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9. Ars poetica: Епилог на една визија 
 
  
 
 
Завршните две поглавја од оваа книга, кои се подведени под 

одредбата „Епилог: Поезијата, возвишеното и јас“ се врзуваат 
за мојата сопствена поезија и за нејзиното автопоетичко 
толкување. Деветтото поглавјето го манифестира ставот за 
непостоењето – барем засега – на една и единствена ars poetica 
во сопствената поетика, додека последното, десетто поглавје 
од оваа книга, дијалошки и низ разговорна форма, го појаснува 
сопствениот интелектуален и духовен развој и ги приопштува 
сопствените погледи кон поезијата и кон филозофијата. 

 
* 

*  * 
  
Која и да е ars poetica е, всушност, нешто што доаѓа отпосле: 

таа е Епилог на поезијата, или дури post scriptum на книжевноста, 
односно на поезијата.  

Оттаму, која и да е ars poetica, дури и во форма на сеќавања 
или на автоанализи, е post scriptum за онаа повисока форма на 
јазикот што се создава и обликува во поезијата. На сличен начин 
зборуваше и Јосиф Бродски кога ја толкуваше книгата „Сеќавања“ 
на Надежда Мандељштајм како post scriptum, особено во однос на 
поезијата на Осип Мандељштајм и на Ана Ахматова како врвни 
поетски парадигми. На сличен начин зборуваше и Еуген Финк кога 
тврдеше дека филозофската размисла за поезијата е епилог на 
поетскиот говор. 

Оттаму, да се следи сопствената визија врзана за искуството 
на поетското создавање во форма на толкување на сопствената ars 
poetica, значи да се следи слевањето на хоризонтите на очекува-
њата на авторот со оние на читателите, односно слевањето на хо-
ризонтите на очекувањата на авторот како читател. Тоа значи да 
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се појасни како е можно, и дали е воопшто можно, „поетот автор“ 
да биде, едновремено, успешен „поет читател“ и, згора на тоа, 
уште и релевантен „поет херменевтичар“? И сето ова во форма на 
епилог или поговор (ἐπίλογος). 

Затоа, при појаснувањето и следењето на слевањето на ви-
зијата со искуството, во контекст на сопственото поетско тво-
рештво, ќе започнам од она што вообичаено се наоѓа на крајот од 
„светото тројство“ на книжевноста, имено од релацијата „автор – 
дело – публика“, значи, ќе започнам од публиката и од процесот на 
читањето. 

 
* 

*  * 
 
Книгата без свој читател, а особено поетската книга, е еден 

обичен објект, кој за да се трансформира во уметничко дело, ако 
станува збор за книжевноста, или, пак, во научно дело, ако станува 
збор за дело од областа на науките, треба пред сè да се оствари во 
просторот на комуникацијата со третиот член од тријадата автор – 
дело –публика, имено, публиката, односно читателот.  

Познато е дека втората половина на ХХ век доведе до ради-
кален пресврт во рамките на исчитувањето на книжевната истори-
ја, а оттаму и на книжевната теорија и критика, свртувајќи го инте-
ресот од авторот и од делото кон читателот и кон читањето. Како и 
во доменот на филозофијата и на естетиката, и во случајот на кни-
жевноста можеме да говориме за два блиски, а сепак различни 
пристапи: континентален и аналитички. Првиот врзан за естетика-
та на рецепција (Rezeptionsästhetik) и школата од Констанц 
(Konstanzer Schule) со клучните претставници Ханс Роберт Јаус 
(Hans Robert Jauss 1921–1997) и Волфганг Изер (Wolfgang Iser 
1926–2007), и вториот, именуван како „критика на читателскиот 
одговор“ (reader-response criticism), со претставниците Стенли 
Фиш (Stanley Fish 1938–) и повторно Волфганг Изер – како посред-
ник меѓу двете школи. Како и да е, ставовите на Јаус, Изер и Фиш, 
како најзначајни претставници на „теоријата на рецепција“ и на 
„критиката на читателскиот одговор“, сè уште ни помагаат да ја 
сфатиме особената важност и улога на читателот и на читањето 
како составен дел на односот кон книжевноста и кон науката и во 
однос на минатите времиња, но и во однос на нашата непосредна 
стварност.  




