без које би 
наш живот изгубио и смисао и своју покретачку енергију.“ (2012: 34)

У овоме читању другог као читању самога себе запажа се фасцинација 
лепотом чудесног, којој В. Урошевић остаје доследан у потоњим песничким 
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збиркама. Размотримо још једно место из поменутог поглавља о Бретоновој 
уметности: 

Бретон је путник по пределима сна, по царствима у којима 
влада друга, ноћна човекова природа: слике-ситуације из његових песама 
врло често су осветљене сумрачном светлошћу ониричног, у њима 
својеврсна антологија сневаног размешта фигуре у једној игри у којој 
можда никада нећемо до краја разумети правила. Али, при том, његов 
циљ није – и то треба још једном нагласити – да напусти свакодневни 
живот: он хоће ту, на површину јаве, да изнесе скупоцености сна, да 
споји онострано и овострано, да доведе имагинацију на власт усред 
безличне и досадне улице реалности.“ (2012: 34 –40, истакла А. П.)

Пан-оптичка мисао надреализма која тражи превладавање антиномија, 
круто издефинисаних дуалистичких полуга, да се послужимо матићевском 
синтагмом, усидрена је у срж естетичког промишљања Владе Урошевића, 
али улази попут „носећег нерва“ у поље стваралаче праксе. Отуда је зачудна 
позиционираност урошевићевског града између сањарења и старих, нових 
урбаних формација несводива на рационално-логичке параметре, етерична, 
флуидна, сва у смелости препуштању доживаљају чудесног. Песнички пројекат 
Владе Урошевића, дакле, преузима „завештање надреализма, остављено 
многобројним могућностима“ (Алексић, 1983: 210), претварајући га у поетичко-
естетички супстрат песничког мишљења и имагинирања. Надреализам као 
чињеница књижевног и културног памћења објављује се, међутим, у сплету 
сопствених недоречености, неостварљивости и граница. Стога, је певање на 
фону надреалистичке инспирације, постнадреалистички фингирано, тј. оно је 
увек певање из свести о немогућности (само)довршења, сапетости положене 
у тренутак (само)започињања. Оваква свест попут силе уравнотежења делује 
на „ткање чаробних невероватности“ (Бретон 1979: 27) током генезе лирског 
исказа у Урошевића, чинећи да тематско-мотивски корпус оперважен чудесним 
не разори комуникативност песничког текста. Песништво Владе Урошевића од 
Једног другог града до Хипнополиса на овај начин, унутар себе, обликотворним 
и смислотворним техникама, превладава парадоксалност и неустановљивост 
надреалистичког искушења језика: 

„У чистом парадоксу авангардног, трансхуманизујућег 
стремљења напросто није могуће боравити и деловати одвише 
дуго, а да то не одведе у потпуну некомуникативност и свеколику 
изолованост. Надреалистичка поезија је осетила и до нас пренела 
опојни тамни дах тог искушења, обележивши вероватно најдаљу 
видљиву и још увек досежну границу авангардне песничке пустоловине.“ 

(Брајовић 2000: 353, истакао Т. Б.)
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поруке на  нивоу очувања природнојезичке синтаксе и логичне прагматике, 
јер се урошевићевски текст не уписује у тежњу превладавања језика. 
Искуство постнадреализма и његово претапање у видалачко-ониричку сферу, 
међутим, дезауматизује слике града, тј. расклапа конвенционалне механизме, 
форме његовог опросторавања, очувавајући замајац дискурса Немогућег:  

Свака истина постаје провидна као превара.
Није ни у сну ни на јави то што очи боде: 
из баште бере руже улична вага стара
крај зида два бицикла сада љубав воде. (Урошевић 1981: 53)

У последњим стиховима Летњег сумрака конфигуративни склоп песничких 
слика формира један апофактички простор: „ни на јави ни у сну“.  Простор је 
оно што није и тај негативитет „боде очи“, рашчарава истине у провидност 
њеног дискурса. Трагање за суштинским простором, domusom/heimatom, 
одвија се у лирском премеру стварности.Уписивање и описивање простора 
града попут „загонетке у мирисним замкама“ (Мириси на попладнето) дешава 
се, заправо, на месту епистемолошког недостатка, недовољности стварности, 
на линији где се надреалистички пртљаг открива и разграђује у постконтексту. 

Два су још момента важна за конституисање простора, за распоређивање 
односа, фукоовски речено, у песништву Владе Урошевића. Први је присуство 
стварносног упркос јаком дотоку ониричког контекста. Богомил Ђузел, бележећи 
утиске о збирци Летња киша, запажа да је у њеном темељу имагинарно, али да 
су ти елементи „од кои е изградена оваа поезија ѝ припаѓаат на онаа најблиска 
реалност околу нас, толку речито скопска“ (1969, нав према Смилевски 1988: 
18). Колоритност завичајног, матерњег и локалног даје засебан штимунг поезији 
В. Урошевића. Изврстан пример поетског опросторавања Скопља јесте песма 
Мистериите на Скопје (Мистерије Скопља) из збирке Летен дожд (Летња киша):  

Во евтиниот воздух што впалено зрее
се троши Саат-кула и Мостот се ниша: 
ја убива продавачката на лозови Црниот Стрелец
во тоа попладне чии линии се бришат. 

Над Бит-пазар сега воздушна гемија летка.
Ги затвораат книгите адвокатите стари. 
Час е кога излегуваат на прошетка
јавните дечари, дневни бубушари. 
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Во детска количка го носат самракот шинат
низ чаршија што во мувла се дипли. 
Се јавува над апотеката шарена ветроштина
и продава јајца од гајгур и моливи мураќиплии. (Урошевиќ 1992: 81)11

Изразито фикционалне слике у двоструким чворовима фолклорне 
митологије и надреалистичких метаморфоза предмета обликују чаршију 
Скопља као живот који парадоксално у мемли сјаји. Тај несвакидашњи сјај је 
езотерично биће града које се отима сваком превођењу на смисаоно-идејну 
поруку/поуку. У сенци овог текста, да се послужимо синтагмом Ролана Барта, 
налазимо на чисто уживање у блиском као у егзотичним садржајима далеких 
светова, на метафизичко узбуђење у контакту са оностраним. Са друге стране, 
неуспостављивост јединствене ‹поруке›  знак је естетичке поруге тоталитарним 
наративима, поверења у откровењску снагу песничке мисли. Чудесно је, 
дакле, задобијен простор изнад моћи дискурса, пукотина у успостављеном, 
непрекидивом ланцу између означеног и означиоца. Међутим, остајање у њему 
значи и бивање у нелагоди непојмиве загонетке у коју смо уроњени. Инстанчани 
лирски сензибилитет В. Урошевића који осцилира између озарења чудесним и 
неспокојства услед неимања одговара на питање шта значе ти предели, шта 
се у њима одистину дешава наслања се на сликарско умеће Ђорђа де Кирика, 
прецизније, на његово тумачење. Влада Урошевић у есеју Де Кирикови градови 
енигме напомиње да градски простор на његовим платнима шаље „поруку на 
коју смо осетљиви, али коју до краја рационално не можемо објаснити“ (51). 

Феномен загонетности града, који је лајтмотивско језгро у поезији В. 
Урошевића, разоткриће нам, дакле, и други моменат. Тај други моменат односи 
се на технике формирања песничких имагинатива у интермедијалном контакту 
са сликарством Ђорђа де Кирика. 

Збирка Манекен у пејзажу најјасније осветљава особине повезаности лирике 
В. Урошевића са платнима познатог надреалистичког уметника. У поменутом 
есеју Влада Урошевић говори и о мотиву манекена: „Де Кирико уводи у 
савремено сликарство тему манекена: пореклом из романтизма (Хофман!), 
ови човекови двојници су оличење загонетке – уместо оригинала, они нуде 
симилакрум, не дајући објашњење како је дошло до замене и шта је њен циљ“ 
(2012: 51). Господин Неразумљиви Случај из песме Манекен у пејзажу израста 
из вертикалне осе света дела, постављајући јој ограничење у несагледивом. На 
позадини загонетке, дакле, налази се испражњена телеолошка колевка света. У 

11 Песму цитирамо у оригиналу, јер се у преводима  на српски језик, којима се користимо 
у раду, уочавају недоследности у превођењу на плану облика и садржаја. У Сувом дану 
песма је заправо препевана (Урошевић, 1969: 70) у неадекватној песничкој форми, док 
је у двојезичном издању Народне књиге превод доста вернији оригиналном тексту 
(Урошевић, 1981: 50–51). 
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песми Знаци из поменуте збирке, лирски субјекат живи „мален међу знацима“ 
и нешто ишчекује. Оно непознато, неисписиво, чини се, прекрива разумевање 
односа између човека и урбане средине. 

Иконички реквизиторијум поезије В. Урошевића описује садржаје града, 
урбаногу свакодневном, али се на линији његове протежности јављају места 
недоречености, места немогућег додира: 

Оние што ги споредувале текстовите на едните и другите 
патописци имаат малку необична теорија: се работи, велат тие, за еден 
вистински град, и за друг што е всушност само слика од сонот на неговите 
жители. Но кој е витински а кој сонуван град, тие не можат да определат.  
Најчудно во сето тоа е што се зборува дека чистачите на улиците 
од оној дневен, сив и банален град наоѓаат понекогаш наутро, на 
плочникот, по некој украс, дел од накит или парче скинат пергамент 
со чудни знаци, чије потекло никој не умее да го објасни. А дека пак 
продавачите од оние таинствени ноќни продавници напати со чудење 
откриваат, меѓу куповите на своите ветошини, некој предмет чија 
што премногу современа форма и употреблива намена се речиси 
непристојни. (Урошевиќ 1986: 39, истакла А. П.)

Тамо где се у простору града пројављује знак другог града, и где чудесно 
улубљује реално, настаје процеп ка надреалном, процеп који је двострук. 
Осведочава ово недостајуће овде и оно Немогуће тамо, које се у драматичном 
поклапању уздижу у поетичку енергију између језика и песника, у срж искуства 
субјективитета које је надвијено над питањем могућности успостављања 
пунине. Из укрштаја места града у затеченом/имајућем простору и у моћи 
његове потенције/преобразиље израња Хипнополис. Његова истина, која 
се не дâ успоставити тумачењем знакова, поверена је деци „која у сумрак 
кроз заборављена тајна врата излазе на пољане око града“. Само дечије очи, 
неистетовиране наметнутим погледом, знају да тамо нема никога, да нема 
опсаде. 

Хипнополис, међутим, није насеобина обећаног града. Опонирајући 
чеоној страни песничке имагинације, која чудесно ставља на саму осу света, 
ова збирка Владе Урошевића захвата тамне пориве становника (1986: 31) 
суптилном оштрицом друштвене критике. Дистопијска копрена заузела је 
место искричавости чудесног и мистеријама у виђеном, а урбано је окренуто 
на своје наличје. Овоме граду, најзад, песници нису потребни, јер зазорно је 
чути море. Хипнополис је тек именом простор снова, у њему се безбрижно ни 
невино више не сања: 
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Свиткани во своите постели го очуваме

најлошото.
Но никој не доаѓа и ништо не се случува.

Само одвреме навреме стасува до нас низ 
ноќната тишина

Смеењето на свештениците во Кулата со
чудовишта.(1986: 46)

Збирка поезије Хипнополис износи на видело оно што је остало од Жеље 
– њено име, носталгично тумарање ка надграду, које се, међутим, прекида 
иронијским отклоном од могућности остајања у неугроженом простору. Ако 
је песницима и у Хипнополису забрањено чути море, које су им (не)слободе 
остављене за једно кратко, сићушно овде? Прогнаним гласом песника, В. 
Урошевић, урања у тишину испод крика чудовишта, у тишину градских зидина.

***

Пратећи генезу песничке фасцинације градским простором од збирке 
Један други град до Хипнополиса, настојали смо „умилостивити“ демона 
теорије, остајући у што непосреднијем додиру са песничким текстом. Модели 
опросторавања као рукавци урбопоетике кретали су се од једне интимне 
митологије урбаног простора у дијалошким спонама са наслеђем надреализма, 
у сустицају стваралачке праксе и праксе критичара ликовне уметности В. 
Урошевића, до опозивања ониричког као својеврсном „чуваркући“ урбаног 
дискурса. 
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Aleksandra Paunovikj

On the Road to Another Town by Vlada Urosevikj

(Summary)

This paper looks at the poetic-aesthetic models of espacement of towns in the poetry of 
Vlada Urosevikj (1934) from his first poetry collection Another Town (1959) to Hypnopolis 
(1986). When analyzing the translations into Serbian Суви дан (1969), Уснули град (1977), 
Хипнополис (1990), facing (at least) a double “face” of the above mentioned books – 
the originals and the translations/verse translations, one can notice an intensive presence 
of urban discourse which generates a poem-producing energy of free/open verse with a 
dynamics of interweaving genres of poems into prose, narrative lyricism and traditional 
forms around visions of spatial openness and/or closedness. The position of a lyrical subject/
lyrical self-awareness, sensually marked, “tattooed” with the processes of geo-imaging, is 
laid down in the foundation of archaic attachment to earth/ground as attachment to domus. 
However, as this placement, devotionis deconstructed and dismantled with the experience of 
modern subjectivity, (post)surrealistic poetry, Urosevikj’s immanent poetics also becomes 
urbopoetics, so this essay is also searching for its frames. 

Key words: espacement, town, urban, miraculous, Urosevikj
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НАДМИНУВАЊЕ НА МОЛКОТ – 
ТРИБИНА ОД 1976 ГОДИНА: 

„ШТО СТАНУВА СО ИНСТИТУТОТ  
ЗА ЛИТЕРАТУРА?“

Клучни зборови: трибина, списание Културен живот, Институт за литература, молк, 
критика

Во 2016 година Институтот за македонска литература одбележа 35 години 
од своето постоење. Сосема доволно изминат пат, односно работа, негови 
изданија и собири за да може од одредена временска дистанца да се навратиме 
на предзачетоците и зачетоците на Институтот и на неговото подоцнежно 
функционирање. 

По повод јубилејот на Институтот за македонска литература, ќе ја 
потенцираме важноста од постоењето на една ваква институција, чија основна 
цел и задача е да ги следи, проучува и дефинира литературните пројави на 
македонската културна сцена. Нашето излагање ќе биде во согласност со 
јубилејните 35 години од Институтот, а ќе се однесува на една трибина на 
списанието Културен живот од 1976 година, насловена како: „Што станува 
со Институтот за литература?“1 

Пред да се задржиме на трибината, накратко ќе се осврнеме на состојбите во 
македонската книжевност пред 80-тите години на XX век. По Втората светска 
војна, македонската книжевност, историја, уметност и воопшто културата 

1  „Што станува со Институтот за литература?“, Културен живот, бр. 5–6, Скопје, 
1976, 4–7.
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започнала да се развива со засилено темпо. Појавата на првиот дневен весник 
Нова Македонија, на списанијата Нов ден, Современост, Разгледи, Културен 
живот и другите, значело голем исчекор во однос на можностите да се 
создава квантитет, но и квалитет во однос на книжевната продукција. Ако во 
доцните 40-ти, во 50-тите и 60-тите години на минатиот век најпрво требаше 
да се создаде литературна база, основа врз која ќе може да се гради науката 
за литературата, во 70-тите години веќе се актуализира идејата за создавање 
институција што ќе се занимава со прашањата и проблемите од книжевен 
вид. 

Во тој период бележиме повеќе избрани или собрани дела на македонски 
автори, се појавува значајната едиција „Од македонското книжевно 
наследство“, се организираат голем број книжевни манифестации, 
меѓутоа ваквите спонтани или организирани колективни напори не биле 
институционализирани, па по дадениот миг на проблесок, тие добивале 
завршена форма. Истражувањата на одредени периоди или појави имале 
ограничена форма или, како што забележува Александар Алексиев, има 
„отсуство на творечки континуитет“, што, пак, води до тоа на многумина 
сè уште да „им се чини дека развитокот на нашата литература претставува 
распокинат синџир, исплетен од помали или поголеми творечки оази кои 
меѓу себе не се поврзани“ (Што станува со Институтот за литература, 1976: 
4). Всушност, повеќе научни истражувачи укажувале на фактот дека во тој 
период се знаело многу малку за македонската литература во периодот на 
XIX век и меѓу двете светски војни. Не биле толкувани ниту литературните 
процеси по ослободувањето, односно по 1945 година. 

Миодраг Друговац во неговата Историја на македонската книжевност, 
XX век, забележува дека една од задачите на книжевниот историчар е: „да 
изврши темелна реконструкција на историските процеси, за преку утврдување 
на нивните законитости на најопшт егзистенцијален план најпосле да се 
задржи на специфичностите на жанровскиот поредок, стилскиот израз и 
рецепцијата на книжевните текстови на националниот простор и надвор од 
него, во моментот на секоја одделна нивна објава и во историска перспектива“ 
(Друговац 1990: 9). Тоа нè доведува до една од фазите на македонската 
критика („фазата на критички и книжевно-историски синтези“) (Друговац 
1980: 62), кога прашањата и проблемите на и во македонската книжевност 
барале институционален одговор и решение. 

Токму затоа, во повеќе наврати се зборувало и се барало создавање на 
Институт за македонска литература, но овие барање наидувале на ѕид, на 
непремостливи пречки, односно се немало слух за нив. На една од трибините 
на коишто повторно гласно и јасно критички се зборувало на оваа тема и 
повторно бил сузбиен молкот во врска со Институтот, учество зеле повеќемина 
истакнати македонски автори, а нивните ставови биле објавени на страниците 
на списанието Културен живот во 1976 година. На трибината се произнеле: 
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Саздов, Тодор Чаловски и Гане Тодоровски. 

Судејќи според редоследот на учесниците, прв говорел Алексиев, 
кој истакнал дека не му била воопшто сфатлива, како што ја нарекува, 
„олимписката рамнодушност“ на многу македонски компетентни организации 
по повод „ова ургентно прашање“. Според него: „независно од повремените 
обиди да бидат создадени најразлични прегледи на развојните насоки на 
нашата литература во минатото со жалење треба да констатираме дека ние 
сè уште не сме во состојба да ја создадеме толку неопходната историја 
на македонската литература која квалификувано и аргументирано ќе ги 
демантира пред сè нашите сопствени заблуди“. Според погоре изнесеното, ова 
укажување на Алексиев има двојна критика: прво, кон општеството, што не 
успеало да се организира и да формира посебна институција за литература, и 
второ, кон самите автори и истражувачи, што недоволно сериозно ја сфатиле 
потребата од организирана работа во литературата, но и поради нивните 
субјективни, односно ненаучни констатации. Поради тоа, излезот од ваквата 
состојба тој го барал во „создавање на квалификувано јадро кое ќе се зафати 
со обработувањето на оваа обемна и комплексна материја“ (Што станува со 
Институтот за литература, 1976: 5). Ете ги првите предлози за насоките за 
работа и ете ги првите предлози за создавање научно-истражувачки кадар на 
идниот Институт. 

Според редоследот на учесници на трибината, втор настапил Али Алиу. 
За него, „основањето на институт за литература доаѓа како императив на 
еден природен процес на културниот развиток, па затоа и не би требало да 
постојат и понатаму дилеми околу ова прашање“ (Што станува со Институтот 
за литература, 1976: 5). Од овој краток запис, во којшто се употребуваат 
зборовите „и понатаму“, доаѓаме до заклучок дека во претходниот период 
се дискутирало и се правеле безуспешни обиди за основање на ваква 
институција. 

Слично како Алиу, и објавениот исказ на Миодраг Друговац е краток. Тој 
се задржал на општествено-културната функција што би ја имал Институтот 
за литература. Друговац истакнал дека со основањето на Институтот би се 
обединиле интелектуалните сили во Македонија и програмски или плански 
би била насочувана нивната работа. Токму затоа, сметал тој, било потребно 
кадровско екипирање „со луѓе и научно компетентни, и марксистички 
ориентирани, и докажани како луѓе со свеста за одговорност спрема 
работата“. Инаку, продолжува тој, уште на почетокот Институтот би ја довел 
во прашање својата функција, „уште пред таа да почне да се остварува“ (Што 
станува со Институтот за литература, 1976: 5). 

Најкратки се објавените ставови на Благоја Иванов, во чија суштина 
лежи критиката кон невидливите сили, кои, на прашањето за основањето на 
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Институтот за литература, не изнеле аргументи против негово создавање, 
а ете, упорно не ја реализирале идејата. Надминувајќи го молкот, Иванов 
прашува: „Зошто и овојпат настојуваме тој да биде еднаш основан?“, на што 
самиот дава одговор: „Затоа што големи периоди од историјата на нашата 
литература сè уште не се проучени во доволна мера“ (Што станува со 
Институтот за литература, 1976: 5). 

Не навлегувајќи во причините зошто досега македонската литература 
останала без „ваква неопходна научна единица“, ваквата состојба за Томе 
Саздов претставува „една аномалија, еден евидентен пропуст, кој треба што 
поскоро, но не брзоплето, да се надомести“ (Што станува со Институтот 
за литература, 1976: 6). Како и во претходните искажувања, и Саздов ја 
потенцира потребата од систематско, сериозно и сеопфатно проучување на 
македонската литература. 

Со слични размислувања се надоврзува и Тодор Чаловски. Оправданоста 
за основањето на Институтот за литература, меѓу другото, тој ја гледа и 
во успешната работа на веќе постојните институти: за јазик, за фолклор и 
за национална историја. Во таа насока, Чаловски истакнува дека идниот 
Институт за литература не ќе може да ги достигне преку ноќ споменатите 
институти, но дека ќе претставува стимул за нови понатамошни истражувања. 
Затоа, додава тој: „Правилно поставена, и со тек на време сестрано развивана 
и афирмирана, ваквата институција ќе придонесе за нови согледувања на 
слоевитите структури на литературата“ (Што станува со Институтот за 
литература, 1976: 6). 

Последниот текст од трибината објавен во списанието Културен живот 
му припаѓа на Гане Тодоровски. Слично како и Алексиев, уште на почетокот 
Тодоровски јавно и гласно упатува критика кон надлежните во општествениот 
живот и кон литературните творци за непреземањето никакви активности по 
повод прашањето за основање Институт за литература. Како што пишува 
тој, оваа тема претставувала „неудобен разговор“. Тој се прашува: „Просто 
е нејасно, откако ќе се знаат сите можни аспекти по прашањето, кој и зошто 
застанува како пречка пред благородната иницијатива за формирање една нова 
научна институција во нашиов простор?“ Затоа, додава тој, „апсурдот раѓа 
апсурди: најпрво само смешно, сега сè повеќе тажно прилега потсетувањето 
дека средината не останала со скрстени раце, дека на повеќе рамништа... 
го изнесувале ова прашање преку елаборати, изјави, написи, коментари – 
и пак – ништо. Небаре се одвивал некаков дијалог меѓу глуви“, иронично 
забележува Тодоровски. Истакнувајќи го значењето на идниот Институт, 
Тодоровски критички заклучува дека: „Нема да има ништо сè дотогаш, 
додека со културните трансмисии во нашиот простор ракуваат луѓе слепи и 
глуви за вистинските потреби на средината...“ (Што станува со Институтот 
за литература, 1976: 7). 
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Во настапите на трибината, кај погоре споменатите македонски автори 

се чувствува горчина поради повеќегодишниот молк што произлегувал од 
барањето за создавање Институт за литература. Некои од нив се изразуваат 
умерено, некои поексплицитно, меѓутоа заеднички се нивните напори, тие 
се обединуваат околу идејата дека на македонската книжевност ѝ е потребна 
институција што ќе се занимава со проблемите што произлегуваат од неа, со 
нерешените прашања од минатото и со предизвиците на сегашноста. 

Дебатата и јавната критика на Алексиев, Тодоровски и другите учесници 
на трибината „Што станува со Институтот за литература?“ предвид ја имале и 
објавата на печатените медиуми, кои во 1966 година „ја разнесоа“ во тогашната 
Социјалистичка Република Македонија веста дека ќе се донесе Закон за 
организирање на научноиследувачки дејности. Во нацртот на овој закон јасно 
стоело кој можел да организира и да врши ваква дејност, па, поради тоа, кај 
многумина се појавила надежта дека за брзо време ќе може да се формира и 
Институт за литература. За жал, учесниците заклучуваат дека „од сиве овие 
пренапинања нема ништо“. Сепак, за среќа, никој од нив и не се откажал 
од оваа благородна идеја. Токму затоа била организирана и оваа трибина на 
списанието Културен живот. Трибината требало да изврши дополнителен 
притисок врз тогашната власт за конечно да биде решено горливото прашање 
што го поставувале низа македонски литературни авторитети. 

Гласноста, упорноста и неотстапливоста во реализирањето на оваа идеја 
придонеле наскоро да биде позитивно одговорено и решено ова прашање. 
Така, во 1978 година била започната уште една иницијатива за формирање на 
Институт за литература, овојпат од Слободан Мицковиќ, Душко Наневски и 
Данило Коцевски. Предлогот со иницијативата бил доставен до Републичкиот 
секретаријат за култура, а особен придонес за создавањето на Институтот имал 
тогашниот републички секретар во Републичкиот секретаријат за култура и 
професор на Филолошкиот факултет, проф. д-р Георги Сталев. Иницијативата 
била поддржана од Катедрата за историја на книжевностите на народите на СФРЈ 
и од Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици при Филолошкиот 
факултет. Притоа била формирана Комисија (д-р Кирил Пенушлиски, д-р 
Александар Спасов и д-р Томе Саздов) и изготвен проект за формирање на 
Институтот за литература. Проектот е усвоен на седница на Катедрата на 
4 јуни 1979 година и препратен до органите на Факултетот. По добиената 
согласност од надлежните институции се определувала организацијата и 
дејноста на Институтот за литература во рамките на Филолошкиот факултет, 
а научноистражувачката дејност започнала да се остварува од 1 јануари 1982 
година со првите вработени научни соработници: д-р Ѓорги Поп-Атанасов 
и д-р Душко Наневски. Треба да нагласиме дека првиот раководител на 
Институтот за литература била проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ. 

Денес, Институтот за македонска литература остварува значајна улога 
во одржувањето на македонската книжевност и фолклор, преку своите 
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одделенија за средновековна македонска литература, македонска народна 
литература, македонска литература во XIX век, македонска литература во 
XX век, македонско-балкански книжевно-историски врски, литературите 
на припадниците на заедниците во Македонија и теорија на литературата 
и компаративна книжевност. Мисијата на Институтот е: утврдување на 
научноистражувачки приоритети, сестрано проучување и афирмација на 
науката за книжевноста и културолошките студии, на македонската литература 
и култура кај нас и во светот; непречена реализација на научноистражувачки 
проекти и примена на најновите научни сознанија; континуирано унапредување 
на квалитетот на студиските програми за втор и трет циклус, кои ќе ги 
подготват студентите за постојан професионален развој; научно и стручно 
оспособување и усовршување на сопствените научни кадри и подготовка на 
млади кадри за научна работа, учество на релевантни меѓународни научни 
собири со цел презентација на научноистражувачките резултати; објавување 
за да се овозможи увид во резултатите од научните истражувања; соработка 
со сродни научни и високообразовни установи во земјата и во странство. Ако 
се послужиме со безвременските зборови на Георги Старделов искажани во 
далечната 1972 година дека: „денешната наша литература го реафирмира 
врховниот принцип на секоја литература да не живее само за иднината, туку 
литературата да биде непосредно, најинтимно врзана за драмата на човекот 
денес и дека најзначајните естетски битки поезијата, литературата воопшто, 
може да ги добие во ова време, а не само во времето на иднината“ (Старделов 
1972: 33), тие уште повеќе важат за денешните постигнувања на науката за 
книжевноста, односно воопшто за македонската литература. 

Од сето погоре изнесено, можеме да заклучиме дека со критичкиот пристап 
кон проблемите и прашањата и надминувањето на молкот се постигнало 
создавање на институција чија основна цел и задача е книжевната наука. 
Накратко, такви се почетоците на Институтот за македонска литература, 
поради чие постоење и ние денеска бевме во можност да ја одржиме оваа 
научна конференција.
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Slavcho Koviloski

Overcoming the Silence – Discussion in 1976 –  
What has Become with the Institute of Literature?

(Summary)

This paper refers to a discussion in Cultural Life magazine from 1976, entitled „What has 
become with the Institute of Literature?“ Several eminent Macedonian writers and scientific 
workers signed a declaration for founding an Institute of Macedonian Literature. It was 
pointed out that this was „a necessity for our cultural development“. On the eve of the 35th 
anniversary of the founding of the Institute, we presented the critical views of Macedonian 
authors: Aleksandar Aleksiev, Ali Aliu, Miodrag Drugovac, Blagoja Ivanov, Tome Sazdov, 
Todor Chalovski and Gane Todorovski, who pointed out that Macedonian literature requires 
a qualified literary nucleus.

Key words: discussion, Cultural Life magazine, Institute of Literature, silence, criticism
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КРИТИЧАРСКА ШКОЛА  
ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ  
– ТЕНДЕНЦИЈА ИЛИ СЛУЧАЈНОСТ?

Клучни зборови: книжевна критика, критичарски школи, македонска книжевност, ди-
гитални архиви, он-лајн библиотеки

Чуму книга?
Во време кога деновиве се затвора култната книжарница „Табернакул“, 

како одново да ни се наметнува старото веќе одамна поставено но малку 
модифицирано прашање низ вековите – чуму книга, како што Платон 
прашуваше чуму поети, а Хајдегер чуму поезија. Навистина чуму книга 
ако нема кој да ја чита, можеби поправо е – чуму книга ако нема кој да ја 
купи. А книгите отсекогаш чекале да бидат отворени – не секогаш и купени 
– од посветени читатели. Во дамнешните времиња само старите богати 
аристократски семејства можеле да си дозволат огромни библиотеки, а 
денес во ерата на печатени и електронски медиуми, книги има во изобилие. 
Стремежот кон библиотека во домот и понатаму ќе постои. Дали во време 
на дигиталната револуција сѐ уште е нужна улогата на библиотеките? 
Зборувам за јавните библиотеки. Не е чудно што денес во светот секоја таква 
библиотека веќе има своја веб-страница, дигитални каталози и дигитални 
архиви, а се разбира и он-лајн верзија за читање на некоја книга од нивното 
дигитално депо. Улогата на овие библиотеки уште повеќе ќе се засили со 
востановувањето на дигиталните архиви и пристапот до нив, каде што 
ќе може како на дланка да се види дел од целокупната книжевна ризница 
што тие ја поседуваат. Книгите и понатаму ќе ги очекуваат своите ретки 
посветеници што ќе го откријат богатството меѓу нивните корици. И ако 
ги имаме предвид многуте апели за изумирањето и опустошувањето на 
шумските пространства, за производство на целулоза, од кои еден дел оди 
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и на печатење на книги, книгата се чини како веќе да избра нов живот, 
електронскиот живот, книга без страници, без корици, дигитална книга. 
Што ќе се случи со книгата онаква каква што ја знаеме – ќе заборавиме 
ли како мирисаат печатените букви на хартија и ќе бидеме ли осветлени 
од мониторите на компјутерите, лаптопите, таблетите од каде што ќе ни се 
смешкаат старите лектири и новите тукушто издадени четива? Вреди ли на 
почетокот на текстот да се прашаме, ако нема книжарница, ако нема книга, 
ако нема читател, тогаш чуму критика а уште повеќе чуму критичар?  

Критиката меѓу книжевната историја и книжевната теорија
Според проучувачите на книжевноста, критиката осцилира меѓу 

книжевната теорија и книжевната историја, но од 20 век ние слободно можеме 
да речеме дека критиката е десна рака на методологијата на литература, 
така што дури и во светски рамки постои терминот критички школи или 
критицизам. Поимот од нашиот наслов – критичарски школи директно 
кореспондира со овие методолошки правци, односно со овие критички 
правци или школи во книжевноста. Сепак, книжевната критика базично се 
потпира врз книжевнотеориските и книжевноисториските знаења, без кои 
би бил невозможен пристапот кон едно книжевно дело. 

Што се случува со македонската книжевна критика денес? Ако се 
има предвид статистичкиот преглед во библиографската единица на 
Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“, 
објавен минатата година, Македонска книжевна критика и есеистика, 
Том 1, 1983-1999 (значи опфатен е период од само 16 години, без да се 
изуми дека се очекуваат и следни томови, значи следните 16 години) од 
Стана Атанасовска, може да се види дека книгата брои 169 библиографски 
единици, што и не е толку мала бројка ако се смета дека се тоа полноважни 
критички книги посветени на македонската книжевност. Но што го 
мотивираше Институтот за македонска литература да го наслови својот 
научен симпозиум по повод одбележувањето на 35 години постоење со 
„Критика и молк“? Дали во овие десетина година од појавата на социјалните 
мрежи и медиуми во Република Македонија фокусот на читателите е 
свртен на друга страна, дали можеби е сменет хоризонтот на очекување на 
читателите, ако ги примениме рецепционистичката теорија и критика? Каде 
е насочен новиот интерес на реципиентите? На што се сведе критиката во 
последните години – на препораки или кратки осврти и рецензии во кои се 
истакнуваат само добрите страни на односното дело без да се валоризира во 
целост. Дали можеби на читателите им здодеа таа конвенционална, површна 
и т.н. шаблонизирана критика на самонаречените критичарски пера со 
која како да се направи извесен отпор, па дури и недоверба во таквиот тип 
рецензирање и просудување на книжевните дела, та како резултат на тоа 
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настапи и молкот на професионалните критичари, кои го изгубија и тој мал 
дел од читателската публика, кој уживаше во перципирањето на стручната 
и објективна критичка мисла? Можеби и на новите и помлади реципиенти 
им се смачи да читаат домашна литература, домашни рецензии, па ги читаат 
дигитално рецензиите на „Тајмс“, „Гардијан“ и други етаблирани светски 
весници и списанија за книжевност или, пак, што е многу поверојатно, 
решија да ги пополнат празнините во македонската книжевност, па голем 
дел од младите читатели станаа млади писатели – каков што е неверојатниот 
бум овие неколку години на полето на македонската белетристика со појава 
на млади прозаистички имиња? И пак да прашаме, постои ли критичка свест 
што може да ги восприеми новите книги од младите писатели или таа допрва 
треба да се гради од нивните редови? Се заморија ли старите книжевни 
ветерани од проследувањето на текот на својата национална книжевност, им 
се потрошија ли перата, им се измолкнаа ли силите, сфатија ли дека јазот 
меѓу генерации е најдобро да се премости со мостот на помирувањето, на 
прифаќањето, разбирањето, толкувањето на новите аспекти на креативното 
пишување и креативната мисла, ослободувајќи се од последните идеолошки 
стеги на критиката?  Денешните млади читатели се современици на еден 
Стив Џобс, Стивен Хокинг, Елон Маск, Марк Цукерберг, двигателите 
на технолошко-информатичкиот и научниот развој. Тие не се имуни на 
технолошките достигнувања и рамноправно ги применуваат заедно со сите 
други на планетата кои го следат цивилизацискиот технолошки развој и 
неговите придобивки. 

Денешниот македонски критичар успеа да фати чекор не само со најновиот 
технолошки развој, ползувајќи ги дигиталните архиви и библиотеки, он-лајн 
енциклопедии и зборници, туку и со последните методолошки проучувања. 
Тој расправа не само за мултикултурализмот, постколонијалниот или можеби 
за неоколонијалниот дискурс, за интертекстуалност и интермедијалност, 
за номадизмот, а за родовските студии и да не зборуваме, откако веќе ги 
апсолвирал знаењата за психоаналитичките и архетипските истражувања, 
структуралистичките, поструктуралистичките и семиотичките, па глобално 
пристапува кон културологијата. Ако и можел да се детектира недостиг на 
книжевна историја во континуитет во македонската литература, тоа секако 
придонело да се пристапи  кон превреднување на важечката книжевна 
историја и до пополнување на нејзините празнини, во однос на комплексниот 
мотивски и жанровски книжевен конгломерат. Дали перото на критичарот 
денес отстапи од својата важна задача – да ги бележи делата што ја прават 
еволуцијата на една книжевност, без практично да ги вреднува оние што ќе 
останат во историјата на една национална книжевност, е прашање од висок 
приоритет. 
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Како да се произведат современи критичари

Ако во социјалистичката ера, каде што две доминантни школи се бореа за 
превласт – соцреализмот и модернизмот – бевме втурнати во една дуалистичка 
тенденција не оставајќи простор за други импулси – како што тоа би се 
рекло во раната компаратистика – да пробијат на македонската книжевна 
почва – денес нема да нè чуди огромниот наплив на феминистичка струја во 
македонското книжевно писмо, новиот историцизам во современиот роман, 
дијалогизмот меѓу културите, номадизмот на нашите иселени писатели, 
па дури и наплив на клишеизирани романи кои претендираат да бидат 
бестселери. Овде не треба да ја заборавиме и веќе споменатата сфера во 
која се појавија младите автори – дебитанти, кои преку новите социјални 
медиуми почнаа да се појавуваат од секој агол на нашиот компјутер каде што 
нивните песни или мисли или раскази поставени како постови читателите ги 
расејуваа како семиња и ги споделуваа меѓу себе. Таа би се рекло дигитална 
ослободеност – да се пишува и објавува во јавен медиум – како што е 
просторот на интернетот – за разлика од таинственоста на личните дневници 
во кои срамежливо се почнуваа првите писателски обиди – се чини го донесе 
на свет тоа огромно изобилие од стилови, поетски и прозни визури, кои може 
да се каже дека ја збогатија нашата книжевност која требаше да им отвори 
врати на новите импулси.

Ако од средината на 20 век постоеше практика македонската книжевност 
да ја вреднуваат критички академците – универзитетските професори, нужно 
со тоа додавајќи една хронолошка и дијахрониска димензија на книжевните 
дела, контекстуализирајќи ги во една поширока балканска и европска рамка, 
надоврзувајќи се на традицијата на народната усна книжевност, како што 
тоа мошне умешно се покажуваше во делата на современите македонски 
прозаисти, кои сакаа да ја избегнат чисто идеолошката матрица на создавање 
книжевен дискурс, денес на почетокот на 21 век се чини дека многу попотребно 
е да се следи синхрониската димензија на книжевната продукција, за да 
се создаде новата современа слика на македонската книжевност. Првите 
критичари на македонската книжевност не беа ниту само критичари, ниту 
само есеисти, тие беа повеќе од тоа – хроничари, историчари, теоретичари 
на книжевноста, а во добар дел и универзитетски професори по книжевност 
или естетика (Димитар Митрев, Милан Ѓурчинов, Георги Старделов, 
Слободан Мицковиќ, Гане Тодоровски, Влада Урошевиќ). Таа академска и 
институционална критика беше и повеќе од неопходна во годините кога се 
создаваше националната рамка на македонската книжевност. Се разбира, 
во нашата книжевност треба да се спомене и феноменот на критичари на 
книжевните генерации, кои практично од позицијата на писатели пишуваа за 
своите колеги по перо и таа практика ги проследуваше писателите дури и од 
т.н. Петти круг, а со новите бранови на македонски писатели, таа критичка 
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визура се измести, па постарите писатели им подадоа раце на помладите, 
искажувајќи им поддршка и давајќи им препорака на издавачките куќи за 
објавување на нивните дела. Таа испреплетеност сепак одеше по линија на 
афинитет меѓу писателите без да се создаде доволно критичка дистанца, 
за да се профилира еден строго професионален критички ракурс низ кој 
ќе може објективно и непристрасно да се вреднуваат книжевните дела од 
македонската книжевност.

Отсуството на тој професионален критички ракурс особено се одрази во 
практичната и применета критика, која требаше тековно да  ги проследува 
осцилациите на современата национална книжевност. Од оваа временска 
дистанца, може да се каже дека академската и „генерациската“ критика, 
ако може така да се изразиме, ја извршија својата историска улога во 
моделирањето на националната книжевна рамка и дека сега треба во преден 
план да дојде синхрониското проучување на актуелните тенденции во 
македонската книжевност. Се чини дека за оваа задача на сцена треба да 
истапат младите и упатени критичари кои со помош на дигиталните медиуми 
ќе донесат една нова – би се рекло не само културолошка – ами особено 
дигитална свест за појавите во една литература и култура на многу повисоко 
глобално ниво. 

Новата улога на критичарот и маркетингот како критичар
Со смената на социоекономските односи, се промени и улогата на 

критичарот – критиката излезе од академските кругови и од книжевните 
салони се пресели во ноќните кафулиња, во затемнета и зачадена атмосфера, 
исполнета со звуците на џез, блуз или друга современа акустика, а критичарот 
одеднаш стана перформер кој требаше да научи да ја изведува својата точка 
како и секој друг уметник. Одеднаш и критичарот стана изведувач на своето 
дело, а критичкото дело, по огромната улога што ја изврши Барт и неговиот 
знаменит труд за уживањето во текстот, стана нов книжевен а не стерилен 
и шаблонизиран продукт. Со појавата на филмската уметност, пак, како 
глобален феномен, појавата на видеото и дивидито, на уметноста почна 
да се гледа како на производ на културната индустрија, која е во потрага 
по своите потрошувачи, па на голема врата се пропагираа секакви идеи за 
визуелизацијата како најдостапен начин човекот да осознае за новите појави 
– во уметноста, во науката, во технологијата, конечно во пропагирање на 
нов модел на живеење. Се разбира, туку не се најде имуна на тој тренд и 
книжевноста која, по примерот на блок-бастерите во филмската уметност 
– го исфрли феноменот на бестселерите, токму како резултат на засилената 
активност на маркетиншките книжевни агенти во рекламните кампањи. 
Одеднаш за книжевноста од американската индустрија стана поважно колку 
пати се рекламира некоја книга, па според тоа и колку примероци се купени 
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од неа, отколку вистинската нејзина вредност потврдена од вистински 
валоризатори на уметничките квалитети на едно дело. Самата продажба 
на делото стана најдобрата препорака и критика за читателската публика. 
Тој тренд стаса и кај нас со отворањето на првите приватни издавачки 
куќи, кои грижејќи се за својот опстанок бараа начини како да ја зголемат 
продажбата на своите изданија, впуштајќи се на пазарот со своите дела како 
рамноправни на кои било производи од секоја друга индустрија. Се разбира, 
извесен баланс одржуваше културната политика на Европа која како сѐ уште 
да се придржува до уметничкото кредо ларпурлартизам, уметност заради 
самата уметност и сè уште ги негува елитистичките сфаќања за уметничкото 
дело. Но со посветеноста не само на книжевноста туку и на другите форми 
на уметничко изразување, европската култура сепак за залагаше за такви 
концепти кои беа далеку од консумеристичката политика. Тука особено 
голем удел имаа реномираните издавачки куќи со строгите уредници кои 
селективно пристапуваат и кон странските дела, кај преводната литература 
и кон сопствената домашна продукција. Се разбира, во прилог на тоа одат и 
востановените книжевни награди со кои се овенчуваат добрите и квалитетни 
книжевни дела. Но со хиперпродукцијата и на издавачки куќи и на нови 
книжевни награди, во помалите регионални култури, степенот на квалитет на 
книжевните дела како да опадна токму поради отсуството на строг критички 
просудувач на книжевните вредности. Издавачките куќи станаа човек-
фирма – сопственикот некогаш е и директор, и главен и одговорен уредник, 
и рецензент на книжевните дела. Практиката на големите и долгогодишни 
европски издавачки куќи да имаат вработен уредник кој професионални и 
критички ќе ги прегледува пристигнатите ракописи за објавување – во малите 
средини изостана и се сведе на организирање на авторите и издавачите 
по афинитет или по некоја друга сродност, независно дали од уметничка 
или од друга природа.  Тука во добар дел изгуби на квалитет книжевната 
продукција и во македонската литература, не давајќи им можност на младите 
дипломирани книжевници и професори по книжевност да го покажат своето 
знаење од историјата и теоријата на светската литература.

Новинската критика не е нужно зло, ами неопходност
Иако дигиталните медиуми зедоа превласт над печатените, сепак 

печатените медиуми си го задржаа своето достојно место во општествениот 
живот да ги одбележуваат секојдневните настани и да го информираат 
граѓанството за сите измени што ги донесоа новите општествени односи – 
во рамките на правната и економската сфера, политичката, здравствената, 
а во тие рамки нужно се обрнуваше внимание и на културата, а повеќе на 
индустријата за забава како директен производ на западната цивилизација. 
И додека во таа иста западна цивилизација, во важните весници и неделници 
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сепак се одржува една критичка свест за книжевните вредности и редовно се 
објавуваат рецензии за одредени книжевни дела, во македонските новински 
изданија – некогаш поредовно некогаш поретко – не постои конзистентна 
практика на објавување не само книжевни туку и друг вид рецензии. Во 
неделниците, пак, сепак имаше практика да се ангажира критичар кој редовно 
секоја недела ќе ги проследува книжевните дела од тековната продукција. 
Таквата негрижа за уметничката продукција која се сведува на инцидентни 
и индивидуални пројави на одредени критичари без да бидат сериозно и 
професионално ангажирани ја остави пошироката читателска публика без 
увид не само во тековите на домашната ами и на светската литература. 
Дали на конечното укинување на книжевната новинска критика ѝ пресуди 
актуелната ревалоризација на домашната не само книжевна ами и научна 
мисла, правејќи со тоа извесен дисконтинуитет во името на континуитетот 
фаќајќи врска со далечното минато, е прашање на кое допрва треба да се 
бара одговор. 

Овде од голема помош, во недостиг на конзистентна критичка мисла, се 
појавија електронските медиуми од областа на книжевноста и уметноста во 
кои помладата генерација писатели и уметници решија на поинаков начин 
да пристапат кон оваа сфера. За еден таков пионер на нашите простори се 
смета електронското списание „Блесок“, по кое се појавија и разни други 
електронски изданија било да се на одредени здруженија, организации или 
поединци. 

Периодиката е мртва; да живее периодиката
И додека во старите добри времиња, периодиката беше поделена по 

области и се знаеше што каде и колку може да се објави, денешниот 
статистички преглед на периодичните изданија брои некаде околу 15 
периодични книжевни списанија, кои не само што ретко може да се најдат 
дури и во специјализираните продавници, туку веќе и не се знае кога може 
да се очекува нивниот следен број. Се поставува прашањето – за кого се 
наменети тие периодични изданија, дали за еден потесен круг на читатели 
кои истовремено се и писатели, без отвореност кон читателската критичка 
маса, ако таква маса и постои. Старата периодична практика имаше 
поинаков начин на дистрибуција на своите изданија на кои беа претплатени 
одреден број читатели и кои редовно ги добиваа тие изданија, па може да 
се каже дека се проследуваше извесен еволутивен тек на македонската 
книжевност. За денешните периодични списанија не постои таква практика 
на дистрибуција, ниту пак има за нив побарувачка за да можат да се одржат 
на пазарот. Тие изданија и служат како евентуално покритие на државата 
дека води грижа за тековните книжевни остварувања и нивните автори. 
Моментот на неадаптибилност на книжевната периодика во современите 
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услови што ги поставуваат модерните технологии може да се разреши 
со одлуката за дигитализација на книжевните периодични изданија, со 
евентуална веб-страница на редакцијата на списанието и со поставување 
на електронска верзија или пдф-формат, која со текот на времето кога 
реципиентите ќе се навикнат на ваквата практика полека ќе почне да го 
истиснува хард-копи форматот, или печатената форма, со што трошоците 
за печатење ќе се пренаменат за одржување на дигиталната мрежа. Ако 
се имаат предвид податоците објавени деновиве во медиумите дека 75,3 
проценти од македонските домаќинства користат интернет, а над 60 проценти 
секојдневно се он-лајн, тогаш може да се прогнозира добра иднина и на 
македонската книжевна он-лајн периодика, која своите претходни книжни 
изданија ќе ги направи достапни на е-мрежата, како дел од својата архива 
каде што научната и читателската јавност ќе има увид и во тие дигитални 
верзии на хард-копи изданијата и практично ќе се надоврзе на традицијата 
и континуитетот од околу половина век, ако се земе предвид развојот на 
македонската култура и литература од 1945 досега. Иако еден дел од старата 
книжевна периодика се укина или пак кадровски се реорганизира, таа сепак 
не ја промени драстично концепцијата на уредувачката политика, правдајќи 
се дека со тоа сака да ја одржи традицијата, но и влегувајќи во ризик да биде 
нем сведок и парадигма на книжевниот развој од едно минато време. Токму 
појавата на дигиталната технологија ѝ нуди можност дури и на книжевната 
периодика за една драстична дигитална трансформација. 

Една од причините зошто нема нови критичари е токму и состојбата 
со книжевната периодика која порано ги поттикнуваше, охрабруваше па и 
хонорираше добар дел од младите критичарски пера, кои потоа се впуштаа 
во истражување на цели опуси на одредени автори или дури и книжевни 
феномени. Иднината на книжевната периодика можеби сепак ја гледам во 
дигиталните медиуми кои со својот енормен капацитет за меморирање се 
нудат да бидат дигиталната меморија на една култура, а се чини дека на 
новите дигитални генерации токму тоа им е најпотребно – потсетувањето 
и посетувањето на архивите за да не се изгубат во морето од илјадници 
информации, ризикувајќи го со тоа дури и не само сопствениот туку особено 
и националниот идентитет. 

Негување на читатели на книжевната критика
Она што една култура, без да споменуваме дали таа има традиција на 

негување на културни вредности, а не нивно негирање и омаловажување, 
мора да го има како приоритетна цел е одржување на критичка читателска 
свест, свест ослободена од стереотипни модели на мислење, која ќе препознае 
просечна и слаба книжевна вредност, без да ја велича како уникатна. Може 
ли да се говори за отвореноста на читателската свест кон нови полиња на 
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мислење и спекулација, извесно интегрирање на цивилизациските знаења 
без потценување на сите домени на човековото мислење. Оти залудна е 
секаква тенденција на востановување на критичка мисла ако нема нејзини 
проследувачи, ќе ги наречеме ли критички читатели, кои дури и ќе се 
впуштаат во дијалогизирање со авторите на критичкото мислење, каков што 
е денес случајот со оставање коментар под секој објавен критички текст 
на социјалните медиуми. Се разбира, не каков било, туку релевантен и 
аргументиран. 

Инаугурација на критичарски школи
И конечно, да го дадеме потенцијалниот одговор на нашето прашање од 

насловот на ова излагање – може ли критичарските школи во македонската 
книжевност да бидат тенденција, стварност а не случајност, покрај сѐ 
што ни оди во прилог фактот дека сме самостојна национална единка, 
со своја специфична историја и култура, свесна за придобивките на 
дигиталната технологија. Во тоа секако треба да помогнат веќе постојните 
високообразовни институции, разните книжевни друштва и здруженија, 
кои треба да ги поттикнуваат и да ја одржуваат свеста за овие критичарски 
школи. Тука во преден план се катедрите по национална и општа и светска 
книжевност, разните специјалисти по јазици и проучувачи на европската и 
светската книжевност, кои имаат увид во тековите на светската литература, 
научниците, истражувачите и теоретичарите од Институтот за македонска 
литература, а тука може да се вклучат и редакциите на издавачките куќи 
и на книжевните периодични списанија, кои ќе ги негуваат критичарските 
пера, како своја најголема скапоценост при вреднувањето на делата за 
објавување и печатење, но и откако ќе бидат објавени и препорачани за 
прочит. Во извесна смисла, може да се издвојат и препознаат контурите 
на критичарските правци во македонската книжевност, кои особено зедоа 
замав во втората половина на 20 век – марксистичко-соцреалистичката 
критика, формалистичката критика, структуралистичко-семиотичката 
критика, постструктуралистичко-деконструктивистичката критика, 
рецепционистичката критика, феминистичката, психоаналитичката, митско-
архетипската итн. за кои може да се каже дека значително ја обогатија 
книжевнокритичката мисла. Она на што може да се надеваме е дека овие 
правци веќе имаат свои приврзаници и следбеници во младата книжевна 
популација, прејудицирајќи да прераснат во критичарски школи, во кои 
под критичарска лупа ќе се најдат македонските книжевни дела и со тоа ќе 
придонесат за сериозни книжевни проучувања кои ќе бидат во дослух со 
современите критички, теориски и методолошки достигнувања во светската 
критичка мисла за книжевноста.   
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(Summary)

The text critically refers to contemporary conditions in Macedonian culture, especially the 
situation with Macedonian periodic production, which after the surge of modern digital 
technologies, with more or less success, reoriented itself towards a new mode of existence. 
The question of the existence of criticism in conditions of reduced periodic production, as 
well as the relation of daily newspapers towards the artistic, more precisely, the literary 
journalistic criticism, is also presented. The text claims that the institutions concerned need 
to undertake a more engaged attitude towards establishing the concept of critical schools, 
although informally there are supporters and followers in Macedonian literary criticism of 
almost all world methodological schools of the 20th century: Marxist-Socialist criticism, 
formalistic criticism, structuralist-semiotic criticism, poststructuralist-deconstructivist 
criticism, reception criticism, feminist, psychoanalytical, mythical-archetypal, etc.
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ОД МОЛЧЕЊЕТО НА КРИТИКАТА ДО 
КРИТИКАТА СО ОРУЖЈЕ

(Обраќање кон собирот со поддршка на темата Критика 
и молк: читање на македонската литература и култура)

Во текстот се следат низ еден интимистички / поетички наратив насловен  Од 
молкот на критиката до критиката со оружје одредени аспекти од темата 
Критика и молк во македонскиот и во европскиот контекст. Македонскиот 
дел од пеколот на оваа приказна е претставен низ неколку примери, кои можат 
да влезат во светската антологија на никому непотребната меморија во 
време во кое глобалниот терор на меѓународниот капитал ги ликвидира и 
последните остатоци на човечката надеж!

Критичка монодрама во седум слики на тема  
„Херојот со илјада лица“ според Џозеф Кембел

Прва слика

(Оваа структура во слики е инспирирана од едно патување на Образовниот 
институт Пацифика во Јужна Калифорнија каде што се наоѓаат архивите на 
едeн од моите најомилени духови на светската универзална мисла Џозеф 
Кембел)
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Точно на денешен ден 7 ноември 2016 година
Пред точно 99 години, започна во Русија Октомвриската револуција 
Како еден од иманентните одговори на молкот на критиката 
Во врска со историската реалност 
Со чиста критика со оружје 
Во кого литературата има свое судбоносно важно место
Ако се верува на романот на францускиот писател
Доминик Ногез – Ленин Дада
Со кого се сретнав во Мон Нуар во 
Резиденцијата на европските писатели
Родната куќа на Маргарет Јурсенар
И ако се верува дека Владимир Илич Ленин кој беше 
исклучително близок на дадаизмот и неговото создавање
Во ноќното „Кабаре Волтер“ во Цирих
Точно, ден по ден пред сто години
Во тој случај можеме да кажеме со денешниот јазик
Роди ме мајко дадаист и фрли ме на буниште 
За да се пресметам со глобалниот терор
Бидејќи ако Ленин Дада се вклучи во процесот на демонтирање на
Рускиот сектор на обезништожување на приватниот капитал
И бескрајните природни богатства на енергетските извори
Тогаш резимирано во Црната книга на комунизмот
Која во следните шест децении на XX век 
Однесе над сто милиони животи
Без жртвите во Кина, што досега никој не можеше да ги изброи
Тогаш на феноменот „Од молкот на критиката до критиката со оружје“
Ќе ја придодадеме мислата на Андре Жид која ги заштитува
Сите понижени, навредени и убиени, и тогаш и сега
Со прекрасната утеха:
„Уметноста се раѓа во репресија, а умира во слобода“

Втора слика

Бидејќи бројката 99 што означува растојание од денешниот ден 
До Октомвриската револуција можеме да ја замениме со
999 години, за да стигнеме до средновековниот апокриф  
Во кого Господ во својство на автор ја издаде на Ѓаволот во својство 
на критичар
Земјата под кирија на неодредено време
И тој ја држеше што ја држеше, и кога виде
Не ја бидува што не ја бидува
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Тој сакаше да му ја врати на Господ
Но тој му рече сега не ја сакам и јас
И така оттогаш ние сме оставени 
In the middle of nowhere
Како што раскажуваше сценаристот на Буњуел и Форман
Жан-Клод Кариер во македонско-францускиот филм „Тајната книга“
За кого лондонски Гардијан напиша 
Дека заедно со богомилската одисеја е првата интелектуална револуција 
во Европа
Која почнала од Балканот и завршила во Музејот на инквизицијата
Во Каркасон – Јужна Франција

Трета слика

Ако сакаме да се вратиме илјада деветстотини деведесет и девет години
 наназад
Тогаш ќе се соочиме со Кочиите на Теспис
Првиот критички автор во времето на античката трагедија и филозофија
Кој кога стигнал пред законодавецот Солон
Му побарал дозвола за да се прикажуваат неговите игри
А законодавецот не му издал
Тогаш, тој го прашал: Господару – зошто, ова е само игра
Солон му рекол – денес е игра а утре ќе стане живот
Во таа смисла, една вечер на Сорбона
Ни зборуваше светскиот биограф Херберт Лотман
Шетањето меѓу современоста, блиското и далечното минато
И блиската и далечната иднина нè води во
Летото 1948 година, кога Албер Ками
тргнува во повеќе центри на Латинска Америка
Да зборува на тема Време на убијците
Првото предавање во Сантјаго, главнот град на Чиле
Каде што рече дека тортурата е претворена во секојдневна практика на
 Државата
Каде што човечкото битие е третирано како дел од стадо за отстрел
Тој тогаш ја раскажува славната анегдота:
За време на окупацијата во еден париски ресторан
Група германски офицери слушаат разговор на група млади Французи
кои дискутираат на тема филозофија и литература
Еден од младите Французи гласно рекол:
Ниедна идеја на светот не заслужува да се умре за неа!
Германските офицери го повикале на нивната маса
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Еден од нив му го вперил пиштолот во слепоочникот
И му рекол да ја повтори истата реченица што ја изговорил пред една минута
Откога францускиот младич ја повторил истата реченица
Германскиот офицер му рекол: Еве Ви докажав дека грешите
Вие штотуку покажавте дека одредени идеи вредат да се умре за нив!

Четврта слика

Во театарот на Берлинер-ансамблот, покрај реката Шпрее
Зборуваме со познатиот режисер Клаус Пајман
И тој вели: Брехтовото прашање на Критичарот 
Сè уште го нема добиено одговорот од авторот:
Што правеше Господ пред да го создаде Светот?
Долги години во утописката историја на човештвото
Се велеше дека Уметноста е цел на сите револуции
А Пабло Пикасо напиша 1937 година:
Сликарството не постои за да ги декорира апартманите
Тоа е инструмент на офанзивна војна против непријателот

Петта слика

Огист Бланки (1805 – 1881) кој помина 36 години во многу затвори 
во Франција
Беше инспирација на едно големо европско движење 
Кое во 70-тите години на XX век
Го лансира терминот Критика со оружје!
На крајот од четиридецениската изолација
Големиот Бланки, кого и денес го нарекуваат „Затворениот“
Напиша една од најубавите книги во универзалната мисла
Која и денес е чиста, кристална критика без оружје 
И го носи насловот: Вечноста гледана преку ѕвездите 
(L’Éternité par les astres)
Бидејќи во ретките мигови на слободата 
Можел да го гледа само Ѕвезденото небо
Тој запишал: „Никогаш и никаде не ќе има прогрес
За жал тоа ќе биде само претурање од шупливо во празно
Исти, веќе пред илјадници години кажани зборови за ништо
Тоа се примерите и жртвите во Mинатото
Тоа се примерите на светот во Иднината
За жал, единственото поглавје кое ви се нуди
За да ја почувствувате силината на Духот е 
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Неочекувано да го промените правецот на движење
Да свртите или да го упатите погледот онаму каде што никој не го очекува!“

Шеста слика

Се сеќавате од 1968 до 1980 година
Црвените бригади во Италија
Директна акција во Франција
И фракциите на Црвената армија во Франкфурт и Келн
Организираа поголем број на уметнички интервенции со оружје
И нивните автори коишто извршија поголем број
Терористички акти и убиства беа осудени на доживотна робија
Три децении потоа во 2010 година, се појавија голем број на книги 
За кои првпат се зборува во Македонија и тоа од интимни причини 
Го посветувам на Институтот за литература при УКИМ мојата Alma Mater
Книгите се напишани од следните антагонисти, бидејќи протагонистите беа 
одамна убиени
Во книгата Brigate Rosse: une histoire italienne од Марио Морети
Убиецот на италијанскиот премиер Алдо Моро
Ја опишува сцената на киднапирањето
Точно во 9 часот на 16 март 1978 година
Во разговорот со новинарките Росана Росанда и Карла Моска
Тој навлегува во длабоката интима
На сопствената потреба на критика со оружје
Истакнувајќи дека во долгото заложништво на Моро
Тие развиле симпатија еден за друг
Којашто не го спречила сепак да го повлече чкрапецот на револверот
И беспомошното тело на италијанскиот премиер
Да го остави на еден од централните плоштади на Рим
Од друга страна, францускиот водач на Action Directe 
Жан-Марк Рујан (Jean-Marc Rouillan) во својата книга Infinitif présent
Зборува за ликвидацијата на четворицата извршители
На убиствата на генералот Рене Одран и на генералниот директор на Рено
 Жорж Бес
Потоа тој ја слика затворската атмосфера во 70-тите години кога еден 
до друг
заедно робуваат баскиските националисти, либанските револуционери
Од типот на Жож Ибраим Абдала 
И на чиишто кревети има заеднички фотографии на Че Гевара
како трагични остатоци од урнатините на идеалите на едно време
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Во коешто верувале дека со критиката со оружје ќе ја спасат светската
 историја
Кон овие книги се додаваат и двата романи на 
Француските писателки: Натали Кентен (Nathalie Quintane) со романот
 Домати
И Наташа Буса (Natacha Boussaa) со романот Вие треба да нè убиете
Во коишто женското писмо низ една разорна реторика
Прави ретроспектива на тие години во коишто
Се воспоставува новата епоха на француската литература
Наречена „Граматика на насилството“
Истата таа година 2010 италијанскиот писател Адријано Софри
Го објавува романот Оловните крилја, Милано 15 декември 1969 
којшто е вистински тестамент
На италијанскиот сон за нова слобода којашто критиката со оружје
Не само што не ја донесе туку и засекогаш ја избриша од
Лицето на историската реалност   

Седма слика

Седмата слика се одвива во знакот на европските архиви
Што ги истражував за времето додека работев како метач
на црно на париските гробишта Пер Лашез
Пројавувајќи посебен интерес за одредени феномени 
На македонската модерна историја
Меѓу молчењето на критиката и критиката со оружје
Откривајќи го меѓународното ехо на македонските политички убиства
Во периодот помеѓу двете светски војни
Сè до откривањето меѓу Берлин и Виена
На терминот „Mazedonische Zustände“
Изговорен лично од фирерот Адолф Хитлер
Што во превод значи „да не се знае кој кого убива и во чие име“
Чиишто последици ги чувствуваме и ден-денес
На таа тема беше и мојот говор во мај 1985 година
На последниот Конгрес на југословенските писатели
Под наслов „Вашата револуција не е моја“
И во празнината пред моето заминување од Македонија
Монологот на Робеспјер од Дантоновата смрт од Георг Бихнер
Кој започнуваше со познатите реченици:
„Што се случува овде граѓани – крв треба да прска на сите страни“
Монологот буквално беше доживуван од голем број гледачи
Во салата на Драмскиот театар
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И тие мислеа дека револуцијата може да почне на сцената
Како што мислеле и во далечната 1968 година
Кога се прикажувала за првпат Немирна рудина од Симон Дракул
Посветена на Лена Фотева – хероината на Македонската
 народноослободителна борба 
Што подоцнежниот злогласен министер за внатрешни работи
Цветко Узуновски – Абаз наредува да ја стрелаат од него забременета
И која се претвора во табу-симбол на критиката со оружје 
На воениот комунизам во Македонија
Каде што меѓу убиството на Рацин пролета 1943 година
И самоубиството на Цеко Стефанов
На денот на ослободувањето на Скопје 13 ноември 1944 година  
Се мешаа архивските крвави траги на комунизмот и на фашизмот
Многу подоцна кога почнаа да се објавуваат материјалите на
Мракобесните архиви на УДБА во дневниот весник Време
Во почетокот на третиот милениум прочитав дека 
Анонимен известувач за кого никогаш не сакав да дознаам како се вика  
Известил дека Јордан Плевнеш сака да постави бомби
И да го разнесе во прав и пепел Универзитетот „Кирил и Методиј“
И сиот мој неизлечив хуманизам тогаш со еден единствен поглед
Беше упатен кон Небото – О Боже, спаси ме од мојот сопствен народ!
За кого безутешно сум трагал по сите меридијани
Да најдам доволно духовни докази дека воопшто постоел
На крајот ќе завршам со реченицата на Даниел Кон-Бендит или Црвениот 
  Дени
Водачот на барикадите пред Сорбона
Кој неодамна рече: „Револуционерите се раѓаат како паликуќи
А умирааат како пожарникари“
Еве се враќам во Пацифика, во архивите на Џозеф Кембел
Херојот со илјада лица, нека продолжи да трага
По безбројните илјади вистини и лаги
Меѓу молкот на критиката и критиката со оружје

Скопје, 7 ноември 2016 година
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